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UCHWAŁA NR X/74/11 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA 

  
 z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru m. Biała Rawska  

z wyłączeniem fragmentów położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. Koņciuszki,  
ul. Polnej i Narutowicza oraz Placu Wolnoņci (obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza,  

Placu Wolnoņci, Szerokiej i Zakątnej)  
 
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 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 
155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159) w na-
wiązaniu do Uchwały Nr XLIX/390/10 Rady Miejskiej 
Biała Rawska z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mic-
kiewicza, Placu Wolnoņci, Szerokiej i Zakątnej (z wy-
łączeniem działki Nr 240/22), Rada Miejska Biała 
Rawska 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 obszaru m. Biała Rawska z wyłączeniem frag-
mentów położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-
go Grudnia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza 
oraz Placu Wolnoņci (obszar położony w rejonie 
ulicy Mickiewicza, Placu Wolnoņci, Szerokiej i Zakąt-
nej) – uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Biała Rawska z wyłączeniem fragmen-
tów położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go 
Grudnia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz 

Placu Wolnoņci (obszar położony w rejonie ulicy 
Mickiewicza, Placu Wolnoņci, Szerokiej i Zakątnej) z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Biała Rawska. 

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Biała Rawska, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr IX/61/03 Rady Miejskiej Biała 
Rawska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
m. Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów poło-
żonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. 
Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz Placu Wol-
noņci (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
Nr 280, poz. 2456, z późniejszymi zmianami) wpro-
wadza się zmiany dotyczące terenu oznaczonego 
symbolem 2.41.M,U. 

2. Integralną częņcią uchwały jest rysunek 
zmiany miejscowego planu, będący załącznikiem Nr 
1 do uchwały. 

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

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany 
miejscowego planu obejmuje: 
1) tereny okreņlone symbolem cyfrowym i symbo-

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu, które są granicą obszaru objętego planem 
miejscowym; 

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

5) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) zwymiarowania linii rozgraniczających tereny o 

różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania w metrach. 

5. W obszarze zmiany planu miejscowego nie 
występują tereny własnoņci osób fizycznych, których 
wartoņć wzroņnie z tytułu uchwalenia planu i od 
których mogła by być naliczona opłata z tytułu wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci. 

§ 4. 1. Pojęcia i okreņlenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepi-
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sami prawa według stanu na dzień podjęcia uchwa-
ły. 

2. Jeżeli pojęcia i okreņlenia 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 prze-
strzennym. 

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

mieć nieruchomoņci lub ich częņci położone w 
granicach niniejszej zmiany planu; 

2) „terenie” - należy przez to rozumieć wydzielone 
liniami rozgraniczającymi w obszarze zmiany 
planu, nieruchomoņci lub ich częņci, dla których 
zostały okreņlone niniejszą zmianą planu różne 
przeznaczenie lub różne zasady zagospodarowa-
nia i które zostały oznaczone w tekņcie zmiany 
planu oraz na rysunku zmiany planu symbolami 
cyfrowymi; 

3) „przeznaczeniu terenu” - należy przez to rozumieć 
okreņlone dla poszczególnych terenów zespoły 
uprawnień i zobowiązań do podejmowania dzia-
łań w przestrzeni, służących realizacji okreņlonych 
celów, wyodrębnione wg zasad i sposobów ko-
rzystania z nieruchomoņci, oznaczone w tekņcie 
zmiany planu i na rysunku zmiany planu symbo-
lem literowym; 

4) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć 
uprawnienia do realizacji obiektów budowlanych 
lub form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, któ-
re wykraczają poza ustalone w definicji przezna-
czenia terenu, okreņlonej w ust. 3 niniejszego pa-
ragrafu; 

5) „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 wykreņlono symbol granicy (okre-
ņlony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru 
objętego rysunkiem zmiany planu; 

