
--- - ---------- - - - ._- _.~ - - .

UCHWALA NR VII/42103
RADY GMINY REGN6W
z dnia 26 czerwca 2003r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kazimierzów i Podskarbice Królewskie oraz fragmentów wsi Annoslaw,

Podskarbice Szlacheckie, Regnów, Rylsk i Rylsk Maly Gmina Regnów.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym «t.j.
OZ.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr23, poz.220, Nr62, poz.558 i Nr113, poz.984, Nr
153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art.8 ust.1 i 2, art.1Oust.1
pkt 1-11, art. 10 ust. 3, art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. OZ.U.z 1999r. Nr 15, poz. 139, Nr41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279; z
2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr 14,
poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.1229 i Nr 154, poz.1804; z2002r. Nr25, poz. 253,
Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

Rozdzial I
Przepisy ogólne

§ 1.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Kazimierzów i Podskarbice Królewskie oraz fragmentów wsi Annoslaw, Podskarbice
Szlacheckie, Regnów, Rylsk i Rylsk Maly Gmina Regnów, zatwierdzonym Uchwala
Nr XXIV/121/97 Rady Gminy w Regnowie z dnia 30 grudnia 1997r w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kazimierzów i
Podskarbice Królewskie oraz fragmentów wsi Annoslaw, Podskarbice Szlacheckie,
Regnów, Rylsk i Rylsk Maly Gmina Regnów (Dziennik Urzedowy Województwa
Skierniewickiego z 1998r. Nr4 poz.35) wprowadza sie zmiany dotyczace fragmentu
wsi Regnów.

§ 2. 1. Pojecia i okreslenia uzyte w zmianie planu, a nie zdefiniowane w niniejszym
paragrafie, nalezy rozumiec zgodnie z ogólnie obowiazujacymi przepisami prawa.

2. Ilekroc w zmianie planu miejscowegojest mowa o:
1) "obszarze zmiany planu" - nalezy przez to rozumiec nieruchomosci lub ich czesci

polozone w granicach niniejszej zmiany planu;
2) "obszarze urbanistycznym" - nalezy przez to rozumiec fragment obszaru gminy, którego

granice pokrywaja sie z granicami obrebu geodezyjnego;
3) "terenach" - nalezy przez to rozumiec wydzielone liniami rozgraniczajacymi w obszarze

zmiany planu, nieruchomosci lub ich czesci, dla których zostaly okreslone niniejsza
zmiana planu, rózne funkcje lub rózne zasady zagospodarowania i które zostaly
oznaczone w tekscie oraz na rysunkach symbolami cyfrowymi;

4) "funkcji zagospodarowania przestrzennego" zwanej dalej "funkcja" - nalezy przez to
rozumiec zespól uprawnien i zobowiazan do podejmowania dzialan w przestrzeni,
sluzacych realizacji okreslonych celów;

5) "przeznaczeniu terenu" - nalezy przez to rozumiec okreslone dla poszczególnych terenów
funkcje, wyodrebnione wg zasad i sposobów korzystania z nieruchomosci, oznaczone w
tresci planu i na rysunku planu symbolem literowym;

6) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - nalezy przez to rozumiec linie, w której moze byc
umieszczona sciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajacej ulicy
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu elementów zagospodarowania terenu;
zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms,
okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju
architektonicznego, chyba ze jest to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii
elektroenergetycznej;
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7) "zachowaniu obiektów budowlanych lub przyrodniczych" w poszczególnych terenach - nalezy
przez to rozumiec: dopuszczalnosc wykonywania na istniejacych obiektach budowlanych
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i remontów, a na istniejacych obiektach
przyrodniczych wykonywania zabiegów pielegnacyjnych i odtworzeniowych.

