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UCHWAŁA NR XLI/318/09 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

  
 z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 

obszary położone w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola i Targowej, Jerozolimskiej, 
Browarnej, Księdza Skorupki, Parkowej i Armii Krajowej, Południowej, Przemysłowej, Piwnej,  

Jana Chryzostoma Paska, Opoczyńskiej, Katowickiej, Księże Domki 
 

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. 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, 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 pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
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 nawiązaniu do 
uchwały Nr XXXII/256/09 Rady Miasta Rawa Mazo-
wiecka z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Msz-
czonowskiej, Zamkowa Wola i Targowej, Jerozolim-
skiej, Browarnej, Księdza Skorupki, Parkowej i Armii 
Krajowej, Południowej, Przemysłowej, Piwnej, Jana 
Chryzostoma Paska, Opoczyńskiej, Katowickiej, Księ-
że Domki, Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne  

 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone 
w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola i 
Targowej, Jerozolimskiej, Browarnej, Księdza Sko-
rupki, Parkowej i Armii Krajowej, Południowej, Prze-
mysłowej, Piwnej, Jana Chryzostoma Paska, Opo-
czyńskiej, Katowickiej, Księże Domki - uwagi nie 
wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone 
w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Zamkowa Wola i Ta-
rgowej, Jerozolimskiej, Browarnej, Księdza Skorupki, 
Parkowej i Armii Krajowej, Południowej, Przemysło-
wej, Piwnej, Jana Chryzostoma Paska, Opoczyńskiej, 
Katowickiej, Księże Domki, z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady Miej-
skiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik 

Nr 32 Łódź, dnia 3 lutego 2010 r. 
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Urzędowy Województwa Łódzkiego 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 2007 r. Nr 180, poz. 
1719 i Nr 185, Nr 1745, z 2008 r. 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 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 574) 
wprowadza się zmiany dotyczące fragmentów ob-
szaru miasta, obejmujących tereny oznaczone sym-
bolami: 2.38.PU, 2.91.MNp, 2.99.MNp, 2.176.KDW, 
2.177.P, 2.178.M, 2.179.U, 2.182.MNu, 2.183.U, 
3.27.PU, 4.50.PU,U, 4.163.M,U, 4.207.PU, 8.09.PU 
oraz fragmenty terenów o symbolach: 4.27.MN, 
4.135.MNp, 4.236.MNp, 5.17.MRj, 5.33.PU,KD,EE, 
8.76.MNu.  

2. Integralną częścią uchwały są rysunki Nr 
98 do 111 zmiany miejscowego planu, będące załą-
cznikami Nr 1 do 14 do uchwały.  

3. Szczegółowy przebieg granic obszarów 
objętych zmianą miejscowego planu jest określony 
na rysunkach zmiany miejscowego planu.  

4. Obowiązujący zakres rysunków zmiany 
planu obejmuje:  
1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbo-

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
które są granicą obszaru objętego zmianą planu 
miejscowego;  

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu;  

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

5) linie podziału wewnętrznego terenów - zasada 
podziału na działki budowlane;  

6) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
7) obowiązujące linie zabudowy;  
8) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;  
9) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgra-

niczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania w metrach;  

10) oznaczenie obiektów i obszarów wpisanych do 
rejestru lub ewidencji zabytków;  

11) granice obszarów ochrony stanowisk archeologi-
cznych.  

5. Zmianą miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości, w wysokości:  

a) 30% dla terenu o symbolu 2.214.U, 5.77.MNu, 
8.92.P,  

b) zero% dla pozostałych terenów objętych zmia-
na planu.  

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisa-

mi prawa obowiązującego wg stanu na dzień podję-
cia niniejszej uchwały.  

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

mieć nieruchomości lub ich części położone w 
granicach niniejszej zmiany planu;  

2) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to ro-
zumieć fragment obszaru miasta, którego grani-
ce pokrywają się z granicami obrębu geodezyj-
nego;  

3) „terenach” - należy przez to rozumieć wydzielo-
ne liniami rozgraniczającymi w obszarze zmiany 
planu, nieruchomości lub ich części, dla których 
zostały określone niniejszą zmianą planu różne 
przeznaczenia lub różne zasady zagospodarowa-
nia i które zostały oznaczone w tekście zmiany 
miejscowego planu oraz na rysunku zmiany 
miejscowego planu symbolami cyfrowymi;  

4) „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć okre-
ślone dla poszczególnych terenów zespoły upra-
wnień i zobowiązań do podejmowania działań w 
przestrzeni, służących realizacji określonych ce-
lów, wyodrębnione wg zasad i sposobów korzy-
stania z nieruchomości, oznaczone w tekście 
zmiany planu i na rysunku zmiany planu symbo-
lami literowymi;  

5) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć upra-
wnienia do realizacji na działce budowlanej obie-
któw budowlanych lub form zagospodarowania 
wskazanych w zasadach i warunkach zagospo-
darowania terenu, które wykraczają poza ustalo-
ne w definicji przeznaczenia terenu określonej w 
ust. 3 niniejszego paragrafu jako towarzyszących 
istniejącym lub realizowanym obiektom budow-
lanym o funkcjach zgodnych z przeznaczeniem 
ustalonym w rozdziale 2 uchwały;  

6) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej są zgodne z pozostałymi 
ustaleniami niniejszej zmiany miejscowego pla-
nu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrębnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego;  

7) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany 
planu” - należy przez to rozumieć te zewnętrzne 
linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
przy których wykreślono symbol granicy (okre-
ślony w legendzie rysunku zmiany planu) obsza-
ru objętego rysunkiem zmiany planu;  

8) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to 
rozumieć linię, w której obowiązkowo należy 
usytuować ścianę budynku (lub, co najmniej je-
den narożnik budynku w sytuacji usytuowania 
ściany budynku równolegle do wspólnej granicy 
z sąsiednią działką budowlaną) bez jej przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1221 – Poz. 239 
 

innych wskazanych rysunkiem zmiany planu ele-
mentów zagospodarowania terenu z zastrzeże-
niem, że w terenach mieszkaniowych linia ta do-
tyczy tylko budynków mieszkalnych, a dla pozo-
stałych budynków o innych funkcjach jest linią 
nieprzekraczalną, zakaz ten nie dotyczy elemen-
tów architektonicznych, takich jak: balkon, wy-
kusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, których wy-
sunięcie poza ścianę budynku nie przekracza od-
ległości 1,3 m, chyba że ustalenia rozdziału 2 
stanowią inaczej;  

9) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umieszczo-
na ściana budynku bez jej przekraczania w kieru-
nku linii rozgraniczającej ulicy lub innych wska-
zanych rysunkiem zmiany planu elementów za-
gospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych, takich jak: bal-
kon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie 
wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego, któ-
rych wysunięcie poza ścianę budynku nie prze-
kracza odległości 1,3 m, chyba że jest to linia za-
budowy ustalona od napowietrznej linii elektro-
energetycznej;  

10) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony zmianą 
planu dla terenu lub działki budowlanej, uzyska-
ny z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzi-
mego pokrytego roślinnością oraz wodami po-
wierzchniowymi na terenie lub działce budowla-
nej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich na-
turalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej 
niż 10 m2, do powierzchni całego terenu lub dzia-
łki budowlanej;  