6) „obowiązującej linii zabudowy” - należy przez to 
rozumieć linię, w której obowiązkowo należy usy-
tuować ņcianę budynku (lub, co najmniej jeden 
narożnik budynku w sytuacji usytuowania ņciany 
budynku równolegle do wspólnej granicy z są-
siednią działką budowlaną) bez jej przekraczania 
w kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów 
zagospodarowania terenu z zastrzeżeniem, że w 
terenach mieszkaniowych linia ta dotyczy tylko 
budynków mieszkalnych lub mieszkalno-usługo-
wych, a dla pozostałych budynków o innych 
funkcjach jest linią nieprzekraczalną, zakaz ten nie 
dotyczy elementów architektonicznych takich jak: 
balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie 
wejņcia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz 
innych detali wystroju architektonicznego, któ-

rych wysunięcie poza ņcianę budynku nie prze-
kracza odległoņci 1,3 m chyba, że ustalenia roz-
działu 2 stanowią inaczej; 

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej ulicy lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego, których wysunięcie poza 
ņcianę budynku nie przekracza odległoņci 1,3 m, 
chyba że jest to linia zabudowy ustalona od na-
powietrznej linii elektroenergetycznej; 

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony zmianą 
planu dla terenu lub działki budowlanej, uzyskany 
z podzielenia sumy powierzchni gruntu rodzime-
go pokrytego roņlinnoņcią 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 natu-
ralną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 
10 m2, do powierzchni całego terenu lub działki 
budowlanej; 

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

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

11) „polu widocznoņci” - należy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic poza 
jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 0,75 
m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, 
parkujące pojazdy, itp.; 

12) „kioskach” - należy przez to rozumieć obiekty 
budowlane przeznaczone do tymczasowego użyt-
kowania nietrwale związane z gruntem, spełnia-
jące następujące warunki: 

 a) powierzchnia zabudowy do 12 m2, 
 b) maksymalna wysokoņć nad poziomem terenu 

do 4 m, 
 c) minimalna powierzchnia szklenia: 40% po-

wierzchni ņcian, 
 d) maksymalne nachylenie dachu: 30% z zaka-

zem krycia dachów czarną papą; 
13) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 

należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniżej położonym wejņciu do 
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budynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyżej położonego 
punktu przekrycia; 

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

15) „zabudowie pierzejowej” - należy przez to rozu-
mieć obowiązek umieszczenia ņciany frontowej 
budynku mieszkalnego lub usługowego w linii 
rozgraniczającej przylegającej ulicy oraz ņcian 
szczytowych, na całej jej powierzchni, bezpoņred-
nio przy granicy z działkami sąsiednimi; 

16) „wnętrzu działki budowlanej” należy przez to ro-
zumieć tą częņć nieruchomoņci (działki budowla-
nej), która jest położona w odległoņci większej niż 
8 m od okreņlonej miejscowym planem linii za-
budowy; 

17) „przepisach szczególnych” należy przez to rozu-
mieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zago-
spodarowaniu terenu, wynikające z uchwał wła-
ņciwych organów. 

4. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o przeznaczeniu: 
1) „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

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

2) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, na-
leży przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejących oraz realizowania (z 
niezbędnymi do ich funkcjonowania budynkami 
o pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych, garażami oraz terenami zieleni, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ogra-
niczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej uchwa-
ły): 

 a) projektowanych budynków mieszkalnych jed-
norodzinnych, 

 b) projektowanych budynków o funkcjach: ad-
ministracji, kultury, oņwiaty, służby zdrowia (z 
wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i so-
cjalnej (z wyłączeniem domów opieki), obsługi 
finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
200 m2), gastronomii, poczty i telekomunikacji, 
usług (z wyłączeniem stacji paliw i warsztatów 
samochodowych) i usług komunalnych (z wy-
łączeniem zakładów pogrzebowych), wyłącz-

nie jako budynków towarzyszących istnieją-
cemu lub projektowanemu budynkowi miesz-
kalnemu lub jako lokalu w budynku mieszkal-
nym; 

