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UCHWAŁA NR XXXIX/307/09 RADY MIEJSKIEJ BIAŁA RAWSKA 

  
 z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady 
Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Żurawia i Julianów 

Lesiewski (fragmenty obszarów wsi: Franopol, Chrząszczew, Chodnów i Żurawia) 
 

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, 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 zagospoda-
rowaniu 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/154/08 Rady 
Miejskiej Biała Rawska z dnia 18 marca 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Biała Rawska, fragmenty obszarów 
wsi: Franopol, Chrząszczew, Chodnów i Şurawia, 
Rada Miejska Biała Rawska uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  
 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w 
zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Biała Rawska z wyłączeniem 
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Po-
rady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, 
Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Şurawia i Julia-
nów Lesiewski (fragmenty obszarów wsi: Frano-
pol, Chrząszczew, Chodnów i Şurawia) - uwagi nie 
wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu zmia-
ny miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Biała Rawska z wyłączeniem 
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Po-
rady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, 
Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Şurawia i Julia-
nów Lesiewski (fragmenty obszarów wsi: Frano-
pol, Chrząszczew, Chodnów i Şurawia) z ustale-
niami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Bia-

ła Rawska.  
§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Biała Rawska, za-
twierdzonym uchwałą Nr XI/78/03 Rady Miejskiej 
Biała Rawska z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru gminy Biała Rawska z wyłączeniem 
fragmentów wsi: Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Po-
rady Górne, Rokszyce, Rosławowice, Studzianek, 
Wólka Babska, Wólka Lesiewska, Şurawia i Julia-
nów Lesiewski (Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego Nr 291, poz. 2528 z póŝn. zm.), wprowa-
dza się zmiany dotyczące fragmentów wsi: Chod-
nów (teren o symbolu 9.15.ZCz,RL), Chrząszczew 
(fragment terenu o symbolu 10.30.RM), Franopol 
(fragmenty terenów o symbolach 14.25.R,RL i 
14.29.RM) i Şurawia (teren o symbolu 56.60.MNu).  

2. Integralną częścią uchwały są rysunki Nr 
1 do 4 zmiany miejscowego planu, będące załącz-
nikami Nr 1 do 4 do uchwały.  

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

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

bolem przeznaczenia terenu,  
 b) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, które są granicą obszaru objętego 
zmianą planu miejscowego,  

 c) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-
znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania terenu,  

 d) punkty identyfikacyjne przebiegu linii roz-
graniczających tereny o róşnym przeznacze-
niu lub róşnych zasadach zagospodarowania 
terenu,  

 e) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
 f) zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii roz-

graniczających tereny o róşnym przeznacze-
niu lub róşnych zasadach zagospodarowania 
w metrach,  

 g) stacje transformatorowe (zasada umiejsco-
wienia),  

 h) granice obszaru chronionego krajobrazu.  
5. Zmianą miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego ustala się stawkę procen-
tową słuşącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu 
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wartości nieruchomości w wysokości 0%.  

§ 4. 1. Pojęcia i określenia uşyte w zmianie 
miejscowego planu, a nie zdefiniowane w niniej-
szym paragrafie, naleşy rozumieć zgodnie z ogól-
nie obowiązującymi przepisami prawa wg stanu 
na dzień podjęcia uchwały.  

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

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

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem zmia-
ny planu” - naleşy przez to rozumieć te ze-
wnętrzne linie rozgraniczające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania, przy których wykreślono symbol 
granicy obszaru objętego rysunkiem zmiany 
planu, określony w legendzie rysunku zmiany 
planu;  

3) „obszarze urbanistycznym” - naleşy przez to 
rozumieć fragment obszaru gminy, którego 
granice pokrywają się z granicami obrębu ewi-
dencyjnego;  

4) „przeznaczeniu” - naleşy przez to rozumieć 
określone dla poszczególnych terenów (ozna-
czonych w tekście miejscowego planu oraz na 
rysunku miejscowego planu symbolami cy-
frowymi), zespoły uprawnień i zobowiązań do 
podejmowania działań w przestrzeni, słuşą-
cych realizacji określonych celów, wyodręb-
nione wg zasad i sposobów korzystania z nie-
ruchomości, oznaczone w tekście miejscowego 
planu i na rysunku miejscowego planu symbo-
lami literowymi;  

