
 

 

UCHWAŁA NR XLV/357/14 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ 

z dnia 26 czerwca 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska,  

obszar położony w rejonie ulicy 15-go Grudnia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), 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. 2012 r. poz. 647, poz. 951 i 

poz. 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 379) w nawiązaniu do uchwały nr 

XXX/233/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy 

15-go Grudnia, Rada Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar położony w rejonie ulicy 15-go 

Grudnia - uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się, że treść projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 

Rawska, obszar położony w rejonie ulicy 15-go Grudnia nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska. 

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszar poło-

żony w rejonie ulicy 15-go Grudnia, zawarte są w treści niniejszej uchwały oraz na rysunku, będącym integral-

ną częścią miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego miejscowym planem jest określony na rysunku miejsco-

wego planu. 

3. Obowiązujący zakres rysunku miejscowego planu obejmuje: 

1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu; 

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

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu, które 

są granicą obszaru objętego planem miejscowym; 

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

dach zagospodarowania terenu. 
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4. W obszarze planu miejscowego nie występują tereny, których wartość wzrośnie z tytułu uchwalenia pla-

nu i od których mogła by być naliczona opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. 

5. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagro-

żenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – takie tereny, obiekty i obszary nie występują. 

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy rozumieć 

zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa według stanu na dzień podjęcia uchwały. 

2. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w planie miejscowym, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, po-

siadają różne definicje w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie wg przepi-

sów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest mowa o: 

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

go planu; 

2) „terenie” - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi w obszarze planu, nieruchomo-

ści lub ich części, dla których zostały określone niniejszym planem różne przeznaczenie lub różne zasady 

zagospodarowania i które zostały oznaczone w tekście y planu oraz na rysunku planu symbolami cyfrowy-

mi; 

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

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

rębnione wg zasad i sposobów korzystania z nieruchomości, oznaczone w tekście planu i na rysunku planu 

symbolem literowym; 

4) „granicach obszaru objętego rysunkiem planu” - należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykreślono 

symbol granicy (określony w legendzie rysunku planu) obszaru objętego rysunkiem planu; 

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

granic prawnych terenu na dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu; 

6) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych” w poszczególnych terenach - należy przez to ro-

zumieć: dopuszczalność wykonywania na istniejących obiektach budowlanych przebudowy, rozbudowy, 

nadbudowy, odbudowy i remontów, a na istniejących obiektach przyrodniczych wykonywania zabiegów 

pielęgnacyjnych i odtworzeniowych przy spełnieniu warunków i parametrów zabudowy określonych pla-

nem; 

7) „badaniach archeologicznych w formie nadzorów” - należy przez to rozumieć badania polegające na ob-

serwacji robót ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności, spo-

rządzeniu dokumentacji rysunkowej, opisowej i fotograficznej, a w przypadku stwierdzenia stanowiska, 

niezwłocznego poinformowania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

8) „przepisach szczególnych lub odrębnych” należy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 

przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z uchwał właściwych or-

ganów. 

4. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu: 

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

spodarowania rolniczego na niektórych gruntach rolnych, w tym: na gruntach ornych i pod sadami, na trwa-

łych użytkach zielonych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, 

zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych, przeciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi; 

2) „tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa”, oznaczonym symbolem „KD-D”, należy przez to rozumieć 

przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych ulic o klasie dojaz-

dowa, o pasie drogowym określonym liniami rozgraniczającymi; 
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3) „tereny wód powierzchniowych - rowy”, oznaczonym symbolem „W”, należy przez to rozumieć przezna-

czenie ograniczone do zachowania istniejących oraz realizacji projektowanych wód śródlądowych w ro-

wach. 

