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UCHWAŁA NR XXXIX/308/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA 

  
 z dnia 8 paŝdziernika 2009 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 (obszary położone w rejonie ul. Topolowej i Polnej) 

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

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 15 
ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i 
Nr 220, poz. 1413 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) w 
nawiązaniu do uchwały Nr XIX/153/08 Rady Miej-
skiej Biała Rawska z dnia 18 marca 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała Rawska, obszary połoşone w rejonie 
ul. Topolowej i Polnej, 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 przestrzen-
nego miasta Biała Rawska z wyłączeniem fragmen-
tów połoşonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go 
Grudnia, ul. Kościuszki, ul. Polnej i Narutowicza 
oraz Placu Wolności (obszary połoşone w rejonie 
ul. Topolowej i Polnej) wg treści załącznika Nr 1 do 
uchwały.  

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Biała Rawska z wyłączeniem 
fragmentów połoşonych w rejonie: ul. Ogrodowej 
i 15-go Grudnia, ul. Kościuszki, ul. Polnej i Naru-
towicza oraz Placu Wolności (obszary połoşone w 
rejonie ul. Topolowej i Polnej) z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska.  

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Biała Rawska, za-
twierdzonym uchwałą Nr IX/61/03 Rady Miejskiej 
Biała Rawska z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru m. Biała Rawska z wyłączeniem fragmen-
tów połoşonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go 
Grudnia, ul. Kościuszki, ul. Polnej i Narutowicza 
oraz Placu Wolności (Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Łódzkiego Nr 280, poz. 2456 z póŝniej-
szymi zmianami) wprowadza się zmiany dotyczące 
terenu oznaczonego symbolem 1.05.MNp oraz 
fragmentów terenów oznaczonych symbolami 
1.06.R/B i 1.29.MRj.  

2. Integralną częścią uchwały są rysunki Nr 
1 i 2 zmiany miejscowego planu, będące załączni-
kami Nr 2 i 3 do uchwały.  

3. Szczegółowy przebieg granic obszarów 
objętych zmianą miejscowego planu jest określo-
ny na rysunkach zmiany miejscowego planu.  

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

bolem przeznaczenia terenu;  
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu;  

3) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia terenu, które są granicą obszaru objętego 
planem miejscowym;  

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

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

6) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
7) zwymiarowanie linii zabudowy, linii rozgrani-

czających tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania.  

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

§ 4. 1. Pojęcia i określenia uşyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleşy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa według stanu na dzień podjęcia 
uchwały.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 31 – 1199 – Poz. 229 
 

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

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

2) „terenie” - naleşy przez to rozumieć wydzielo-
ne liniami rozgraniczającymi w obszarze zmia-
ny planu, nieruchomości lub ich części, dla 
których zostały określone niniejszą zmianą 
planu róşne przeznaczenie lub róşne zasady 
zagospodarowania i które zostały oznaczone w 
tekście zmiany planu oraz na rysunku zmiany 
planu symbolami cyfrowymi;  

3) „przeznaczeniu terenu” - naleşy przez to rozu-
mieć określone dla poszczególnych terenów 
zespoły uprawnień i zobowiązań do podejmo-
wania działań w przestrzeni, słuşących realiza-
cji określonych celów, wyodrębnione wg zasad 
i sposobów korzystania z nieruchomości, 
oznaczone w tekście zmiany planu i na rysunku 
zmiany planu symbolem literowym;  

4) „dopuszczeniu” naleşy przez to rozumieć upraw- 
nienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, 
które wykraczają poza ustalone w definicji 
przeznaczenia terenu określonej w ust. 3 ni-
niejszego paragrafu;  

5) „działce budowlanej” - naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę grun- 
tu, której wielkość, cechy geometryczne, do-
stęp do drogi publicznej i wyposaşenie w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej są zgodne z 
pozostałymi ustaleniami niniejszego miejsco-
wego planu oraz spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odręb-
nych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