11) „linii podziału wewnętrznego terenów o różnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania” 
- należy rozumieć linię określoną rysunkiem 
zmiany planu określającą zasadę podziału na 
działki budowlane;  

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

13) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przyro-
dniczych” w poszczególnych terenach - należy 
przez to rozumieć: dopuszczalność wykonywania 
na istniejących obiektach budowlanych przebu-
dowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i re-
montów, a na istniejących obiektach przyrodni-
czych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i 
odtworzeniowych;  

14) „pierzei” – należy przez to rozumieć ciąg elewacji 
frontowych, stanowiących jedną stronę placu lub 
ulicy, traktowany jako całość przestrzenna;  

15) „zabudowie pierzejowej” - należy przez to rozu-
mieć takie usytuowanie budynków, w którym 
obydwie ściany szczytowe na całej jej powierz-
chni są umieszczone bezpośrednio przy grani-
cach z działkami sąsiednimi, a ściany od strony 
przylegającej ulicy umieszczone są w linii rozgra-
niczającej ulicy lub obowiązującej linii zabudowy;  

16) „zabudowie wolnostojącej” - należy przez to ro-
zumieć takie usytuowanie budynków mieszkal-
nych, w którym każdy z budynków jest odległy 
od granicy działki budowlanej minimum 3 m;  

17) „wnętrzu działki budowlanej” należy przez to ro-
zumieć tą część nieruchomości (działki budowla-
nej), która jest położona w odległości większej 
niż 12 m od określonej miejscowym planem linii 
zabudowy po stronie przeciwnej do przylegającej 
ulicy (drogi);  

18) „wysokości budynków” określonej w metrach - 
należy przez to rozumieć wysokość liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu 
do budynku lub jego części pierwszej kondygna-
cji nadziemnej budynku do najwyżej położonego 
punktu przekrycia.  

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o przeznaczeniu:  
1) „tereny zabudowy mieszkaniowej”, oznaczo-

nym symbolem „M”, należy przez to rozumieć 
przeznaczenie ograniczone do zachowania istnie-
jących oraz realizowania projektowanych budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych i jednoro-
dzinnych z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami o pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, 
dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej;  

2) „tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami”, 
oznaczonym symbolem „Mu”, należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizowania:  
a) projektowanych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych i jednorodzinnych,  
b) projektowanych budynków o funkcjach: ad-

ministracji, kultury, oświaty, służby zdrowia (z 
wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i so-
cjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsłu-
gi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiek-
tów handlowych o powierzchni użytkowej po-
wyżej 400 m2), gastronomii, poczty i teleko-
munikacji, usług (z wyłączeniem zakładów 
wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji 
paliw i warsztatów samochodowych), z niez-
będnymi do ich funkcjonowania budynkami o 
pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych, garażami oraz terenami zieleni, doj-
ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej;  

3) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej”, oznaczonym symbolem „MN”, należy przez 
to rozumieć przeznaczenie ograniczone do za-
chowania istniejących oraz realizowania projek-
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towanych budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych z niezbędnymi do ich funkcjonowania bu-
dynkami o pomieszczeniach technicznych i go-
spodarczych, garażami oraz terenami zieleni, doj-
ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej, przy zacho-
waniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniej-
szej uchwały;  

4) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizo-
wania:  
a) projektowanych budynków mieszkalnych je-

dnorodzinnych,  
b) projektowanych budynków o funkcjach: ad-

ministracji, kultury, oświaty, służby zdrowia (z 
wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i so-
cjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsłu-
gi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiek-
tów handlowych o powierzchni użytkowej po-
wyżej 200 m2), gastronomii, poczty i teleko-
munikacji, usług (z wyłączeniem zakładów 
wulkanizacji, myjni samochodowych, stacji 
paliw i warsztatów samochodowych), wyłą-
cznie jako budynków towarzyszących istnieją-
cemu lub projektowanemu budynkowi mie-
szkalnemu, lub jako lokalu w budynku miesz-
kalnym,  

z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynka-
mi o pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ogra-
niczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwa-
ły;  

5) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym sy-
mbolem „U”, należy przez to rozumieć przezna-
czenie ograniczone do utrzymania istniejących 
oraz realizowania projektowanych budynków o 
funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa publicznego, kultury, obsługi fi-
nansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 
m2), gastronomii, turystyki, poczty i telekomuni-
kacji, usług nieprodukcyjnych związanych z kon-
sumpcją indywidualną komunalnych oraz usług 
związanych z obsługą komunikacji samochodo-
wej (z wyłączeniem baz transportu samochodo-
wego, zakładów wulkanizacji, myjni samochodo-
wych i stacji paliw), z niezbędnymi do ich funk-
cjonowania budynkami o pomieszczeniach tech-
nicznych i gospodarczych, garażami oraz powie-
rzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, do-
jazdami, miejscami postojowymi i obiektami in-
frastruktury technicznej, przy zachowaniu ogra-
niczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwa-
ły;  

6) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów”, oznaczonym symbolem „P”, nale-

ży przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejących oraz realizowania 
projektowanych budynków o funkcji produkcyj-
nej (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej i roślin-
nej), usług produkcyjnych oraz składów, maga-
zynów i baz budowlanych z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach 
administracyjnych, technicznych i gospodar-
czych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej;  

7) „tereny dróg publicznych - ulica lokalna”, ozna-
czonym symbolem „KDL”, należy przez to rozu-
mieć przeznaczenie ograniczone do zachowania 
istniejących oraz realizacji projektowanych ulic o 
klasie lokalna, o pasie drogowym określonym li-
niami rozgraniczającymi;  

8) „tereny dróg wewnętrznych”, oznaczonym sym-
bolem „KDW”, należy przez to rozumieć przezna-
czenie ograniczone do zachowania istniejących 
oraz realizacji projektowanych dojazdów i dojść 
oraz dojazdów gospodarczych wewnętrznego za-
gospodarowania terenów budownictwa i tere-
nów rolnych, zapewniających dostępność ko-
munikacyjną działek budowlanych i nieruchomo-
ści rolnych do systemu ulic (dróg) publicznych;  

9) tereny zieleni, oznaczonym symbolem „ZP”, na-
leży przez to rozumieć przeznaczenie ograniczo-
ne do zagospodarowania terenu w formie użytku 
pokrytego roślinnością;  

10) „tereny wód powierzchniowych w rzekach”, oz-
naczonym symbolem „WSr”, należy przez to ro-
zumieć przeznaczenie ograniczone do utrzyma-
nia istniejących oraz realizacji projektowanych 
wód śródlądowych rzek w granicach linii brzegu.  