3) „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym sym-
bolem „U”, należy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizowania projektowanych budynków o funkcji 
administracji i wymiaru sprawiedliwoņci, bezpie-
czeństwa publicznego, kultury, obsługi finanso-
wej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2), 
gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji, 
usług nieprodukcyjnych związanych z konsump-
cją indywidualną komunalnych oraz usług zwią-
zanych z obsługą komunikacji samochodowej (z 
wyłączeniem baz transportu samochodowego, 
zakładów wulkanizacji, myjni samochodowych i 
stacji paliw), z niezbędnymi do ich funkcjonowa-
nia budynkami o pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych, garażami oraz powierzchniami 
biologicznie czynnymi, dojņciami, dojazdami, 
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury 
technicznej, przy zachowaniu ograniczeń zawar-
tych w rozdziale 2 niniejszej uchwały; 

4) „tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa”, 
oznaczonym symbolem „KD-D”, należy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizacji projektowanych 
ulic o klasie dojazdowa, o pasie drogowym okre-
ņlonym liniami rozgraniczającymi; 

5) „tereny dróg publicznych - ulica lokalna”, ozna-
czonym symbolem „KD-L”, należy przez to rozu-
mieć przeznaczenie ograniczone do zachowania 
istniejących oraz realizacji projektowanych ulic o 
klasie lokalna, o pasie drogowym okreņlonym li-
niami rozgraniczającymi. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 

kształtowania zagospodarowania  
na wyodrĉbnionych terenach 

 
§ 5. Na obszarze objętym zmianą miejsco-

wego planu ustala się ogólne zasady zagospodaro-
wania: 

1. Linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania na-
leży identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w przy-
padku braku takich ustaleń w oparciu o: 
1) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne mapy 

zasadniczej) lub linie zwymiarowane na rysunku 
zmiany planu, w stosunku do trwałych naniesień 
(wynikających z treņci mapy); 

2) trwałe naniesienia lub granice własnoņci - jako 
linie (punkty) pokrywające się z tymi elementami 
rysunku zmiany planu. 

2. W sytuacji wyczerpania warunków okre-
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ņlonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgra-
niczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania należy identyfikować w 
oparciu o miary graficzne z rysunku zmiany planu. 

3. Linie zabudowy - okreņlono na rysunku 
zmiany planu jako linie pokrywające się z liniami 
rozgraniczającymi ulic. 

4. Ustala się następujące wskaźniki wyposa-
żenia terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych: 
1) w terenach, na których dopuszczalna jest realiza-

cja obiektów usługowych minimum: 
 a) dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 

na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użyt-
kowej, 

 b) dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na każde 6 miejsc konsumenckich, 

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

 d) dla obiektów administracyjnych i obsługi fi-
nansowej 2 stanowiska na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej, 

 e) dla pozostałych obiektów usługowych - dwa 
stanowiska na każdy obiekt, a ponadto jedno 
stanowisko na każde 200 m2 powierzchni użyt-
kowej; 

2) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego bu-
dynku mieszkalnego maksimum - 4 stanowiska w 
garażach; 

3) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, minimum jedno 
stanowisko na mieszkanie. 

5. Dopuszczalna jest realizacja wymaganych 
miejsc postojowych w ramach parkingów publicz-
nych i zatok postojowych w pasach drogowych na 
warunkach właņciwego zarządcy drogi lub placu. 

6. Przepis, zawarty w pkt 4 niniejszego para-
grafu nie dotyczy obiektów handlowych nie posiada-
jących powierzchni sprzedaży. 

7. Maksymalna wysokoņć liczona od pozio-
mu terenu przy najniżej położonym wejņciu do bu-
dynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji nad-
ziemnej budynku do najwyżej położonej górnej po-
wierzchni (krawędzi) przekrycia nie może przekraczać 
dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego 
lub usługowego: 
1) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m; 
2) o wysokoņci 2 kondygnacje nadziemne i wysoko-

ņci dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga 
kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym 
- 10 m; 

3) o wysokoņci 3 kondygnacje nadziemne i wysoko-
ņci trzy kondygnacje nadziemne, w tym trzecia 
kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym 
- 13 m. 

8. W terenach o przeznaczeniu tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami - o 
symbolu „MNu” dopuszcza się realizację: 

1) w obrębie jednej działki budowlanej zabudowy 
mieszkaniowej, jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego; 

2) obiektów usługowych jako zabudowy uzupełnia-
jącej wyłącznie w ramach działek budowlanych 
zabudowy mieszkaniowej; 

3) budynków we wnętrzu działki budowlanej wy-
łącznie o wysokoņci nie przekraczającej wysoko-
ņci budynków w częņci frontowej działki budow-
lanej. 