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

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

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleşy przez to rozumieć wskaŝnik urba-

nistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony zmia-
ną planu dla terenu lub działki budowlanej, uzy-
skany z podzielenia sumy powierzchni gruntu 
rodzimego pokrytego roślinnością oraz woda-
mi powierzchniowymi na terenie lub działce 
budowlanej, a takşe 50% sumy powierzchni ta-
rasów i stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłoşu zapewniają-
cym ich naturalną wegetację, o powierzchni 
nie mniejszej niş 10 m2, do powierzchni całego 
terenu lub działki budowlanej;  

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

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - nale-
şy przez to rozumieć dopuszczalność wykony- 
wania na istniejących obiektach budowlanych 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbu-
dowy i remontów, a na istniejących obiektach 
przyrodniczych wykonywania zabiegów pielę-
gnacyjnych i odtworzeniowych;  

11) „polu widoczności” - naleşy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyşowania ulic po-
za jezdniami, wolną od przeszkód wyşszych niş 
0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, 
tablice, parkujące pojazdy itp.;  

12) „kioskach” - naleşy przez to rozumieć obiekty 
budowlane przeznaczone do tymczasowego 
uşytkowania nietrwale związane z gruntem, 
spełniające następujące warunki:  

 a) powierzchnia zabudowy do 12 m2,  
 b) maksymalna wysokość nad poziomem te-

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

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

zem krycia dachów czarną papą;  
13) „zabudowie wolnostojącej” - naleşy przez to 

rozumieć takie usytuowanie budynków, w któ-
rym kaşdy z budynków jest odległy od granicy 
działki budowlanej minimum 3 m;  

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

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

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

nej z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, 
naleşy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizo-
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wania:  
 a) projektowanych budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych,  
 b) projektowanych budynków o funkcjach: ad-

ministracji, kultury, oświaty, słuşby zdrowia 
(z wyłączeniem szpitali), opieki społecznej i 
socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), 
obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem 
obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daşy powyşej 200 m2), gastronomii, poczty i 
telekomunikacji, usług (z wyłączeniem stacji 
paliw i warsztatów samochodowych) i usług 
komunalnych (z wyłączeniem zakładów po-
grzebowych), wyłącznie jako budynków to-
warzyszących istniejącemu lub projektowa-
nemu budynkowi mieszkalnemu lub jako lo-
kalu w budynku mieszkalnym, z niezbędny-
mi do ich funkcjonowania budynkami o po-
mieszczeniach technicznych i gospodar-
czych, garaşami oraz terenami zieleni, doj-
ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej przy za-
chowaniu ograniczeń zawartych w rozdziale 
2 niniejszej uchwały;  

2) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów”, oznaczonym symbolem „P”, na-
leşy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczo-
ne do zachowania istniejących oraz realizowania 
projektowanych budynków o funkcji produkcyj-
nej (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej i ro-
ślinnej), usług produkcyjnych oraz składów, 
magazynów i baz budowlanych z niezbędnymi 
do ich funkcjonowania budynkami o pomiesz-
czeniach technicznych i gospodarczych, gara-
şami oraz terenami zieleni, dojściami, dojaz-
dami, miejscami postojowymi i obiektami in-
frastruktury technicznej;  

3) „tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa”, 
oznaczonym symbolem „KDD”, naleşy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do za-
chowania istniejących oraz realizacji projekto-
wanych ulic o klasie dojazdowa, o pasie dro-
gowym określonym liniami rozgraniczającymi.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 

kształtowania zagospodarowania 
na wyodrębnionych terenach  

 
§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się 

zasady zagospodarowania:  
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

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

 a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne 
mapy zasadniczej) lub linie zwymiarowane 
na rysunku planu, w stosunku do trwałych 

naniesień (wynikających z treści mapy),  
 b) trwałe naniesienia lub granice własności - 

jako linie (punkty) pokrywające się z tymi 
elementami rysunku planu;  