§ 5. Na obszarach objętych zmianą planu us-
tala się zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nu:  
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
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 rysunku 

zmiany planu,  
b) trwałe naniesienia lub granice własności - ja-

ko linie (punkty) pokrywające się z tymi ele-
mentami rysunku zmiany planu;  

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
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 zmiany planu;  

3) linie zabudowy - określono na rysunku zmiany 
planu punktami identyfikacyjnymi lub zwymia-
rowaniem;  

4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu te-
renu) nie określono linii zabudowy, należy przez 
to rozumieć, że linia pokrywa się z linią rozgrani-
czającą tereny o różnym przeznaczeniu lub zasa-
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dach zagospodarowania przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych, z tym że w terenach o zabu-
dowie pierzejowej taka linia zabudowy jest linią 
obowiązującą dla budynków mieszkalnych i usłu-
gowych;  

5) w pasie terenu określonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych, chyba że 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 2 ni-
niejszej uchwały stanowią inaczej;  

6) w pasach terenu o szerokości:  
a) 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,  
b) 7,5 m od osi stacji transformatorowych słupo-

wych do obiektów budowlanych niepalnych,  
dopuszczalna jest realizacja budynków przy za-
chowaniu warunków bezpieczeństwa ustalo-
nych przepisami szczególnymi;  

7) w terenach, dla których określono minimalną od-
ległość budynków od osi napowietrznych linii 
elektroenergetycznych średniego napięcia, wa-
runek ten przestaje obowiązywać z chwilą likwi-
dacji tej linii;  

8) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia te-
renów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych:  
a) w terenach o przeznaczeniu tereny usługowe 

minimum:  
- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 

na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użyt-
kowej,  

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na każde 4 miejsca konsumenckie,  

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe,  

- dla obiektów administracyjnych i obsługi fi-
nansowej 7 stanowisk na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

- dla pozostałych obiektów usługowych - jed-
no stanowisko na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej,  

b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego 
budynku mieszkalnego maksimum - 4 stano-
wiska w garażach,  

c) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej dla jednego lo-
kalu mieszkalnego minimum – 1 stanowisko,  

d) w terenach, na których dopuszczalna jest re-
alizacja obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów minimum – 1 stanowisko na 500 
m2 pow. użytkowej budynków o funkcji pro-
dukcyjnych, składów i magazynów;  

9) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów ciężarowych:  
a) w terenach, na których dopuszczalna jest re-

alizacja obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów:  

- minimum 1 stanowisko na każde 1.000 m2 
pow. użytkowej budynków o funkcji produk-
cyjnych, składów i magazynów,  

- o powierzchni dostosowanej do transporto-
chłonności dostaw i wywozu produktów;  

b) w terenach o przeznaczeniu określonym sym-
bolami MN i MNu obowiązuje zakaz realizacji 
miejsc postojowych dla samochodów cięża-
rowych;  

10) przepis zawarty w pkt 8 niniejszego paragrafu nie 
dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaży;  

11) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 
realizację budynków, dopuszczalne jest usytuo-
wanie budynków bezpośrednio przy granicy są-
siedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 
m od granicy z sąsiednią działką budowlaną, 
przy zachowaniu przepisów dotyczących dostę-
pu do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, za-
pewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecz-
nienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego 
oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu;  

12) w terenach określonych planem, obowiązuje za-
kaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyżej 1,8 
m;  

13) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
ulic, placów i doliny rzeki Rylki:  
a) z prefabrykatów betonowych,  
b) o wypełnieniu powierzchni powyżej 50%;  

14) pokazane na rysunku planu linie podziału we-
wnętrznego jako zasada podziału, obowiązują w 
zakresie kierunku przebiegu granic nowego po-
działu oraz usytuowania działek w stosunku do 
ulic;  

15) w obszarach objętych zmianą planu nie wyzna-
cza się granic obszarów wymagających prze-
prowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 
a w związku z tym nie określa się szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nierucho-
mości.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady  

i warunki kształtowania zagospodarowania  
na wyodrębnionych terenach  

 
§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2, wy-

znacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania określone na ry-
sunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz 
symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 98 symbolem 
2.209.KDW:  
1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;  
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2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) istniejąca droga zakładowa z zatokami postojo-
wymi do zachowania,  

b) jezdnia szerokości minimum 5 m,  
c) istniejące sieci infrastruktury technicznej do za-

chowania.  
3. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 98 symbolem 
2.210.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- istniejąca stacja paliw do zachowania,  
- budynki o wysokości do 15 m,  
- wysokość części wieżowych budynków pro-

dukcyjnych do 35 m,  
- istniejący budynek administracyjno-produk-

cyjny do zachowania w zakresie parametru 
wysokości budynku,  

- połacie dachowe o nachyleniu od 2% do 70%,  
- dopuszcza się stosowanie przekryć powłoko-

wych o profilach łukowych,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 80%,  
- w budynkach o funkcjach produkcyjnych, 

składów i magazynów dopuszcza się realiza-
cję pomieszczeń o funkcji handlu o udziale 
powierzchni użytkowej do 5% i powierzchni 
sprzedaży do 400 m2,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czyn-
ników w tym gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 3% działki budowlanej,  

- obowiązuje zachowanie standardów jakości 
środowiska na granicy działki budowlanej, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, odpo-
wiednich dla przeznaczenia terenu określone-
go dla działek sąsiednich,  

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

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewnia istniejąca zakładowa droga 
wewnętrzna przylegające do terenu oraz pro-
jektowane zakładowe drogi wg zapotrzebo-
wania,  

- miejsca postojowe w obrębie działek budow-
lanych oraz z wykorzystaniem pasa drogowe-
go drogi wewnętrznej na warunkach właści-
wego zarządcy drogi,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejących zakłado-
wych sieci wodociągowych,  

- odprowadzenie ścieków bytowych i produk-
cyjnych do istniejących komunalnych sieci w 
drodze wewnętrznej z niezbędnym dostoso-
waniem jakości ścieków do warunków wy-
maganych dla sieci komunalnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do istniejących sieci kanalizacji deszczo-
wej,  

- doprowadzenie energii elektrycznej z istnieją-
cych zakładowych stacji transformatorowych 
i sieci niskiego napięcia,  

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach – lokalne zakłado-

we,  
- usuwanie odpadów komunalnych i produk-

cyjnych na zasadach określonych w obowią-
zujących przepisach - w oparciu o niezbędne 
urządzenia służące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynków od strony ulicy, do-
puszcza się realizację nośników reklam:  

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

rzchni całkowitej ściany budynku,  
h) wielkość działek budowlanych uzależniona od 

realizowanej funkcji i wielkości obiektów bu-
dowlanych, przy zachowaniu szerokości fron-
tów działek minimum 20 m i wielkości działki 
budowlanej minimum 2.000 m2.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 98 symbolem 
2.211.M: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację budynków o funkcji 

usługowej lub lokali usługowych w budynkach 
mieszkalnych o udziale powierzchni użytkowej 
wszystkich budynków mieszkalnych i usługo-
wych do 45% z wyłączeniem funkcji handlu o 
powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2 oraz o 
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powierzchni użytkowej powyżej 1.000 m2,  
- budynki mieszkalne o wysokości do czterech 

kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 
14 m,  

- wysokość budynków gospodarczych do 4 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 9 m,  
- połacie dachowe budynków mieszkalnych sy-

metryczne o nachyleniu od 10% do 100%,  
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o 

nachyleniu od 20% do 70%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
- realizacja budynków w odległości mniejszej 

niż 7,5 m licząc od osi linii elektroenergetycz-
nej 15 kV wymaga zachowania norm bezpie-
czeństwa,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 25% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytkowa-
niem budynków w obrębie działki budowla-
nej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniową z usługami,  