5) „dopuszczeniu” - naleşy przez to rozumieć 
uprawnienia do realizacji obiektów budowla-
nych lub form zagospodarowania wskazanych 
w zasadach i warunkach zagospodarowania te-
renu, które wykraczają poza ustalone w defini-
cji przeznaczenia terenu określonej w ust. 3 ni-
niejszego paragrafu;  

6) „działce budowlanej” - naleşy przez to rozu-
mieć nieruchomość gruntową lub działkę grun-
tu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp 
do drogi publicznej i wyposaşenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej są zgodne z po-
zostałymi ustaleniami niniejszego miejscowe-
go planu oraz spełniają wymogi realizacji 
obiektów budowlanych wynikające z odręb-
nych przepisów i aktów prawa miejscowego;  

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 poszczególnego terenu lub działki 
budowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-
wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roślin-
nością oraz wodami powierzchniowymi na te-
renie lub działce budowlanej, a takşe 50% su-
my powierzchni tarasów i stropodachów o 
powierzchni nie mniejszej niş 10 m2, urządzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na podło-
şu zapewniającym im naturalną wegetację, do 
powierzchni całego terenu lub działki budow-
lanej;  

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

10) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - na-
leşy przez to rozumieć dopuszczalność wyko-
nywania na istniejących obiektach budowla-
nych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, 
odbudowy i remontów, a na istniejących 
obiektach przyrodniczych wykonywania zabie-
gów pielęgnacyjnych i odtworzeniowych;  

11) „wysokoņci 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;  

12) „przepisach szczególnych” naleşy przez to ro-
zumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i za-
gospodarowaniu terenu wynikające z uchwał 
właściwych organów.  

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

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i 
leņnych”, oznaczonym symbolem „RM”, naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejącej oraz realizowania 
projektowanej zabudowy mieszkalno-produk- 
cyjnej w gospodarstwie w skład, której wchodzi 
budynek mieszkalny, budynki i urządzenia słu-
şące przechowywaniu środków produkcji, pro-
wadzeniu produkcji, przetwarzaniu i magazy-
nowaniu wyprodukowanych w gospodarstwie 
produktów i przeznaczonych dla potrzeb wła-
snych gospodarstwa rolnego, z niezbędną do 
funkcjonowania tych budynków infrastrukturą 
techniczną w tym lokalnymi ujęciami wody;  

2) „tereny rolnicze”, oznaczonym symbolem „R”, 
naleşy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
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czone do gospodarowania rolniczego na nie-
których gruntach rolnych w tym: na gruntach 
ornych i pod sadami, na trwałych uşytkach zie-
lonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z 
drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, za-
drzewieniami, obiektami melioracji wodnych, 
przeciwpowodziowymi i przeciwpoşarowymi;  

3) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów”, oznaczonym symbolem „P”, na-
leşy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizo-
wania projektowanych budynków o funkcji 
produkcyjnej (z wyłączeniem produkcji zwierzę-
cej i roślinnej), usług produkcyjnych oraz skła-
dów i magazynów z niezbędnymi do ich funk-
cjonowania budynkami o pomieszczeniach te- 
chnicznych i gospodarczych, garaşami oraz te-
renami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami 
postojowymi i obiektami infrastruktury tech-
nicznej;  

4) „cmentarze nieczynne”, oznaczonym symbo-
lem „ZCz”, naleşy przez to rozumieć przezna-
czenie ograniczone do zachowania byłych tere-
nów grzebalnych.  

§ 5. Na obszarach objętych zmianą planu 
ustala się zasady zabudowy:  
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 określone na rysunku 
zmiany planu,  

 b) trwałe naniesienia lub granice własności - 
jako linie (punkty) pokrywające się z tymi 
elementami rysunku zmiany planu;  

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania naleşy identyfikować 
w oparciu o miary graficzne z rysunku zmiany 
planu;  

3) w pasie terenu określonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych, 
chyba şe ustalenia zawarte w przepisach roz-
działu 2 niniejszej uchwały stanowią inaczej;  

4) w terenach, na których przeznaczenie umoşli-
wia realizację budynków, dopuszczalne jest usy-
tuowanie budynków bezpośrednio przy granicy 
sąsiedniej działki budowlanej lub w odległości 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
przy zachowaniu przepisów dotyczących do-
stępu do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasło-
necznienia, zachowania bezpieczeństwa poşa-
rowego oraz przy zachowaniu pozostałych 
ustaleń planu;  