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

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

4) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa 
odbudowy, rozbudowy i nadbudowy, istnieją-
cych budynków lub ich części, gdy nie spełnia-
ją warunków ustaleń dotyczących linii zabu-
dowy umieszczonych na rysunku zmiany planu 
lub zawartych w przepisach rozdziału 3 niniej-
szej uchwały;  

5) ustala się następujące wskaŝniki wyposaşenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych:  

 a) w terenach, na których dopuszczalna jest 
realizacja obiektów usługowych minimum:  

  - dla obiektów handlowych - jedno stano-
wisko na kaşde rozpoczęte 20 m2 po-
wierzchni uşytkowej,  

  - dla obiektów gastronomii - jedno stanowi-
sko na kaşde 4 miejsca konsumenckie,  

  - dla obiektów hotelowych - jedno stanowi-
sko na kaşde 2 miejsca noclegowe,  

  - dla obiektów administracyjnych i obsługi 
finansowej 7 stanowisk na kaşde 100 m2 
powierzchni uşytkowej,  

  - dla pozostałych obiektów usługowych - 
dwa stanowiska na kaşdy obiekt a ponad-
to jedno stanowisko na kaşde 100 m2 po-
wierzchni uşytkowej,  

 b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej dla jed-
nego budynku mieszkalnego maksimum - 4 
stanowiska w garaşach,  

 c) w terenach, na których dopuszczalna jest 
realizacja obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów minimum 1 stanowisko na 4 
zatrudnionych;  

6) ustala się następujące wskaŝniki wyposaşenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów cięşarowych:  

 a) w terenach, na których dopuszczalna jest 
realizacja obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów:  

  - minimum 2 stanowiska na kaşde 1000 m2 
pow. uşytkowej budynków o funkcji pro-
dukcyjnych, składów i magazynów,  

  - o powierzchni dostosowanej do transpor-
tochłonności dostaw i wywozu produk-
tów;  
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 b) w terenach o przeznaczeniu określonym 

symbolami MNu obowiązuje zakaz realizacji 
miejsc postojowych dla samochodów cięşa-
rowych;  

7) przepis, zawarty w pkt. 5 niniejszego paragrafu 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiada-
jących powierzchni sprzedaşy;  

8) w terenach, na których przeznaczenie umoşli-
wia realizację budynków, dopuszczalne jest 
usytuowanie budynków przy granicy sąsied-
niej działki budowlanej lub w odległości 1,5 m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną przy 
zachowaniu przepisów dotyczących dostępu 
do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, za-
pewnienia w pomieszczeniach czasu nasło-
necznienia, zachowania bezpieczeństwa poşa-
rowego oraz pozostałych ustaleń planu;  

9) w terenach określonych planem, z wyjątkiem 
terenów obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów, obowiązuje zakaz realizacji ogro-
dzeń o wysokości powyşej 1,8 m;  

10) w terenach przeznaczonych pod zabudowę te- 
chniczno-produkcyjną dopuszcza się realizację 
pełnych ogrodzeń o wysokości do 2,5 m;  

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

şej 50%;  
12) pokazane na rysunku planu linie podziału we-

wnętrznego jako zasada podziału, obowiązują 
w zakresie kierunku przebiegu granic nowego 
podziału oraz usytuowania działek w stosunku 
do dróg (ulic);  

13) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomości bez ograniczeń zawartych w 
niniejszej zmianie planu w sytuacji, gdy nowa 
granica działki geodezyjnej pokrywa się z linią 
rozgraniczającą tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania.  

§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 1, 
wyznacza się tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania określone na 
rysunkach zmiany planu Nr 1 i 2 liniami rozgrani-
czającymi oraz oznaczone symbolem cyfrowym i 
literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu o symbolu 
1.83.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 

dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
druga w poddaszu uşytkowym, maksymal-
nie do 9,5 m,  

  - wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 

6 m licząc od poziomu terenu określonego 
mapą do najwyşszego punktu przekrycia,  

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

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

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 40%,  

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

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wy-
przedzającej realizacji elementów infra-
struktury technicznej zapewniającej ochro-
nę wód przed zanieczyszczeniem w sto-
sunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,  