3. Ilekroc w zmianie planu miejscowegojest mowa o funkcji:
1) "rolnictwo", oznaczonej symbolem "R", nalezy przez to rozumiec funkcje ograniczona do

gospodarowania rolniczego na niektórych gruntach rolnych w tym: na gruntach ornych i
pod sadami, na trwalych uzytkach zielonych, w ogrodach, pod oslonami, lacznie z
drogami dojazdowymi do gruntów rolnych, zadrzewieniami, obiektami melioracji wodnych,
przeciwpowodziowymi i przeciwpozarowymi;

2) "lesnictwo", oznaczonej symbolem "RL", nalezy przez to rozumiec funkcje sluzaca
gospodarowaniu lesnemu na gruntach lesnych, obejmujacych: lasy, porolne grunty do
zalesienia z liniami podzialu przestrzennego lasu i urzadzeniami melioracji wodnej oraz
drogi lesne;

3) "produkcja i uslugi produkcyjne oraz magazyny i sklady", oznaczonej symbolem "PU", nalezy
przez to rozumiec funkcje sluzaca dzialaniom ograniczonym do utrzymania istniejacych oraz
realizowania projektowanych budynków o funkcji produkcyjnej (z wylaczeniem produkcji
zwierzecej i roslinnej) i uslug produkcyjnych oraz magazynów i skladów z niezbednymi do ich
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garazami oraz
terenami zieleni, dojsciami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami infrastruktury
technicznej;

4) "powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych" oznaczonej symbolem "PE",
nalezy przez to rozumiec funkcje sluzaca dzialaniom ograniczonym do utrzymania
istniejacych oraz realizowania zakladu gómiczego, eksploatujacego zloze kopaliny
pospolitej, obejmujacy:
a) obszar górniczy zloza,
b) tereny przylegle niezbedne do prowadzenia eksploatacji zloza,
c) tereny przylegle do obszaru górniczego niezbedne do zachowania bezpieczenstwa

terenów otaczajacych;
5) "dojazd gospodarczy", oznaczonej symbolem "KDg" , nalezy przez to rozumiec funkcje sluzaca

dzialaniom ograniczonym do utrzymania istniejacych oraz realizacji projektowanych dróg
wewnetrznych (dojazdów wewnetrznego zagospodarowania terenów otwartych w tym rolnictwa,
lesnictwa i zabudowy zagrodowej) zapewniajacych dostepnosc pól, oddzialów lesnych i zagród
do systemu dróg publicznych.

Rozdzial II

Zasady i warunki ksztaltowania zagospodarowania terenów obowiazujace na calym obszarze
zmiany planu

§ 3. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady i warunki
zabudowy:
1) linie rozgraniczajace tereny o róznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania nalezy

identyfikowac w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach rozdzialu III niniejszej uchwaly, a w
przypadku braku takich ustalen w oparciu o trwale naniesienia lub granice wlasnosci - jako linie
(punkty) pokrywajace sie z tymi elementami rysunku zmiany planu;

2) w sytuacji wyczerpania warunków okreslonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie
rozgraniczajace tereny o róznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania nalezy
identyfikowac w oparciu o miary graficzne z rysunku zmiany planu.

§ 4. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady i warunki
ksztaltowania zagospodarowania terenów o funkcji rolniczej przeznaczonych do zalesienia:
1) zalesienia nalezy prowadzic w oparciu o zasady hodowli lasu na gruntach porolnych;
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2) przy zalesianiu gruntów polozonych bezposrednio przy rowach melioracyjnych po ich
poludniowej i zachodniej stronie, nalezy zachowac bez zadrzewien pas terenu o
szerokosci 4m.

§ 5. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady i warunki
podzialu nieruchomosci na dzialki budowlane:
1) W terenach o funkcji produkcja i uslugi produkcyjne oraz magazyny i sklady wielkosci

dzialek budowlanych uzaleznione sa od proponowanej formy zagospodarowania terenu
niezbednego do funkcjonowania obiektów budowlanych;

2) dopuszczalne jest wyznaczania granic podzialu nieruchomosci bez ograniczen zawartych w
niniejszej zmianie planu, w sytuacji gdy nowa granica dzialki geodezyjnej pokrywa sie z linia
rozgraniczajaca tereny o róznych funkcjach lub zasadach zagospodarowania;

3) przy wydzielaniu dzialek geodezyjnych przeznaczonych pod dojazdy nalezy zachowac
trójkatne poszerzenie pasa drogowego w obrebie skrzyzowania, o dlugosci boków
równoleglych do osi jezdni - równych 5,0 m - warunek nie dotyczy sytuacji uzasadnionej
wzgledami technicznymi lub ochrona drzewostanu.