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

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewnia ulica Mszczonowska, przy-
legająca do terenu,  

- miejsca postojowe w obrębie działki budow-
lanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu w otaczających ulicach,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych w otaczają-
cych ulicach,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach w oparciu o niezbędne urządzenia służą-
ce gromadzeniu odpadów w celu ich przygo-
towania do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania,  

- istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do 
zachowania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam:  

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

rzchni całkowitej ściany budynku,  
h) zasady podziału nieruchomości:  

- wielkość działki budowlanej od 1.000 m2 do 
2.000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 20,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko części uzupełniające innych nieruchomości 
w celu utworzenia działki budowlanej.  
5. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 98 symbolem 
2.212.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w 

budynku o funkcji usługowej,  
- wysokość budynków usługowych do 9 m,  
- wysokość pozostałych budynków – jedna ko-

ndygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
- połacie dachowe budynku usługowego o na-

chyleniu od 20% do 100%,  
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o 

nachyleniu od 20% do 70%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%,  
- realizacja budynków w odległości mniejszej 

niż 7,5 m licząc od osi linii elektroenergetycz-
nej 15 kV wymaga zachowania norm bezpie-
czeństwa,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
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technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych 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 zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

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

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjna do terenu z ulicy 

Mszczonowskiej,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-

ki budowlanej,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu,  
- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam:  

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

rzchni całkowitej ściany budynku,  
h) wielkość działek budowlanych uzależniona od 

realizowanej funkcji i wielkości obiektów bu-

dowlanych, przy zachowaniu szerokości fron-
tów działek minimum 20 m i wielkości działki 
budowlanej minimum 2.000 m2.  

6. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 99 symbolem 
2.213.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z do-

puszczeniem zabudowy w granicy działki bu-
dowlanej uwarunkowanej szerokością istnie-
jących działek budowlanych,  

- budynek mieszkalny o wysokości do trzech 
kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 11 m,  

- wysokość budynków usługowych do 9 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
- połacie dachowe o nachyleniu od 10% do 

100%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 60%,  
- w obrębie jednej działki budowlanej dopusz-

cza się realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego o maksimum 2 lokalach miesz-
kalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i jed-
nym lokalu usługowym,  

- istniejące budynki mieszkalne we wnętrzu 
działki budowlanej do zachowania,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czyn-
ników, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

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

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  
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c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewnia istniejąca ulica przylegają-
ca do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej dla zabudowy 

wolnostojącej od 400 do 1.500 m2, przy za-
chowaniu szerokości frontów działek mini-
mum 18 m,  

- wielkość działki budowlanej dla zabudowy 
bliźniaczej od 300 m2 do 80 0m2, przy zacho-
waniu szerokości frontów działek minimum 
10 m,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko części uzupełniające innych nieruchomości 
w celu utworzenia działki budowlanej.  
7. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 99 symbolem 
2.214.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w 

budynku o funkcji usługowej,  

- wysokość budynków usługowych do trzech 
kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 
11 m,  

- wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m,  

- połacie dachowe budynku usługowego o na-
chyleniu od 20% do 100%,  

- połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 20% do 70%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 60%,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czyn-
ników w tym kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 5% działki budowlanej,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjna z przylegających 

ulic,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-

ki budowlanej,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu,  
- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
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- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 20% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej od 700 do 1.500 

m2,  
- szerokość frontu działki minimum 18 m.  

8. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 100 symbolem 
2.215.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w 

budynku o funkcji usługowej,  
- dopuszcza się realizację myjni samochodo-

wej,  
- wysokość budynków usługowych do 12 m,  
- wysokość pozostałych budynków – jedna ko-

ndygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
- połacie dachowe budynku usługowego o na-

chyleniu od 20% do 100%,  
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o 

nachyleniu od 20% do 70%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

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

brazu kulturowego:  
- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 5% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na śro-
dowisko,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do terenu z ulicy 

Jerozolimskiej,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-

ki budowlanej,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu,  
- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do sieci kanalizacji deszczowej do ziemi 
lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepi-
sów szczególnych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynków od strony ulicy, do-
puszcza się realizację nośników reklam:  

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

rzchni całkowitej ściany budynku,  
h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  

9. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 100 symbolem 
2.216.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-

szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

- budynki mieszkalne o wysokości do trzech kon-
dygnacji nadziemnych, w tym trzecia w podda-
szu użytkowym, maksymalnie do 11 m,  

- wysokość budynków gospodarczych do 4 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
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- połacie dachowe budynków mieszkalnych o 
nachyleniu od 30% do 100% z kalenicą równo-
ległą do linii rozgraniczającej przylegającej uli-
cy,  

- połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 20% do 70%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%,  

- istniejące przejście piesze pomiędzy ul. Wodną, 
a Jerozolimską do zachowania,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewnia istniejąca ulica przylegają-
ca do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  

- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam:  

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

rzchni całkowitej ściany budynku,  
h) teren stanowi dwie działki budowlane.  

§ 7. W obszarze urbanistycznym Nr 3, wyz-
nacza się teren o następującym przeznaczeniu i 
szczególnych warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczeniach w użytkowaniu, który został oznaczony na 
rysunku zmiany planu Nr 101 symbolem 3.50.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w 

budynku o funkcji usługowej,  
- wysokość budynku usługowego do 2 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym druga w podda-
szu użytkowym, maksymalnie do 9,5 m,  

- wysokość pozostałych budynków – jedna ko-
ndygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  

- istniejący budynek mieszkalny do zachowania 
z dopuszczeniem nadbudowy do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych,  

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

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 70%,  

- istniejąca kapliczka przydrożna do zachowa-
nia,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czyn-
ników, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  
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- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjna zjazdem publicz-

nym z ul Zamkowa Wola,  
- miejsca postojowe w obrębie działki budow-

lanej,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu,  
- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-
czowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 20% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej od 600 do 1.500 

m2,  
- szerokość frontu działki minimum 16 m,  
- zakaz podziału mającego na celu utworzenie 

zjazdu na ul. Zamkowa Wola (droga o symbo-
lu 3.12.KZ).  
§ 8. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 4, wy-

znacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania określone na ry-
sunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz 
symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 102 symbolem 
4.320.Mu: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z 
usługami;  

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
a) zasady zabudowy:  

- budynki mieszkalne o wysokości do czterech 
kondygnacji nadziemnych, w tym czwarta w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 14 m,  

- wysokość budynków usługowych do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9 
m,  

- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  

- połacie dachowe o nachyleniu od 10% do 
100%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 60%,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

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

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

nia istniejąca ulica przylegająca do terenu,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie tere-

nu,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu,  
- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
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wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
3. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 103 symbolem 
4.321.Mu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z 

usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- budynki mieszkalne o wysokości do trzech ko-

ndygnacji nadziemnych, w tym trzecia w pod-
daszu użytkowym, maksymalnie do 11 m,  