9  Wyklucza się kolor niebieski i fioletowy 
pokrycia dachów. 

10. Na elewacjach budynków, nie będących 
zabytkami, od strony ulic i placów, dopuszcza się 
realizację noņników reklam spełniających poniższe 
warunki: 
1) płaskich przylegających do ņciany; 
2) o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku. 
11. W terenach, na których przeznaczenie 

umożliwia realizację budynków, dopuszczalne jest 
sytuowanie budynków bezpoņrednio przy granicy 
sąsiedniej działki budowlanej lub zbliżenie na odle-
głoņci do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną przy zachowaniu przepisów dotyczących 
dostępu do pomieszczeń naturalnego oņwietlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecz-
nienia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego 
oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

12. W terenach okreņlonych zmianą planu 
obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci 
powyżej 1,8 m. 

13. Obowiązuje zakaz realizacji od strony ulic: 
1) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; 
2) ogrodzeń o wypełnieniu powierzchni powyżej 

60%. 
14. Działki ewidencyjne nie posiadające do-

stępu komunikacyjnego do dróg publicznych w myņl 
przepisów odrębnych nie są działkami budowlany-
mi, a mogą być wyłącznie uzupełnieniem nierucho-
moņci spełniających warunki działek budowlanych. 

15. Ograniczenia zagospodarowania terenu, 
zawarte w rozdziale 2 uchwały nie dotyczą inwestycji 
z zakresu łącznoņci publicznej, przy zachowaniu 
przepisów odrębnych. 

§ 6. Na obszarze objętym zmianą miejsco-
wego planu ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej: 

1. Obszar położony jest w granicach strefy 
„B” ochrony zachowanych elementów zabytkowych, 
obowiązuje: 
1) zachowanie historycznych linii zabudowy pierze-

jowej; 
2) nawiązanie brył budynków nowej i uzupełniającej 

zabudowy do historycznej formy istniejących bu-
dynków; 

3) wysokoņć posadzki parteru budynku wyniesiona 
max. 0,30 m nad poziom chodnika przy budynku; 
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4) ukształtowanie dachów budynków: 
 a) pokrycie dachów dachówką ceramiczną, bi-

tumiczną lub blachą, 
 b) zachowanie wysunięcia okapów wiszących do 

0,40 m, poza lico ņciany ostatniej kondygnacji, 
 c) poziom kalenicy dachu budynku winien na-

wiązywać do kalenic budynków sąsiednich z 
uwzględnieniem zasady umiejscowienia linii 
kalenicy budynku niższego w obrębie ņciany 
szczytowej budynku wyższego; 

5) forma elewacji w pierzei: 
 a) tynkowana z dopuszczeniem boniowania, 
 b) z gzymsem zwieńczającym lub z gzymsem 

oddzielającym ņcianę kolankową, na całej dłu-
goņci elewacji, 

 c) z gzymsem oddzielającym kondygnacje w 
poziomie stropu parteru lub w poziomie pod-
okienników pierwszego piętra; 

6) dopuszczalne zastosowanie w pierzei bram wjaz-
dowych drewnianych lub żelaznych (kowalskich). 

2. W terenach położonych w strefie ochrony 
zachowanych elementów zabytkowych ustala się 
warunek stosowania wszystkich standardów okre-
ņlonych w punkcie 2) niniejszego paragrafu, jako 
warunek realizacji nowego budynku usytuowanego 
w pierzei, dla pozostałych budynków usytuowanych 
we wnętrzu działki budowlanej obowiązuje stoso-
wanie pokrycia dachów dachówką ceramiczną, bi-
tumiczną lub blachą. 

3. W terenach położonych w strefie ochrony 
zachowanych elementów zabytkowych ustala się 
warunek stosowania tych standardów okreņlonych 
w punkcie 1 niniejszego paragrafu, które objęte są 
planowanym remontem, modernizacją oraz rozbu-
dową i nadbudową budynku usytuowanego w pie-
rzei. 