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

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 40% działki budowlanej,  

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

  - teren naleşy do rodzaju terenu o dopusz-
czalnym poziomie hałasu w środowisku jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkanio-
wo-usługową,  

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

 d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  - dostępność komunikacyjną zapewnia ulica 

przylegająca do terenu,  
  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 

działki budowlanej,  
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 

chnicznej:  
  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projek-

towanej sieci wodociągowej, do czasu re-
alizacji sieci zaopatrzenie w wodę z lokal-
nego ujęcia,  

  - odprowadzenie ścieków bytowych do 
szczelnych zbiorników na nieczystości cie-
kłe, sytuowanych w obrębie działki budow-
lanej, a następnie wywoşone na zlewnię 
oczyszczalni ścieków,  

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

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

  - usuwanie odpadów na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach po-
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rządkowych - w oparciu o niezbędne urzą-
dzenia słuşące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

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

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

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

wierzchni całkowitej ściany budynku,  
 h) zasady podziału nieruchomości:  
  - wielkość działki budowlanej minimum 500 

m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 20 m,  

  - działki gruntu, nie spełniające powyşszego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie 
jako części uzupełniające innych nieru-
chomości w celu utworzenia działki bu-
dowlanej.  
3. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu o symbolu 
1.84.KDD:  
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 

minimum 6 m,  
 c) w programie uzbrojenia jako minimum, do-

puszczalna realizacja sieci: telekomunikacyj-
nej, wodociągowej i elektroenergetycznej.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu o symbolu 
1.85.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 

dwóch kondygnacji nadziemnych w tym 
druga w poddaszu uşytkowym, maksymal-
nie do 9,5 m,  

  - wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
6 m licząc od poziomu terenu określonego 
mapą do najwyşszego punktu przekrycia,  

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

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

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 40%,  

 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu 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 
przeznaczeniem terenu,  

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

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 40% działki budowlanej,  

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

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

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej oraz szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomo-
ści,  

 d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  - dostępność komunikacyjną zapewniają 

ulice przylegające do terenu,  
  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 

działki budowlanej,  
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 

chnicznej:  
  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projek-

towanej sieci wodociągowej, do czasu re-
alizacji sieci zaopatrzenie w wodę z lokal-
nego ujęcia,  

  - odprowadzenie ścieków bytowych do 
szczelnych zbiorników na nieczystości cie-
kłe, sytuowanych w obrębie działki budow-
lanej, a następnie wywoşone na zlewnię 
oczyszczalni ścieków,  

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

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

  - usuwanie odpadów na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach po-
rządkowych - w oparciu o niezbędne urzą-
dzenia słuşące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

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

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

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

wierzchni całkowitej ściany budynku,  
 h) zasady podziału nieruchomości:  
  - wielkość działki budowlanej minimum 500 

m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 20 m,  

  - działki gruntu, nie spełniające powyşszego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie 
jako części uzupełniające innych nierucho-
mości w celu utworzenia działki budowla-
nej.  
5. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu o symbolu 
1.86.P:  
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zasady zabudowy:  
  - budynki o wysokości do 15 m,  
  - połacie dachowe o nachyleniu od 2% do 

70%,  
  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni działki do 70%,  
  - w budynkach o funkcji składów i magazy-

nów dopuszcza się realizację pomieszczeń 
o funkcji handlu o udziale powierzchni uşyt-
kowej do 20%, jednocześnie nie przekracza-
jącej powierzchni sprzedaşy 200 m2,  

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

  - ustala się zasadę równoczesnej lub wy-
przedzającej realizacji elementów infra-
struktury technicznej zapewniającej ochro-
nę wód przed zanieczyszczeniem w sto-
sunku do realizacji obiektów i urządzeń 
zgodnych z przeznaczeniem terenu,  