- wysokość budynków usługowych do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, maksymalnie do 9 
m,  

- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  

- połacie dachowe budynków o nachyleniu od 
20% do 100%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 70%,  

- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką 
ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową 
w kolorze brązowym, czerwonym lub grafito-
wym,  

- dachy wysunięte poza lico muru do 70 cm,  
- poziom posadzki parteru, w części od strony 

przylegającej ulicy, wyniesiony nad poziom 
terenu maksymalnie do wysokości 0,45 m,  

- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy 
od kalenicy dachu,  

- w elewacjach od strony przylegającej ulicy, 
podziały, proporcje powierzchni okien i ścian, 
detal oraz kolorystyka powinny być dostoso-
wane do charakteru wnętrza urbanistycznego 
oraz lokalnych tradycji kształtowania zabudo-
wy,  

- zakaz instalowania na elewacjach budynków 

od strony przylegającej ulicy: wszelkich urzą-
dzeń licznikowych infrastruktury technicznej, 
których powierzchnia frontowa wykracza po-
za powierzchnię ściany frontowej, ślusarki 
stalowej oraz okładania elewacji płytkami te-
rakotowymi oraz winylowymi typu „siding”,  

- zakaz realizacji loggii,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%,  
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 5% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytkowa-
niem budynków w obrębie działki budowla-
nej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

- teren w całości położony w granicach strefy 
ścisłej ochrony konserwatorskiej, realizacja 
zagospodarowania podlega nadzorowi kon-
serwatorskiemu na podstawie przepisów 
szczególnych,  

- w granicach strefy ścisłej ochrony konserwa-
torskiej prace ziemne wymagają sprawowa-
nia nadzoru archeologicznego na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewniają istniejące ulice przylega-
jące do terenu,  

- miejsca postojowe w obrębie działki budow-
lanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu w przylegającej ulicy,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych w otaczają-
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cych ulicach,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo przy zacho-
waniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci, źródła 
ciepła w budynkach - lokalne,  

- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-
dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
4. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 104 symbolem 
4.322.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z do-

puszczeniem zabudowy w granicy działki bu-
dowlanej uwarunkowanej szerokością istnie-
jących działek budowlanych,  

- budynek mieszkalny o wysokości do trzech 
kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 11 m,  

- wysokość budynków gospodarczych do 4 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna do 6 m,  
- połacie dachowe o nachyleniu od 10% do 

100%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 60%,  
- w obrębie jednej działki budowlanej dopusz-

cza się realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego o maksimum 2 lokalach miesz-
kalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i jed-
nym lokalu usługowym,  

- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką 
ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową 
w kolorze brązowym, czerwonym lub grafito-
wym,  

- dachy wysunięte poza lico muru do 70 cm,  
- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy 

od kalenicy dachu,  

- zakaz instalowania na elewacjach budynków 
od strony przylegającej ulicy: wszelkich urzą-
dzeń licznikowych infrastruktury technicznej, 
których powierzchnia frontowa wykracza po-
za powierzchnię ściany frontowej, ślusarki 
stalowej oraz okładania elewacji płytkami te-
rakotowymi oraz winylowymi typu „siding”,  

- zakaz realizacji loggii,  
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

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

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytkowa-
niem budynków w obrębie działki budowla-
nej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

- teren w całości położony w granicach strefy 
ścisłej ochrony konserwatorskiej, realizacja 
zagospodarowania podlega nadzorowi kon-
serwatorskiemu na podstawie przepisów 
szczególnych,  

- w granicach strefy ścisłej ochrony konserwa-
torskiej prace ziemne wymagają sprawowa-
nia nadzoru archeologicznego na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych,  

- teren graniczy z parkiem miejskim wpisanym 
do rejestru zabytków, w pasie terenu pomię-
dzy granicą parku, a linią zabudowy wymaga-
ne jest zachowanie ekspozycji z ul. Armii Kra-
jowej na drzewostan parku,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewniają istniejące ulice przylega-
jące do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  
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- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej dla zabudowy 

wolnostojącej od 400 m2 do 1.500 m2, przy za-
chowaniu szerokości frontów działek mini-
mum 18 m,  

- wielkość działki budowlanej dla zabudowy bli-
źniaczej od 300 m2 do 800 m2, przy zachowa-
niu szerokości frontów działek minimum 10 
m,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko części uzupełniające innych nieruchomości 
w celu utworzenia działki budowlanej.  
5. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 104 symbolem 
4.323.Mu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z 

usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację budynków o funkcji 

usługowej lub lokali usługowych w budyn-
kach mieszkalnych z wyłączeniem funkcji ha-
ndlu o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 
oraz o powierzchni użytkowej powyżej 1.000 
m2,  

- w pasie terenu przylegającym do ulic o sym-
bolach 4.70.KL i 4.90.KD, o szerokości mini-
mum 10 m, obowiązuje usytuowanie budyn-
ków mieszkalnych i usługowych w formie za-
budowy pierzejowej w linii rozgraniczającej 
przylegającej ulicy,  

- w pierzejach od strony ulicy Kardynała Wy-
szyńskiego i Armii Krajowej, budynki o wyso-
kości od dwóch do trzech kondygnacji nad-
ziemnych, maksymalnie do 12 m,  

- wysokość budynków mieszkalnych i usługo-
wych we wnętrzu działki budowlanej, do 
dwóch kondygnacji nadziemnych, maksymal-
nie do 9 m,  

- wysokość budynków gospodarczych do 4 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
- dopuszcza się realizację bram przejazdowych 

wyłącznie drewnianych,  
- połacie dachowe budynków mieszkalnych w 

pierzei z kalenicą równoległą do linii rozgrani-
czających otaczających ulic i o nachyleniu od 
50% do 100%,  

- połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 20% do 70%,  

- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką 
ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową 
w kolorze brązowym, czerwonym lub grafito-
wym,  

- dachy wysunięte poza lico muru do 70 cm, z 
uwzględnieniem nawiązania do formy da-
chów historycznych budynków sąsiadują-
cych,  

- poziom kalenicy dachu budynku winien na-
wiązywać do kalenic budynków sąsiednich, z 
uwzględnieniem zasady umiejscowienia linii 
kalenicy budynku niższego w obrębie ściany 
szczytowej budynku wyższego,  

- poziom posadzki parteru, w części frontowej, 
wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie 
do wysokości 0,45 m,  

- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy 
od kalenicy dachu,  

- w elewacjach frontowych podziały, proporcje 
powierzchni okien i ścian, detal oraz kolorys-
tyka powinny być dostosowane do historycz-
nych budynków sąsiadujących, charakteru 
wnętrza urbanistycznego oraz lokalnych tra-
dycji kształtowania zabudowy,  

- na elewacjach frontowych budynków w pie-
rzejach obowiązuje uczytelnienie historycz-
nych granic nieruchomości,  

- zakaz instalowania na elewacjach frontowych 
budynków: wszelkich urządzeń licznikowych 
infrastruktury technicznej, których powierzch-
nia frontowa wykracza poza powierzchnię 
ściany frontowej, ślusarki stalowej oraz okła-
dania elewacji płytkami terakotowymi oraz 
winylowymi typu „siding”,  