4. W terenach położonych w strefie ochrony 
zachowanych elementów zabytkowych, przy realiza-
cji remontów, nadbudowy, przebudowy i rozbudowy 
istniejących obiektów budowlanych oraz realizacji 
nowych obiektów budowlanych usytuowanych w 
pierzei, ustala się zakazy: 
1) wykańczania elewacji z wykorzystaniem płytek 

ceramicznych, elementów winylowych i blasza-
nych; 

2) stosowania loggii od strony terenów publicznych; 
3) wykonywania lukarn o łącznej szerokoņci prze-

kraczającej 50% długoņci elewacji; 
4) wykonywania lukarn o spadku zaczynającym się 

w kalenicy dachu; 
5) stosowania balkonów na elewacji w pierzei, o 

łącznej długoņci przekraczającej 30% długoņci 
kondygnacji; 

6) wykonywania otworów okiennych powyżej parte-
ru, których suma szerokoņci przekracza 50% dłu-
goņci elewacji; 

7) sytuowania skrajnych otworów w odległoņci 
mniejszej niż 0,8 m od ņciany szczytowej; 

8) stosowania okien o podziale innym niż syme-
tryczny, względem ich osi pionowej; 

9) wykonywania w liniach rozgraniczających ulic 
ogrodzenia działek z siatki plecionej na słupkach 
lub z prefabrykowanych elementów; 

10) wykonywania okien w ņciankach kolankowych o 
powierzchni większej niż 0,4 m2; 

11) wykonywania skrzynek przyłączy gazowych, 
elektrycznych, telekomunikacyjnych, wystających 
poza powierzchnię lica elewacji w pierzei. 

5. W terenach położonych w strefie ochrony 
zachowanych elementów zabytkowych, przy realiza-
cji podziałów na działki budowlane obowiązuje za-
chowanie historycznych podziałów własnoņciowych 
oraz nawiązanie do nich nowych granic. 

6. Tereny wyznaczone zmianą planu położo-
ne są w obszarze ochrony stanowisk archeologicz-
nych, prace ziemne podlegają nadzorowi konserwa-
torskiemu na warunkach okreņlonych w przepisach 
szczególnych, wykonywanie prac ziemnych związa-
nych z zabudową i zagospodarowaniem terenu wy-
maga nadzoru archeologicznego w czasie ich reali-
zacji. 

§ 7. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2, wy-
znacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania okreņlone na 
rysunku zmiany miejscowego planu liniami rozgra-
niczającymi oraz oznaczone symbolem cyfrowym i 
literowym. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 2.81.KD-
L: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

lokalna; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) poszerzenie pasa drogowego w obrębie skrzy-

żowania, 
 b) zakaz realizacji obiektów przesłaniającej pole 

widocznoņci. 
3. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 2.82.KD-
D: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 
 b) jezdnia placu do zawracania o promieniu mi-

nimum 6 m, 
 c) 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 właņciwego za-
rządcy drogi. 

4. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
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czenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
2.83.MW: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
  - w pasie terenu przylegającym do placu o 

szerokoņci minimum 10 m, obowiązuje usy-
tuowanie budynków mieszkalnych w formie 
zabudowy pierzejowej, 

  - dopuszcza się realizację lokali usługowych w 
budynku mieszkalnym o udziale powierzchni 
użytkowej do 50%, 

  - budynek mieszkalny o wysokoņci dwóch 
kondygnacji nadziemnych, 

  - wysokoņć pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 6 
m licząc od poziomu terenu okreņlonego 
mapą do najwyższego punktu przekrycia, 

  - nachylenie połaci dachowych budynków 
mieszkalnych symetryczne względem kaleni-
cy od 40% do 100%, 

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

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

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

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń ustalonych 
zmianą planu funkcji zabudowy oraz sposo-
bów zagospodarowania terenu, 

  - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ze 
źródeł lokalnych, ustala się preferencje dla 
niewęglowych czynników, w tym kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, gazu, oleju opa-
łowego i energii elektrycznej, 