§ 5. Na obszarze objętym miejscowym planem ustala się ogólne zasady zagospodarowania oraz zasady 

identyfikacji ustaleń rysunku planu miejscowego: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania należy identyfikować 

w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w przypadku braku takich 

ustaleń w oparciu o: 

a) punkty identyfikacyjne określone na rysunku planu, 

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

ku planu; 

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

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

z rysunku planu. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady  

i warunki kształtowania zagospodarowania na wyodrębnionych terenach 

§ 6. W obszarze planu, wyznacza się tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania okre-

ślone symbolem cyfrowym i literowym. 

§ 7. 1. Ustala się dla wyznaczonych terenów: przeznaczenie, szczegółowe zasady i warunki zagospodaro-

wania oraz ograniczenia w użytkowaniu, uzupełniające zasady i warunki zawarte w rozdziale nr 1 niniejszej 

uchwały, wg treści w kolejnych ustępów niniejszego paragrafu. 

2. Teren o symbolu 3.78.R: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) dopuszcza się realizację sieci drenarskiej, 

c) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 3 m. 

3. Teren o symbolu 3.79.W: 

1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych – rowy; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) istniejący rów melioracyjny do zachowania, 

b) dopuszcza się realizację urządzeń odwadniająco-nawadniających w korycie rowu, 

c) istniejąca obudowa biologiczna północno-wschodniego brzegu rowu do zachowania. 

4. Teren o symbolu 4.82.KD-D: 

1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) jezdnia o nawierzchni twardej z dopuszczeniem utwardzonej żwirem, 

b) szerokości pasa drogowego w istniejących liniach rozgraniczających, 

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót 

ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, 

nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. 

5. Teren o symbolu 4.83.W: 
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1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych – rowy; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) istniejący rów melioracyjny do zachowania, 

b) dopuszcza się realizację urządzeń odwadniająco-nawadniających w korycie rowu. 

6. Teren o symbolu 4.84.W: 

1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych – rowy; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) istniejący rów melioracyjny do zachowania, 

b) dopuszcza się realizację urządzeń odwadniająco-nawadniających w korycie rowu. 

7. Tereny o symbolach: 4.85.R, 4.86.R, 4.87.R: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 3 m, 

c) istniejące rowy melioracyjne do zachowania z dopuszczeniem przebudowy na sieć drenarską. 

8. Tereny o symbolach: 4.88.R: 

1) przeznaczenie: tereny rolnicze; 

2) zasady i warunki zagospodarowania: 

a) zakaz realizacji budynków, 

b) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 3 m, 

c) istniejące rowy melioracyjne do zachowania z dopuszczeniem przebudowy na sieć drenarską, 

d) fragment terenu (wg rysunku planu) położony jest w strefie ochrony archeologicznej, w przypadku robót 

ziemnych, związanych z dokonywaniem zmian charakteru dotychczasowej działalności na terenie strefy, 

nakazuje się przeprowadzenie badań archeologicznych w formie nadzoru. 

Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 

§ 8. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miesjcowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska obszar położony w rejonie ulicy 15-go Grudnia, inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy - zadania nie występują. 

§ 9. Traci moc obowiązującą uchwała nr IX/61/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 2 lipca 2003 r. w 

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru m. Biała Rawska z wyłączeniem frag-

mentów położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. Kościuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz 

Placu Wolności (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 280, poz. 2456, z późniejszymi zmianami) 

w zakresie fragmentu terenu o symbolu 4.31.R,RL,W objętego planem miejscowym. 

§ 10. Traci moc obowiązującą uchwała nr XL/318/09 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 30 października 

2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, obszary poło-

żone w rejonie ul. Jana Pawła II, Ogrodowej i 15-Grudnia oraz ul. Polnej i Narutowicza (Dziennik Urzędowy 

Województwa Łódzkiego z 2009 r. Nr 390, poz. 3471) w zakresie terenu o symbolu 3.67.RZ i fragmentu terenu 

o symbolu 3.66.W objętych planem miejscowym. 

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

  Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

Adam Stępniewski 
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Załącznik nr 1  
do uchwały nr XLV/357/14 

Rady Miejskiej w Białej Rawskiej 

z dnia 23 czerwca 2014 r. 
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