- zakaz realizacji loggii,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 80%,  
- dla działek ewidencyjnych o wielkość powie-

rzchni zabudowy wg stanu istniejącego w sto-
sunku do powierzchni działki wynoszącej 
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100%, dopuszcza się zachowanie tego wskaź-
nika,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedza-
jącej realizacji elementów infrastruktury techni-
cznej zapewniającej ochronę wód przed zanie-
czyszczeniem w stosunku do realizacji obiek-
tów i urządzeń ustalonych zmianą planu funkcji 
zabudowy oraz sposobów zagospodarowania 
terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną usta-
la się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elek-
trycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 5% działki budowlanej,  

- dla działek ewidencyjnych o wielkość powie-
rzchni zabudowy wg stanu istniejącego w sto-
sunku do powierzchni działki wynoszącej 100% 
nie ustala się wskaźnika udział powierzchni te-
renu biologicznie czynnej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci uz-
brojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytkowa-
niem budynków w obrębie działki budowlanej, 
na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową,  

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

- teren w całości położony w granicach strefy 
ścisłej ochrony konserwatorskiej, realizacja 
zagospodarowania podlega nadzorowi kon-
serwatorskiemu na podstawie przepisów 
szczególnych,  

- w granicach strefy ścisłej ochrony konserwa-
torskiej prace ziemne wymagają sprawowa-
nia nadzoru archeologicznego na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych,  

- dom przy ul. Kardynała Wyszyńskiego Nr 2, 
wpisany do ewidencji zabytków, realizacja za-
gospodarowania podlega nadzorowi konser-
watorskiemu na podstawie przepisów szcze-
gólnych,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewniają istniejące ulice przylega-
jące do terenu,  

- miejsca postojowe w obrębie działki budow-
lanej oraz z wykorzystaniem parkingów publi-
cznych na Placu Wolności,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu w otaczających ulicach,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych w otaczają-
cych ulicach,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-
czowej, przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam:  

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

rzchni całkowitej ściany budynku,  
h) zasady podziału nieruchomości:  

- wielkość działki budowlanej od 150 m2 do 
1.000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 10 m,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższych 
warunków mogą być wydzielane wyłącznie 
jako części uzupełniające innych nieruchomo-
ści w celu utworzenia działki budowlanej,  

- zasadą podziału na działki budowlane jest za-
chowanie istniejących historycznych granic 
nieruchomości.  
6. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 104 symbolem 
4.324.Mu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z 

usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- w pasie terenu przylegającym do ulicy o sym-

bolu 4.145.K, (plac Piłsudskiego) o szerokości 
minimum 11 m, obowiązuje usytuowanie bu-
dynków mieszkalnych i usługowych w formie 
zabudowy pierzejowej w linii rozgraniczającej 
przylegającego placu,  

- w pierzei od strony Placu Piłsudskiego, budy-
nki o wysokości od dwóch do trzech kondy-
gnacji nadziemnych, maksymalnie do 12 m,  

- wysokość budynków mieszkalnych i usługo-
wych we wnętrzu działki budowlanej o zabu-
dowie pierzejowej, do dwóch kondygnacji na-
dziemnych, maksymalnie do 9,5 m,  
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- połacie dachowe budynków mieszkalnych w 
pierzei z kalenicą równoległą do linii rozgrani-
czających placu i o nachyleniu od 50% do 
100%,  

- na działkach budowlanych stycznych do ul. 
Parkowej dopuszczalna realizacja wyłącznie 
budynków mieszkalnych i mieszkalnych z lo-
kalami usługowymi o wysokości do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 9,5 
m,  

- wysokość budynków gospodarczych do 4 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
- połacie dachowe na pozostałych budynkach o 

nachyleniu od 20% do 70%,  
- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką 

ceramiczną, blachą lub blachą dachówkową 
w kolorze brązowym, czerwonym lub grafito-
wym,  

- dachy wysunięte poza lico muru do 70 cm, z 
uwzględnieniem nawiązania do formy da-
chów historycznych budynków sąsiadują-
cych,  

- poziom posadzki parteru, w części frontowej, 
wyniesiony nad poziom terenu maksymalnie 
do wysokości 0,45 m,  

- zakaz stosowania spadków lukarn począwszy 
od kalenicy dachu,  

- zakaz realizacji loggii,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 50%,  
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 15% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

- teren w całości położony w granicach strefy 
ścisłej ochrony konserwatorskiej, realizacja 
zagospodarowania podlega nadzorowi kon-
serwatorskiemu na podstawie przepisów 
szczególnych,  

- w granicach strefy ścisłej ochrony konserwa-
torskiej prace ziemne wymagają sprawowa-
nia nadzoru archeologicznego na warunkach 
określonych w przepisach szczególnych,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewniają istniejące ulice przylega-
jące do terenu,  

- miejsca postojowe w obrębie działki budow-
lanej oraz z wykorzystaniem parkingów publi-
cznych na Placu Wolności,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych ulicach,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam:  

- płaskich przylegających do ściany,  
- o powierzchni nie przekraczającej 5% powie-

rzchni całkowitej ściany budynku,  
h) zasady podziału nieruchomości:  

- wielkość działki budowlanej od 300 m2 do 
1.000 m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 10 m,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższych 
warunków mogą być wydzielane wyłącznie 
jako części uzupełniające innych nieruchomo-
ści, w celu utworzenia działki budowlanej.  
7. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 105 symbolem 
4.325.Mu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej z 
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usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- budynek mieszkalny o wysokości do trzech 

kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 11 m,  

- wysokość budynków usługowych do 9 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
- połacie dachowe o nachyleniu od 10% do 

100%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%,  
- w obrębie jednej działki budowlanej dopusz-

cza się realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego o maksimum 2 lokalach miesz-
kalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i jed-
nym lokalu usługowym,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działki budow-

lanej zapewnia istniejąca ulica przylegająca 
do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
8. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 106 symbolem 
4.326.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
- budynek mieszkalny o wysokości do trzech 

kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 11 m,  

- wysokość budynków usługowych do 9 m,  
- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-

dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  
- połacie dachowe o nachyleniu od 10% do 

100%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%,  
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
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nej, co najmniej 5% działki budowlanej,  
- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-

gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

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

nia istniejąca ulica przylegająca do terenu,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-

ki budowlanej,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu,  
- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-

nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
9. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 107 symbolem 
4.327.MN: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z do-

puszczeniem zabudowy w granicy działki bu-

dowlanej uwarunkowanej szerokością istnie-
jących działek budowlanych,  

- budynek mieszkalny o wysokości do trzech 
kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 11 m,  

- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  

- połacie dachowe o nachyleniu od 10% do 
100%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%,  

- w obrębie jednej działki budowlanej dopusz-
cza się realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego o maksimum 2 lokalach miesz-
kalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i jed-
nym lokalu usługowym,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

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

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniową,  

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

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewniają istniejące ulice przylega-
jące do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-
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czowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) istniejące działki ewidencyjne stanowią odręb-
ne działki budowlane.  