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

  - obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
sieci i urządzeń z zakresu łącznoņci publicznej 
przy zachowaniu przepisów szczególnych 
oraz pozostałych sieci uzbrojenia terenu i 
urządzeń infrastruktury technicznej związa-
nych wyłącznie z użytkowaniem budynków 
w obrębie działki budowlanej, na której 
urządzenie jest realizowane, 

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

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - dostępnoņć komunikacyjna do terenu z przy-

legających ulic, 

  - dopuszcza się realizację bramy przejazdowej 
od strony Placu Wolnoņci, 

 d) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, 

  - odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-
munalnych 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 istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

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

dach okreņlonych 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, 

  - istniejące sieci wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej do zachowania, 

 e) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 f) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 
5. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 2.84.U: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania: 
 a) zasady zabudowy: 
  - dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych 

w budynkach o funkcji usługowej, 
  - w pasie terenu przylegającym do ulic o sze-

rokoņci minimum 10 m, obowiązuje usytu-
owanie budynków usługowych w formie za-
budowy pierzejowej, 

  - budynki usługowe o wysokoņci do trzech 
kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w 
poddaszu użytkowym, 

  - wysokoņć pozostałych budynków do 4 m, 
  - połacie dachowe budynków usługowych w 

pierzei o nachyleniu od 30% do 100%, 
  - połacie dachowe na pozostałych budynkach 

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

do powierzchni działki dla działek zabudo-
wanych w obrysie granic do 100%, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dla pozostałych działek do 
80%, 

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

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do Re-
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alizacji obiektów i urządzeń ustalonych zmia-
ną planu funkcji zabudowy oraz sposobów 
zagospodarowania terenu, 

  - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ze 
źródeł lokalnych, ustala się preferencje dla 
niewęglowych czynników, w tym kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, gazu, oleju opa-
łowego i energii elektrycznej, 

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

  - dla działek zabudowanych w obrysie granic 
dopuszcza się udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej w wysokoņci 0%, 

  - obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
sieci i urządzeń z zakresu łącznoņci publicznej 
przy zachowaniu przepisów szczególnych 
oraz pozostałych sieci uzbrojenia terenu i 
urządzeń infrastruktury technicznej związa-
nych wyłącznie z użytkowaniem budynków 
w obrębie działki budowlanej, na której 
urządzenie jest realizowane, 

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

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - dostępnoņć komunikacyjna do terenu z przy-

legających ulic, 
  - dopuszcza się realizację bramy przejazdowej, 
 d) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej: 
  - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-

ciągu, 
  - odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-

munalnych 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 istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

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

dach okreņlonych 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, 

  - istniejące sieci wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej do zachowania, 

 e) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 f) zasady podziału nieruchomoņci: 
  - wielkoņć wydzielanej działki budowlanej mi-

nimum 100 m2, przy zachowaniu szerokoņci 
frontów działek minimum 6 m, 

  - działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko częņci uzupełniające innych nieruchomo-
ņci w celu utworzenia działki budowlanej, 

  - istniejące działki ewidencyjne stanowią od-
rębne działki budowlane z wyjątkiem działek 
Nr 240/10, 241/20, 240/21, które mogą stano-
wić uzupełnienie działek budowlanych. 
6. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
2.85.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
  - dopuszcza się realizację lokali usługowych w 

budynku mieszkalnym o udziale powierzchni 
użytkowej do 50%, 

  - budynek mieszkalny lub usługowy o wyso-
koņci do trzech kondygnacji nadziemnych, w 
tym trzecia w poddaszu użytkowym, 

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

  - nachylenie połaci dachowych budynków 
mieszkalnych i usługowych symetryczne 
względem kalenicy od 40% do 100%, 

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

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

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

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń ustalonych zmia-
ną planu funkcji zabudowy oraz sposobów 
zagospodarowania terenu, 

  - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ze 
źródeł lokalnych, ustala się preferencje dla 
niewęglowych czynników, w tym kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, gazu, oleju opa-
łowego i energii elektrycznej, 

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 20% działki budowlanej z 
wyjątkiem działek zabudowanych w 100%, 

  - obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
sieci i urządzeń z zakresu łącznoņci publicznej 
przy zachowaniu przepisów szczególnych 
oraz pozostałych sieci uzbrojenia terenu i 
urządzeń infrastruktury technicznej związa-
nych wyłącznie z użytkowaniem budynków 
w obrębie działki budowlanej, na której 
urządzenie jest realizowane, 
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  - teren należy do rodzaju terenu o dopuszczal-

nym poziomie hałasu w ņrodowisku jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, 

 c) zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - dostępnoņć komunikacyjna do terenu z przy-

legających ulic, 
  - dopuszcza się realizację bram przejazdowych 

od strony ul. Mickiewicza, 
 d) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej: 
  - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-

ciągu, 
  - odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-

munalnych 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 istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

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

dach okreņlonych 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, 

  - istniejące sieci wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej do zachowania, 

 e) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 f) zasady podziału nieruchomoņci: 
  - wielkoņć wydzielanej działki budowlanej 

minimum 150 m2, przy zachowaniu szeroko-
ņci frontów działek minimum 6 m, 

  - działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko częņci uzupełniające innych nieruchomo-
ņci w celu utworzenia działki budowlanej, 

  - istniejące działki ewidencyjne stanowią od-
rębne działki budowlane z wyjątkiem działek 
Nr 240/4 i 240/5, które mogą stanowić uzu-
pełnienie działek budowlanych. 
7. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu o symbolu 
2.86.MNu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
  - dopuszcza się realizację lokali usługowych w 

budynku mieszkalnym o udziale powierzchni 
użytkowej do 50%, 

  - budynek mieszkalny lub usługowy o wyso-
koņci do dwóch kondygnacji nadziemnych, 
w tym druga w poddaszu użytkowym, 

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

  - nachylenie połaci dachowych budynków 
mieszkalnych i usługowych symetryczne 
względem kalenicy od 40% do 100%, 

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

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki dla działek zabudo-
wanych w obrysie granic do 100%, 

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni dla pozostałych działek do 
70%, 

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

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń ustalonych zmia-
ną planu funkcji zabudowy oraz sposobów 
zagospodarowania terenu, 

  - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ze 
źródeł lokalnych, ustala się preferencje dla 
niewęglowych czynników, w tym kolektorów 
słonecznych, pomp ciepła, gazu, oleju opa-
łowego i energii elektrycznej, 

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

  - dla działek zabudowanych w obrysie granic 
dopuszcza się udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej w wysokoņci 0%, 

  - obowiązuje zakaz realizacji przedsięwzięć 
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
sieci i urządzeń z zakresu łącznoņci publicznej 
przy zachowaniu przepisów szczególnych 
oraz pozostałych sieci uzbrojenia terenu i 
urządzeń infrastruktury technicznej związa-
nych wyłącznie z użytkowaniem budynków 
w obrębie działki budowlanej, na której 
urządzenie jest realizowane, 

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

 c) dostępnoņć komunikacyjna do terenu z przy-
legających ulic, 

 d) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-
ciągu, 

  - odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-
munalnych urządzeń kanalizacyjnych, 

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

jącej linii niskiego napięcia, 
  - źródła ciepła w budynkach - lokalne, 
  - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach okreņlonych 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, 

 e) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenu, 

 f) zasady podziału nieruchomoņci: 
  - wielkoņć wydzielanej działki budowlanej 

minimum 150 m2, przy zachowaniu szeroko-
ņci frontów działek minimum 8 m, 

  - działki gruntu, nie spełniające powyższego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie ja-
ko częņci uzupełniające innych nieruchomo-
ņci w celu utworzenia działki budowlanej, 

  - istniejące działki ewidencyjne stanowią od-
rębne działki budowlane z wyjątkiem działek 
Nr 240/15, 240/16, 240/18, które mogą sta-
nowić uzupełnienie działek budowlanych. 

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 
§ 8. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapi-

sanych w zmianie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Biała Rawska z wy-
łączeniem fragmentów położonych w rejonie: ul. 
Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej 
i Narutowicza oraz Placu Wolnoņci (obszar położony 
w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu Wolnoņci, Szero-
kiej i Zakątnej) inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania wg treņci załącznika 
Nr 2. 