5) w terenach określonych planem, obowiązuje 

zakaz realizacji ogrodzeń o wysokości powyşej 
1,6 m;  

6) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
ulic z prefabrykatów betonowych oraz o wypeł-
nieniu powierzchni powyşej 60%;  

7) w obszarach objętych zmianą planu nie wyzna-
cza się granic obszarów wymagających prze-
prowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości 
a w związku z tym nie określa się szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 

kształtowania zagospodarowania 
na wyodrębnionych terenach 

 
§ 6. 1. W obszarze wsi Chodnów wyznacza 

się tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania określone na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 1 symbo-
lem 9.28.ZCz:  
1) przeznaczenie terenu: cmentarze nieczynne;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zakaz realizacji budynków,  
 b) zagospodarowanie terenu w formie zieleni 

parkowej,  
 c) dostępność do terenu istniejącą drogą we-

wnętrzną w terenie o symbolu 9.14.PU,PRu.  
3. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 1 symbo-
lem 9.29.R:  
1) przeznaczenie terenu: tereny rolnicze;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zakaz realizacji budynków,  
 b) dostępność komunikacyjna do terenu po-

przez pozostałą część nieruchomości wcho-
dzącej w skład gospodarstwa rolnego,  

 c) w pasie terenu przy południowej granicy 
cmentarza istniejąca droga wewnętrzna do 
zachowania.  

§ 7. 1. W obszarze wsi Chrząszczew wyzna-
cza się teren o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania określony na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 2 symbo-
lem 10.42.RM:  
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1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zasady zabudowy:  
  - w ramach zabudowy dopuszcza się realiza-

cję lokali, budynków i urządzeń usługo-
wych i rzemieślniczych związanych z ob-
sługą rolnictwa i zabudowy zagrodowej,  

  - budynki mieszkalne o wysokości do dwóch 
kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu uşytkowym, maksymalnie do 10 
m,  

  - wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
15 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 pozostałych budynków 
od 5% do 100%,  

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 50%,  

 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 ustalonych 
zmianą planu funkcji zagospodarowania 
terenu,  

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

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

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

  - zakaz realizacji obiektów produkcji zwie-
rzęcej o wielkości powyşej 20DJP (duşych 
jednostek przeliczeniowych),  

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

  - 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,  

 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 do terenu za-

pewniają drogi przylegające do terenu,  
  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, jedno stanowi-
sko na kaşde rozpoczęte 20 m2 powierzchni 
uşytkowej lokalu usługowego i dwa sta-
nowiska na jedno mieszkanie,  

  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 
samochodów cięşarowych, 2 stanowiska 
na kaşde 1000 m2 pow. uşytkowej budyn-
ków o funkcji produkcyjnej, składów i ma-
gazynów,  

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działek budowlanych,  

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 
chnicznej:  

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo- 
dociągowej,  

  - odprowadzenie ścieków bytowych do przy- 
domowych oczyszczalni ścieków przy za-
chowaniu przepisów szczególnych lub 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 komunalnych na zasa-
dach określonych w obowiązujących prze-
pisach porządkowych - w oparciu o nie-
zbędne urządzenia słuşące gromadzeniu 
odpadów w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania,  

 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) zasady podziału nieruchomości:  
  - wielkość działki budowlanej minimum 

1500 m2, przy zachowaniu szerokości fron-
tów 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.  
§ 8. 1. W obszarze wsi Franopol wyznacza 

się teren o róşnym przeznaczeniu lub róşnych za-
sadach zagospodarowania określony na rysunku 
zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
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niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 3 symbo-
lem 14.30.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
 a) zasady zabudowy:  
  - w ramach zabudowy dopuszcza się realiza-

cję lokali, budynków i urządzeń usługo-
wych i rzemieślnicza związanych z obsługą 
rolnictwa i zabudowy zagrodowej,  

  - budynki mieszkalne o wysokości do dwóch 
kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu uşytkowym, maksymalnie do 10 
m,  

  - wysokość pozostałych budynków – jedna 
kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
15 m licząc od poziomu terenu określone-
go mapą do najwyşszego punktu przekry-
cia,  

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

  - połacie dachowe pozostałych budynków 
od 5% do 100%,  

  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 50%,  

 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 ustalonych 
zmianą planu funkcji zagospodarowania 
terenu,  