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

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

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

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

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

 c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej,  

 d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  - dostępność komunikacyjną zapewniają ulice 

przylegające do terenu,  
  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 

działek budowlanych,  
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 

chnicznej:  
  - zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodo-

ciągu,  
  - odprowadzenie ścieków bytowych do ist-

niejących i projektowanych komunalnych 
sieci i urządzeń kanalizacyjnych realizowa-
nych w otaczających ulicach,  

  - odprowadzenie ścieków produkcyjnych do 
istniejących i projektowanych komunal-
nych sieci i urządzeń kanalizacyjnych reali-
zowanych w otaczających ulicach z nie-
zbędnym dostosowaniem jakości ścieków 
do warunków wymaganych dla sieci ko-
munalnych,  

  - do czasu budowy takiej sieci ścieki mogą 
być odprowadzane do szczelnych zbiorni-
ków na nieczystości ciekłe, sytuowanych w 
obrębie działki budowlanej, a następnie wy- 
woşone na zlewnię oczyszczalni ścieków,  

  - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do rowów, do ziemi lub powierzch-
niowo przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych,  

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

  - usuwanie odpadów na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach po-
rządkowych w oparciu o niezbędne urzą-
dzenia słuşące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

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

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

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

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

6. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu o symbolu 
1.87.KDD:  
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 

minimum 6 m,  
 c) w programie uzbrojenia jako minimum, do-

puszczalna realizacja sieci: telekomunikacyj-
nej, wodociągowej i elektroenergetycznej.  

7. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu o symbolu 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 31 – 1204 – Poz. 229 
 
1.88.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 dwóch 

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

  - wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
6m licząc od poziomu terenu określonego 
mapą do najwyşszego punktu przekrycia,  

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

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

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 40%,  

 b) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu 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 
przeznaczeniem terenu,  

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

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 40% działki budowlanej,  

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

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

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

 d) zasady obsługi komunikacyjnej:  
  - dostępność komunikacyjną zapewniają ulice 

przylegające do terenu,  
  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 

działki budowlanej,  
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 

chnicznej:  
  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projek-

towanej sieci wodociągowej, do czasu re-
alizacji sieci zaopatrzenie w wodę z lokal-

nego ujęcia,  
  - odprowadzenie ścieków bytowych do szczel- 

nych zbiorników na nieczystości ciekłe, sy-
tuowanych w obrębie działki budowlanej, a 
następnie wywoşone na zlewnię oczysz-
czalni ścieków,  

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

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

  - usuwanie odpadów na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach po-
rządkowych - w oparciu o niezbędne urzą-
dzenia słuşące gromadzeniu odpadów w 
celu ich przygotowania do transportu do 
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,  

 f) w pasie terenu określonym nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy od osi gazociągu 
wysokiego ciśnienia:  

  - wprowadza się strefę kontrolowaną o sze-
rokości po 3 m od osi gazociągu w oby-
dwie strony, w której obowiązują zakazy 
zagospodarowania określone przepisami 
szczególnymi, a w tym między innymi: za-
kaz realizacji budynków, urządzania stałych 
składów i magazynów, sadzenia drzew i 
krzewów oraz prowadzenia działalności 
mogącej zagrozić trwałości gazociągu pod-
czas jego eksploatacji,  

  - dopuszcza się realizację obiektów budow-
lanych poza strefą kontrolowaną pod nad-
zorem operatora sieci gazowej na warun-
kach określonych w przepisach szczegól-
nych,  

 g) nie ustala się sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i uşyt-
kowania terenu,  

 h) na elewacjach budynku od strony ulicy, do-
puszcza się realizację nośników reklam:  

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

wierzchni całkowitej ściany budynku,  
 i) zasady podziału nieruchomości:  
  - wielkość działki budowlanej minimum 500 

m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 20 m,  

  - działki gruntu, nie spełniające powyşszego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie 
jako części uzupełniające innych nierucho-
mości w celu utworzenia działki budowla-
nej.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 

§ 7. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, 
zapisanych w zmianie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Biała Raw-
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ska z wyłączeniem fragmentów połoşonych w 
rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. Ko-
ściuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz Placu Wol-
ności (obszary połoşone w rejonie ul. Topolowej i 
Polnej) inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania wg treści załączni-
ka Nr 4.  