§ 9. Traci moc obowiązującą uchwała Nr 
IX/61/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 2 lipca 
2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru m. Biała Rawska z 
wyłączeniem fragmentów położonych w rejonie: ul. 
Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej 
i Narutowicza oraz Placu Wolnoņci (Dziennik Urzę-
dowy Województwa Łódzkiego Nr 280, poz. 2456, z 
późniejszymi zmianami) w zakresie obszaru objętego 
niniejszą zmianą planu. 

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

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

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej Biała Rawska: 
Adam Stępniewski 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/74/11 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

 

 
 
 

 
Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/74/11 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU MIEJSCOWEGO, 

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

 
1. W związku z uchwaleniem zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru m. Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów 
położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go Grud-
nia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz Pla-
cu Wolnoņci (obszar położony w rejonie ulicy Mic-
kiewicza, Placu Wolnoņci, Szerokiej i Zakątnej, zosta-
ną wyznaczone tereny pod realizacji zadań inwesty-
cyjnych związanych z budową drogi publicznej. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-

snych gminy. W szczególnoņci zadania własne 
obejmują sprawy związane z problematyką gospo-
darki przestrzennej, a w tym między innymi gmin-
nych dróg, ulic, mostów, placów. Do zadań związa-
nych z obsługą komunikacyjną terenu zabudowy 
będzie wymagana: 
 - wykup gruntów zabudowanych i zurbanizo-

wanych o powierzchni 90 m2, 
 - budowa nawierzchni jezdni o powierzchni 

350 m2. 
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania a następnie w zadaniach rzeczo-
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wych budżetu miasta na kolejne lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
będzie o następujące źródła: 
 - budżet miasta, 
 - fundusze strukturalne Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w Polsce, 
 - ņrodki inwestorów realizujących zabudowę 

produkcyjno-usługową. 
Poszczególne tytuły inwestycyjne będą pro-

mowane do uwzględnienia w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. 

2921

 
 

2922 
2922  

 
UCHWAŁA NR X/75/11 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA 

  
 z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  
m. Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów położonych w rejonie: ul. Ogrodowej  

i 15-go Grudnia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz Placu Wolnoņci  
(obszar położony w rejonie ulicy Szerokiej i Placu Wolnoņci)  

 
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 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 
1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413 oraz z 
2010 r. Nr 24, poz. 124 i Nr 106, poz. 675) w nawiąza-
niu do Uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała 
Rawska z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 
Rawska, obszar położony w rejonie ulicy Mickiewi-
cza, Placu Wolnoņci, Szerokiej i Zakątnej oraz 
Uchwały Nr XLIX/389/10 Rady Miejskiej Biała Raw-
ska z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany 
uchwały Nr XLII/343/10 Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Biała Rawska, 
obszar położony w rejonie ulicy Mickiewicza, Placu 
Wolnoņci, Szerokiej i Zakątnej, Rada Miejska Biała 
Rawska 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 obszaru m. Biała Rawska z wyłączeniem frag-
mentów położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-
go Grudnia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza 
oraz Placu Wolnoņci (obszar położony w rejonie 
ulicy Szerokiej i Placu Wolnoņci) – uwagi nie wpłynę-
ły. 

§ 2.  Stwierdza się zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Biała Rawska z wyłączeniem fragmen-
tów położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go 
Grudnia, ul. Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz 
Placu Wolnoņci (obszar położony w rejonie ulicy 
Szerokiej i Placu Wolnoņci) z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Biała Rawska. 

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Biała Rawska, zatwier-
dzonym Uchwałą Nr IX/61/03 Rady Miejskiej Biała 
Rawska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
m. Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów poło-
żonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. 
Koņciuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz Placu Wol-
noņci (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 
Nr 280, poz. 2456, z późniejszymi zmianami) wpro-
wadza się zmiany dotyczące fragmentu terenu ozna-
czonego symbolem 2.41.M,U. 

2. Integralną częņcią uchwały jest rysunek 
zmiany miejscowego planu, będący załącznikiem Nr 
1 do uchwały. 