§ 9. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 5, wyz-
nacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania określone na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz symbo-
lem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 108 symbolem 
5.76.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w 

budynku o funkcji usługowej,  
- wysokość budynku usługowego do 2 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym druga w podda-
szu użytkowym, maksymalnie do 10 m,  

- wysokość pozostałych budynków – jedna ko-
ndygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  

- połacie dachowe budynków o nachyleniu od 
40% do 100%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 50%,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedza-
jącej realizacji elementów infrastruktury techni-
cznej zapewniającej ochronę wód przed zanie-
czyszczeniem w stosunku do realizacji obiek-
tów i urządzeń ustalonych zmianą planu funkcji 
zabudowy oraz sposobów zagospodarowania 
terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną usta-
la się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii elek-
trycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czynnej, 
co najmniej 5% działki budowlanej,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla te-
renów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniowo-usługową,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci uz-
brojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytkowa-
niem budynków w obrębie działki budowlanej, 
na której urządzenie jest realizowane,  

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

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewnia istniejąca ulica przylegają-
ca do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych,  

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

- zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów w, celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej po podziale tere-

nu od 2.000 do 2.500 m2,  
- szerokości frontów działek minimum 25 m,  
- działki gruntu, nie spełniające powyższego 

warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko części uzupełniające innych nieruchomości 
w celu utworzenia działki budowlanej.  
3.  Ustala się następujące przeznaczenie i 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1239 – Poz. 239 
 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 108 symbolem 
5.77.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
- budynek mieszkalny lub usługowy o wysoko-

ści do dwóch kondygnacji nadziemnych, w 
tym druga w poddaszu użytkowym, maksy-
malnie do 9,5 m,  

- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  

- połacie dachowe o nachyleniu od 10% do 
100%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 30%,  

- w obrębie jednej działki budowlanej dopusz-
cza się realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego o maksimum 2 lokalach miesz-
kalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i jed-
nym lokalu usługowym,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 50% działki budowlanej,  

- obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytkowa-
niem budynków w obrębie działki budo-wla-
nej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewniają istniejące ulice przylega-
jące do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

- do czasu realizacji sieci komunalnych odpro-
wadzenie ścieków bytowych do szczelnych 
zbiorników na nieczystości ciekłe z wywozem 
na oczyszczalnię ścieków lub do przydomowej 
oczyszczalni ścieków przy zachowaniu przepi-
sów szczególnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zacho-
waniu przepisów szczególnych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach - w 
oparciu o niezbędne urządzenia służące gro-
madzeniu odpadów, w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub unieszko-
dliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej po podziale działki 

ewidencyjnej Nr 10 od 2.000 do 2.990 m2, przy 
zachowaniu szerokości frontów działek mini-
mum 18 m,  

- wielkość działki budowlanej po podziale działki 
ewidencyjnej Nr 11 od 1.300 do 2.500 m2, przy 
zachowaniu szerokości frontów działek mini-
mum 10 m,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższego wa-
runku mogą być wydzielane wyłącznie jako 
części uzupełniające innych nieruchomości w 
celu utworzenia działki budowlanej.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 109 symbolem 
5.78.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację budynków o funkcji 

usługowej lub lokali usługowych w budyn-
kach o funkcji składów i magazynów o udziale 
powierzchni użytkowej wszystkich budynków 
w obrębie działki budowlanej, do 10% z wyłą-
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czeniem funkcji handlu o powierzchni sprze-
daży powyżej 200 m2,  

- budynki o wysokości do 35 m,  
 połacie dachowe o nachyleniu od 0,5% do 

100%,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%,  
- zakaz realizacji ogrodzeń w pasie terenu o 

szerokości 5 m licząc od linii brzegu rzeki Ryl-
ki,  

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

- 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 przeznacze-
niem terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czyn-
ników, w tym: gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej,  

- pas terenu pomiędzy linią brzegu rzeki Rylki, 
a linią zabudowy wymaga zagospodarowania 
biologicznie czynnego o udziale powierzchni 
minimum 60%,  

- obowiązuje zachowanie standardów jakości 
środowiska na granicy działki budowlanej, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, odpo-
wiednich dla przeznaczenia terenu określone-
go dla działek sąsiednich,  

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

- istniejące rowy odwadniające do zachowania 
lub przebudowy na cieki kryte,  

- dopuszcza się zmianę trasy oraz ujęcie rowów 
w kanały zamknięte z warunkiem zabezpiecze-
nia spływu wód z odtaczających terenów,  

c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostęp do drogi publicznej z przylegającej uli-

cy,  
- teren bez dostępności komunikacyjnej z drogi 

o symbolu 5.32.KL,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie tere-

nu,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z ujęcia lokalnego lub 

istniejących wodociągów,  
- sieć wodociągowa winna spełniać warunki 

zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpoża-
rowych z wyposażeniem w hydranty,  

- odprowadzenie ścieków bytowych i produk-
cyjnych do projektowanych sieci kanalizacji 

sanitarnej, do szczelnego zbiornika na nieczy-
stości ciekłe lub zakładowej oczyszczalni ście-
ków,  

- po zrealizowaniu sieci kanalizacji sanitarnej 
wymagane wykonanie przyłączy kanalizacyj-
nych z likwidacją szczelnych zbiorników bez-
odpływowych na nieczystości ciekłe,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do sieci kanalizacji deszczowej do ziemi 
lub powierzchniowo przy zachowaniu przepi-
sów szczególnych,  

- zaopatrzenie w energię elektryczną z istnieją-
cych sieci niskiego napięcia oraz ze stacji tra-
nsformatorowych lub z punktów zdawczo-od-
biorczych energii, projektowanych w obrębie 
terenu, zasilanych sieciami elektroenergetyk-
cznymi 15 kV,  

- usuwanie odpadów komunalnych i produk-
cyjnych na zasadach określonych w obowią-
zujących przepisach - w oparciu o niezbędne 
urządzenia służące gromadzeniu odpadów, w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej minimum 5.000 

m2, przy szerokości frontu minimum 35 m,  
- wielkość działki pod stację transformatorową 

(która nie jest stacją abonencką) minimum 5 
m x 6 m z dostępem do drogi publicznej.  
5. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 109 symbolem 
5.79.KDL: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica lo-

kalna;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, wodociągowej i elektro-
energetycznej oraz innych sieci według zapo-
trzebowania na warunkach właściwego zarzą-
dcy drogi.  

6. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 109 symbolem 
5.80.ZP, WSr: 
1) przeznaczenie: tereny zieleni i wód powierzchnio-

wych w rzekach;  
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2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) istniejąca zieleń nieurządzona nadrzeczna do 
zachowania,  

b) istniejące koryto rzeki Rylki do zachowania,  
c) zakaz wprowadzania zadrzewień ograniczają-

cych spływ wód opadowych z doliny rzeki,  
d) dopuszczalna regulacja trasy koryta rzeki z 

wprowadzeniem obudowy biologicznej brze-
gów.  