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

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

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

  - zakaz realizacji obiektów produkcji zwie-
rzęcej o wielkości powyşej 20DJP (duşych 
jednostek przeliczeniowych),  

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

  - 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,  

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

czesnej oraz szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości,  

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

pewniają drogi przylegające do terenu,  
  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych, jedno stanowi-
sko na kaşde rozpoczęte 20 m2 powierzchni 
uşytkowej budynku usługowego i dwa sta-
nowiska na jedno mieszkanie,  

  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 
samochodów cięşarowych, 2 stanowiska 
na kaşde 1000 m2 pow. uşytkowej budyn-
ków o funkcji produkcyjnej, składów i ma-
gazynów,  

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działek budowlanych,  

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 
chnicznej:  

  - zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo- 
dociągowej,  

  - odprowadzenie ścieków bytowych do przy- 
domowych oczyszczalni ścieków przy za-
chowaniu przepisów szczególnych lub 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 komunalnych na zasa-
dach określonych w obowiązujących prze-
pisach porządkowych w oparciu o nie-
zbędne urządzenia słuşące gromadzeniu 
odpadów w celu ich przygotowania do 
transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania,  

 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) zasady podziału nieruchomości:  
  - wielkość działki budowlanej minimum 800 

m2, przy zachowaniu szerokości frontów 
działek minimum 18 m,  

  - działki gruntu, nie spełniające powyşszego 
warunku mogą być wydzielane wyłącznie 
jako części uzupełniające innych nierucho-
mości w celu utworzenia działki budowla-
nej.  
§ 9. 1. W obszarze wsi Żurawia wyznacza 

się teren o róşnym przeznaczeniu lub róşnych za-
sadach zagospodarowania określony na rysunku 
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zmiany planu liniami rozgraniczającymi oraz sym-
bolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uşytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 4 symbo-
lem 56.95.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 5% do 

100%,  
  - wielkość powierzchni zabudowy w stosun-

ku do powierzchni działki do 60%,  
  - w ramach funkcji produkcyjnych dopusz-

cza się prowadzenie składu odpadów me-
talowych oraz demontaşu pojazdów oraz 
realizację myjni samochodowej,  

  - w budynkach o funkcji składów i magazy-
nów dopuszcza się realizację pomieszczeń 
o funkcji handlu o udziale powierzchni 
uşytkowej do 5%,  

  - istniejący budynek mieszkalny do zacho-
wania lub zmiany funkcji na zgodną z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu,  

 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 śro-
dowiska na granicy działki budowlanej, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, od-
powiednich dla przeznaczenia terenu okre-
ślonego 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 kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej oraz szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości,  

 d) zasady obsługi komunikacyjnej:  

  - dostępność komunikacyjna istniejącym 
zjazdem na drogę wojewódzką Nr 725,  

  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych, minimum 1 sta-
nowisko na 4 zatrudnionych,  

  - minimalna liczba miejsc postojowych dla 
samochodów cięşarowych, 2 stanowiska 
na kaşde 1000 m2 pow. uşytkowej budyn-
ków o funkcji produkcyjnej, składów i ma-
gazynów,  

  - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie 
działki budowlanej,  

 e) zasady obsługi systemami infrastruktury te- 
chnicznej:  

  - zaopatrzenie w wodę z projektowanego 
wodociągu, do czasu realizacji sieci zaopa-
trzenie w wodę z lokalnego ujęcia,  

  - odprowadzenie ścieków bytowych i pro-
dukcyjnych do szczelnych zbiorników na 
nieczystości ciekłe, sytuowanych w obrę-
bie działki budowlanej, a następnie wywo-
şone 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.  

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 

§ 10. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o 
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania – zadania z 
tytułu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego nie występują. 

§ 11. Traci moc obowiązującą uchwała 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: 
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Babsk, Gołyń, Ossa, Pągów, Porady Górne, Rok-
szyce, Rosławowice, Studzianek, Wólka Babska, 
Wólka Lesiewska, Şurawia i Julianów Lesiewski 
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 
291, poz. 2528, z póŝn. zm.) w zakresie obszarów 
objętych niniejszą zmianą miejscowego planu.  

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku 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 
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Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXIX/307/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXIX/307/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 
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Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXIX/307/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 
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Załącznik nr 4 
do Uchwały nr XXXIX/307/09 
Rady Miejskiej Biała Rawska 
z dnia 8 paŝdziernika 2009 r. 
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