
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/235/13 

RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA 

z dnia 23 maja 2013 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska,  

fragment obszaru wsi Narty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 

142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 

1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 

675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 

2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 

21) w nawiązaniu do uchwały Nr XI/88/11 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 23 września 2011 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska, fragment obszaru wsi Narty, Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia nie uwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Narty wg treści załącznika 

Nr 1 do uchwały.  

§ 2. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała 

Rawska, fragment obszaru wsi Narty nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska zatwierdzonego uchwałą Nr IX/58/11 Rady Miejskiej Biała Raw-

ska z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.  

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała Rawska, zatwierdzonym 

uchwałą Nr XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Go-

łyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żu-

rawia i Julianów Lesiewski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 291, poz. 2528, z późn. zm.) 

wprowadza się zmiany dotyczące fragmentu terenu oznaczonego symbolem 28.27.RM.  

2. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany miejscowego planu będący załącznikiem Nr 2 do uchwa-

ły.  
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3. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego zmianą miejscowego planu jest określony na rysunku 

zmiany miejscowego planu.  

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany miejscowego planu obejmuje:  

1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, które są 

granicą obszaru objętego zmianą planu miejscowego;  

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania terenu;  

5) granice udokumentowanego złoża geologicznego. 

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w zmianie miejscowego planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragra-

fie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa wg stanu na dzień podjęcia uchwały.  

2. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, posiadają 

różne definicje w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie wg przepisów o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

3. Ilekroć w zmianie miejscowego planu jest mowa o:  

1) „obszarze zmiany planu” - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone w granicach 

niniejszego planu;  

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany planu” - należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie roz-

graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykre-

ślono symbol granicy obszaru objętego rysunkiem planu, określony w legendzie rysunku planu;  

3) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to rozumieć fragment obszaru gminy, którego granice pokrywają 

się z granicami obrębu ewidencyjnego;  

4) „przeznaczeniu terenu” - należy przez to rozumieć określone dla poszczególnych terenów zespoły upraw-

nień i zobowiązań do podejmowania działań w przestrzeni, służących realizacji określonych celów, wyod-

rębnione wg zasad i sposobów korzystania z nieruchomości, oznaczone w tekście zmiany planu i na rysun-

ku zmiany miejscowego planu symbolem literowym;  

5) „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć uprawnienia do realizacji obiektów budowlanych lub form zago-

spodarowania wskazanych w zasadach i warunkach zagospodarowania terenu, które wykraczają poza usta-

lone w definicji przeznaczenia terenu określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu;  

6) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - należy przez to rozumieć stan zagospodarowania oraz stan 

granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany miejscowego planu;  

7) „przepisach szczególnych” należy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach przepisy oraz 

ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z uchwał właściwych organów. 

4. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu:  

1) „obszary i tereny górnicze” oznaczonym symbolem „PG”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-

czone do utrzymania istniejących oraz realizowania zakładu górniczego, eksploatującego złoże kopaliny 

pospolitej, obejmujący:  

a) obszar górniczy jako przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania ko-

paliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych z wykonywaniem koncesji,  

b) teren górniczy jako przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót górniczych zakła-

du górniczego; 

2) „tereny rolnicze”, oznaczonym symbolem „R”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do go-

spodarowania rolniczego na niektórych gruntach rolnych, w tym: na gruntach ornych i pod sadami, na trwa-
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łych użytkach zielonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, 

zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi;  

3) „lasy”, oznaczonym symbolem „ZL”, należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do gospodaro-

wania leśnego na gruntach leśnych, obejmujących: lasy, porolne grunty do zalesienia z liniami podziału 

przestrzennego lasu i urządzeniami melioracji wodnej oraz drogi leśne, parkingi leśne, leśne obiekty rekre-

acyjne i zabudowę leśną. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady  

i warunki kształtowania zagospodarowania  

§ 5. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się zasady identyfikacji ustaleń rysunku zmiany planu miej-

scowego:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 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 (punkty sytuacyjne mapy) na rysunku planu,  

b) trwałe naniesienia lub granice własności - jako linie (punkty) pokrywające się z tymi elementami rysun-

ku planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o miary graficzne 

z rysunku planu. 