§ 10. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 8, 
wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania określone na 
rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz 
symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 110 symbolem 
8.90.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację budynków o funkcji 

usługowej lub lokali usługowych w budyn-
kach o funkcji składów i magazynów o udziale 
powierzchni użytkowej wszystkich budynków 
w obrębie działki budowlanej, do 30% z wyłą-
czeniem funkcji handlu o powierzchni sprze-
daży powyżej 400 m2,  

- dopuszcza się realizację stacji paliw, warszta-
tów samochodowych i myjni,  

- budynki o wysokości do 15 m,  
- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5% do 

100%,  
- dopuszcza się realizację przekryć o profilu łu-

kowym,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 80%,  
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czynni-
ków, w tym: kolektorów słonecznych, pomp 
cieplnych, gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 5% działki budowlanej,  

- teren nie podlega ochronie przed hałasem,  
c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
- fragment terenu (wg rysunku planu) położony 

jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-

gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
archeologicznemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjna do działki budow-

lanej z przylegających ulic,  
- miejsca postojowe w obrębie działki budow-

lanej,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-

gu,  
- odprowadzenie ścieków bytowych do istnie-

jących komunalnych sieci i urządzeń kanaliza-
cyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczo-
wej, do ziemi lub powierzchniowo przy zacho-
waniu przepisów szczególnych,  

- doprowadzenie energii elektrycznej z linii ni-
skiego napięcia,  

- istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do 
zachowania,  

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) zasady podziału nieruchomości:  
- wielkość działki budowlanej minimum 1.500 

m2, przy zachowaniu szerokości frontów dzia-
łek minimum 25 m,  

- działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko części uzupełniające innych nieruchomości 
w celu utworzenia działki budowlanej.  
3. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 110 symbolem 
8.91.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- budynek mieszkalny o wysokości do dwóch 

kondygnacji nadziemnych, w tym druga w 
poddaszu użytkowym, maksymalnie do 9,5 
m,  

- wysokość budynków usługowych do 9 m,  
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- wysokość pozostałych budynków, jedna kon-
dygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 m,  

- połacie dachowe o nachyleniu od 40% do 
100%,  

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 60%,  

- w obrębie jednej działki budowlanej dopusz-
cza się realizację wyłącznie jednego budynku 
mieszkalnego o maksimum 2 lokalach miesz-
kalnych lub jednym lokalu mieszkalnym i jed-
nym lokalu usługowym,  

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

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód przed 
zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonych zmianą planu 
funkcji zabudowy oraz sposobów zagospoda-
rowania terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych 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 zakaz realizacji przedsięwzięć mo-
gących (zawsze i potencjalnie) znacząco od-
działywać na środowisko za wyjątkiem sieci 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej związanych wyłącznie z użytko-
waniem budynków w obrębie działki budow-
lanej, na której urządzenie jest realizowane,  

- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w środowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową,  

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
byków oraz dóbr kultury współczesnej:  

- fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
archeologicznemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych,  

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostępność komunikacyjną do działek budo-

wlanych zapewnia istniejąca ulica przylegają-
ca do terenu,  

- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dział-
ki budowlanej,  

e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej:  

- zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodocią-
gu,  

- odprowadzenie ścieków bytowych do komu-
nalnych urządzeń kanalizacyjnych,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do zewnętrznej sieci kanalizacji desz-

czowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych,  

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

- źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
- usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach określonych w obowiązujących przepi-
sach - w oparciu o niezbędne urządzenia słu-
żące gromadzeniu odpadów, w celu ich przy-
gotowania do transportu do miejsc odzysku 
lub unieszkodliwiania,  

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

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
4. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu Nr 111 symbolem 
8.92.P: 
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zasady zabudowy:  
- dopuszcza się realizację budynków o funkcji 

usługowej lub lokali usługowych w budyn-
kach o funkcji składów i magazynów o udziale 
powierzchni użytkowej wszystkich budynków 
w obrębie działki budowlanej, do 10% z wyłą-
czeniem funkcji handlu o powierzchni sprze-
daży powyżej 300 m2,  

- budynki o wysokości do 15 m,  
- połacie dachowe o nachyleniu od 0,5% do 

100%,  
- dopuszcza się realizację przekryć o profilu łu-

kowym,  
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 70%,  
- obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wyso-

kości powyżej 2,0 m,  
b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  
- 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 przeznacze-
niem terenu,  

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną us-
tala się preferencje dla niewęglowych czyn-
ników, w tym: gazu, oleju opałowego i energii 
elektrycznej,  

- udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 5% działki budowlanej,  
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- obowiązuje zachowanie standardów jakości 
środowiska na granicy działki budowlanej, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, odpo-
wiednich dla przeznaczenia terenu określone-
go dla działek sąsiednich,  

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

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

d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
- dostęp do drogi publicznej z przylegającej uli-

cy,  
- miejsca postojowe wyłącznie w obrębie tere-

nu,  
e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
- w pasie terenu pomiędzy linia zabudowy, a li-

nią rozgraniczającą przylegającej drogi dopu-
szcza się realizację sieci infrastruktury tech-
nicznej,  

- zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej,  
- sieć wodociągowa winna spełniać warunki 

zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpoża-
rowych z wyposażeniem w hydranty,  

- odprowadzenie ścieków bytowych i produk-
cyjnych do projektowanych sieci kanalizacji 
sanitarnej, do szczelnego zbiornika na nieczy-
stości ciekłe lub zakładowej oczyszczalni ście-
ków,  

- odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do sieci kanalizacji deszczowej, do ziemi 
lub powierzchniowo przy zachowaniu przepi-
sów szczególnych,  

- zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji 
transformatorowych lub z punktów zdawczo-
odbiorczych energii, projektowanych w obrę-
bie terenu, zasilanych sieciami elektroenerge-
tycznymi 15 kV,  

- usuwanie odpadów komunalnych i produk-
cyjnych na zasadach określonych w obowią-
zujących przepisach - w oparciu o niezbędne 
urządzenia służące gromadzeniu odpadów, w 
celu ich przygotowania do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  
f) nie ustala się sposobów i terminów tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenu,  

g) na elewacjach budynku od strony ulicy, dopu-
szcza się realizację nośników reklam płaskich 
przylegających do ściany, których powierzch-
nia nie przekracza 10% powierzchni całkowitej 
ściany budynku,  

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
 

Rozdział 3 
Postanowienia końcowe  

 
§ 11. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o 

sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania – zadania nie wystę-
pują.  

§ 12. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z 
dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Ma-
zowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódz-
kiego 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 oraz z 
2008 r. 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) w 
zakresie ustaleń dotyczących obszarów objętych ni-
niejszą zmianą planu.  

§ 13. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

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

 
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
 Rawa Mazowiecka: 

Grażyna Dębska 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1244 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1245 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1246 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 3 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1247 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 4 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 
 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1248 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 5 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 
 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1249 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 6 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1250 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 7 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1251 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 8 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1252 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 9 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1253 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 10 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1254 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 11 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1255 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 12 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1256 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 13 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 32 – 1257 – Poz. 239 
 

Załącznik Nr 14 
do uchwały Nr XLI/318/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

 
 
239  

 
 
 
 