§ 8. 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 połoşonych w rejonie: 
ul. Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. Kościuszki, ul. 

Polnej i Narutowicza oraz Placu Wolności (Dzien-
nik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 280, 
poz. 2456 z póŝniejszymi zmianami) w zakresie 
obszarów objętych niniejszą zmianą planu.  

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

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

 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Biała Rawska: 

Adam Stępniewski 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 31 – 1206 – Poz. 229 
 

Załącznik nr 2  
do Uchwały nr XXXIX/308/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 31 – 1207 – Poz. 229 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXIX/308/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 31 – 1208 – Poz. 229 
 

Załącznik nr 4 
do Uchwały nr XXXIX/308/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 

 
1. W związku z uchwaleniem zmiany miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru m. Biała Rawska z wyłączeniem fragmen-
tów połoşonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go 
Grudnia, ul. Kościuszki, ul. Polnej i Narutowicza 
oraz Placu Wolności (obszary połoşone w rejonie 
ul. Topolowej i Polnej), zostaną utrzymane tereny 
przeznaczone obowiązującym planem pod zabu-
dowę produkcyjno-usługową i mieszkaniową jed-
norodzinną z usługami. Zostaną wyznaczone tere-
ny pod drogi dojazdowe do działek budowlanych. 
W konsekwencji powstanie konieczność realizacji 
zadań inwestycyjnych związanych z przystosowa-
niem terenu do zabudowy.  

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) za-
spokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleşy 
do zadań własnych gminy. W szczególności zada-
nia własne obejmują sprawy związane z problema-
tyką gospodarki przestrzennej, a w tym między 
innymi:  
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

mościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,  

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów,  
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ścieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz,  

 - zieleni gminnej i zadrzewień.  
„Do zadań związanych z przystosowa-
niem terenu do zabudowy i rozwoju tere-

nów zieleni miejskiej naleşą: 
 - wykup gruntów pod budowę nowych 

ulic na łączną powierzchnię 0,37 ha,  
 - budowa nawierzchni jezdni w ulicach o 

powierzchni 1400 m2,  
 - budowa nawierzchni chodników o po-

wierzchni 840 m2,  
 - budowa oświetlenia ulic na długości 

280 m,  
 - budowa sieci wodociągowej o długości 

280 m,  
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej o 

długości 280 m,  
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej o 

długości 280 m”. 
3. Powyşsze zadania zostaną umieszczone 

w programach rozwoju poszczególnych elemen-
tów zagospodarowania a następnie w zadaniach 
rzeczowych budşetu gminy na kolejne lata.  

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
będzie o:  
 - budşet gminy,  
 - fundusze strukturalne Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w Polsce,  

 - umowy publiczno-prywatne z wykorzysta-
niem kapitału inwestorów realizujących 
zagospodarowanie terenów produkcyjno-
usługowych,  

 - umowy dotyczące realizacji inwestycji dro-
gowych. 

 „Poszczególne tytuły inwestycyjne będą pro- 
mowane do uwzględnienia w Zintegrowanym 
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalne-
go”. 

 
Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXIX/308/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIE UWZGLĘDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA BIAŁA RAWSKA 
Z WYŁĄCZENIEM FRAGMENTÓW POŁOŻONYCH W REJONIE: UL. OGRODOWEJ I 15-GO GRUDNIA, 
UL. KOŅCIUSZKI, UL. POLNEJ I NARUTOWICZA ORAZ PLACU WOLNOŅCI (OBSZARY POŁOŻONE 

W REJONIE UL. TOPOLOWEJ I POLNEJ)  
 

1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-
kresie nie uwzględnionych uwag do projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Biała Rawska z wyłączeniem 

fragmentów połoşonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 
15-go Grudnia, ul. Kościuszki, ul. Polnej i Narutowi-
cza oraz Placu Wolności (obszary połoşone w rejo-
nie ul. Topolowej i Polnej) – uwagi nie wpłynęły.  
229  