§ 6. Na obszarze objętym zmianą planu nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej.  

§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 28 – wieś Narty, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku zmiany miejscowego planu liniami rozgraniczają-

cymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użyt-

kowaniu dla terenu, który zostały oznaczone na rysunku zmiany miejscowego planu symbolem 28.32.PG:  

1) przeznaczenie: obszary i tereny górnicze;  

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  

b) teren powierzchniowej eksploatacji złoża kopaliny,  

c) część terenu poza obszarem górniczym winna być utrzymana w formie zadrzewionej lub zalesiona,  

d) dopuszcza się przemieszczanie i składowanie mas ziemnych i skalnych powstałych w związku z eksplo-

atacją kopalin (nadkład i odpady górnicze) i wykorzystanie tych mas do rekultywacji terenów po zakoń-

czeniu eksploatacji złoża,  

e) dopuszcza się czasową lokalizację sieci i urządzeń zakładu górniczego,  

f) rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu złoża o kierunku rolnym lub leśnym z zachowaniem ukształ-

towanych zbiorników wodnych,  

g) od strony drogi powiatowej Nr 1321E należy zachować filar ochronny o szerokości minimum 5m w ist-

niejącym poziomie terenu,  

h) teren nie podlegają ochronie przed hałasem w myśl przepisów szczególnych,  

i) istniejąca linia elektroenergetyczna 15 kV do zachowania z dopuszczeniem przebudowy w obrębie terenu 

ze zmianą trasy,  

j) przy zachowaniu linii elektroenergetycznej 15 kV należy zachować wokół słupów filar ochronny o pro-

mieniu minimum 5 m licząc od osi słupa w istniejącym poziomie terenu,  
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k) dostępność komunikacyjną do terenu w oparciu o zjazd publiczny z drogi powiatowej Nr 1321E na wa-

runkach właściwego zarządcy drogi,  

l) miejsca postojowe w liczbie minimum 2 stanowisk dla samochodów ciężarowych i 2 stanowisk dla sa-

mochodów osobowych, wyłącznie w obrębie terenu,  

ł) do czasu zakończenia eksploatacji teren pozostaje w dotychczasowym sposobie użytkowania. 

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użyt-

kowaniu dla terenu, który zostały oznaczone na rysunku zmiany miejscowego planu symbolem 28.33.R:  

1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;  

2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  

b) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5 m,  

c) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej. 

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użyt-

kowaniu dla terenu, który zostały oznaczone na rysunku zmiany miejscowego planu symbolem 28.34.ZL:  

1) przeznaczenie terenu: lasy;  

2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zakaz realizacji budynków,  

b) dopuszcza się realizację sieci podziemnej infrastruktury technicznej przy zachowaniu przepisów szcze-

gólnych,  

c) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 5 m. 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  

§ 8. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – zadania z tytułu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego nie występują.  

§ 9. Traci moc obowiązującą ustalenia zawarte w uchwale Nr XI/78/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 

29 sierpnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru gminy Biała Raw-

ska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Stu-

dzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów Lesiewski (Dziennik Urzędowy Województwa 

Łódzkiego Nr 291, poz. 2528, z późn. zm.) w zakresie obszaru objętego zmianą miejscowego planu.  

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

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniączy Rady 

 Miejskiej Biała Rawska: 

Adam Stępniewski 
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXXI/235/13 

Rady Miejskiej Biała Rawska 

z dnia 23 maja 2013 r. 

Nr 

uwagi 
Data wpły-

wu, uwagi 

Nazwisko i imię, 

nazwa jednostki orga-

nizacyjnej i adres 

zgłaszającego uwagi 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie nieru-

chomości, której 

dotyczy uwaga.  

(Nr działki ewiden-

cyjnej) 

Ustalenia projektu 

planu dla nieruchomo-

ści, której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie 

uwagi 

1  3.12.2012 r.  Sołtys wsi Narty  Wnoszą sprzeciw co do 

przeznaczenia terenu 

pod eksploatację kopa-

lin  

Wieś Narty działki 

ewidencyjne Nr 27 i 

28  

Teren o symbolu 

28.32.PG  
Uwaga nie-

uwzględniona  
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr XXXI/235/13 

Rady Miejskiej Biała Rawska 

z dnia 23 maja 2013 r. 
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