§ 6. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady i warunki obslugi w
zakresie komunikacji:
1) dostepnosc komunikacyjna do terenów zapewniaja:

a) indywidualne zjazdy na poszczególne nieruchomosci polozone w terenach o symbolu
19.74.RL,R i 19.75.R,RL, z drogi powiatowej Nr 586,

b) publiczny zjazd do terenu o symbolu 19.73.PU z drogi powiatowej Nr 586,
c) dojazd z drogi powiatowej Nr 586 o symbolu 17.76.KDg;

2) realizacja obiektów o funkcji produkcja i uslugi produkcyjne oraz magazyny i sklady,
. wymaga budowy zatoki postojowej poza podstawowymi pasami ruchu drogi powiatowej

Nr 586 lub parkingu wewnetrznego.

§ 7. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady i warunki obslugi w
zakresie infrastruktury technicznej:
1) zaopatrzenie w wode z istniejacych i projektowanych wodociagów;
2) odprowadzenie scieków do zbiomików bezodplywowych sytuowanych w obrebie

poszczególnych terenów budowlanych, a nastepnie wywozone na zlewnie oczyszczalni
scieków;

3) wody opadowe z terenów okreslonych w przepisach szczególnych jako zanieczyszczone,
moga byc odprowadzone do wód powierzchniowych badz ziemi po uprzednim
oczyszczeniu w stopniu i zakresie okreslonymi w przepisach szczególnych, zgodnie z
warunkami okreslonymi w pozwoleniu wodnoprawnym;

4) wody opadowe z pozostalych terenów moga byc odprowadzone do wód
powierzchniowych badz ziemi bez oczyszczania jesli nie zawieraja odpadków stalych w
mysl zasad okreslonych w przepisach szczególnych;

5) zaopatrzenie w energie elektryczna w oparciu o istniejace urzadzenia elektroenergetyczne
kopalni "Laszczyn";

6) utylizacja odpadów komunalnych i produkcyjnych na zasadach obowiazujacych przepisów
porzadkowych i w oparciu o niezbedne urzadzenia sluzace zbieraniu odpadów w celu ich
przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania;

7) utylizacja odpadów poprodukcyjnych zakladu gómiczego w obrebie wyrobiska.

§ 8. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady i warunki
zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska przyrodniczego:
1) ustala sie zasade równoczesnej lub wyprzedzajacej realizacji elementów infrastruktury

technicznej zapewniajacej ochrone wód przed zanieczyszczeniem w stosunku do realizacji
obiektów i urzadzen ustalonych planem funkcji zagospodarowania terenu;
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2) tereny o funkcjach "produkcja i uslugi produkcyjne oraz magazyny i sklady", oznaczonej
symbolem "PU" oraz "powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych" oznaczonej
symbolem "PE" nie podlegaja ochronie przed halasem w mysl przepisów szczególnych.

§ 9. Na obszarze objetym planem ustala sie nastepujace zasady i warunki
zagospodarowania wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska kulturowego:
1) na terenach lub fragmentach terenów, które polozone sa w obszarach wystepowania
znalezisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z zabudowa i
zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych;
2) na terenach lub fragmentach terenów, które polozone sa w obszarach ochrony znalezisk
archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiazanych z zabudowa i
zagospodarowaniem terenu wymaga nadzoru archeologicznego.

Rozdzial III

Zasady i warunki ksztaltowania zagospodarowania na wyodrebnionych terenach

§ 10. 1. W obszarze urbanistycznym -wies Regnów, wyznacza sie tereny o
róznych funkcjach lub róznych warunkach zagospodarowania.

2. Ustala sie nastepujace funkcje oraz szczególne zasady i warunki
zagospodarowania dla kolejnych terenów, które zostaly oznaczone na rysunku planu:

1) symbolem 19.72.PE:
a) przeznaczenie terenu - "powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych",
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) polozony jest w obszarze ochrony
stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegaja nadzorowi konserwatorskiemu
na warunkach okreslonych w przepisach szczególnych oraz w § 9 niniejszej uchwaly,

- dopuszcza sie czasowa lokalizacje elementów i urzadzen zakladu górniczego,
- wzdluz granic terenu (z wyjatkiem granic z terenami przeznaczonymi pod eksploatacje

surowców mineralnych) nalezy zachowac filar ochronny oraz wykonac zabezpieczenia w
celu zachowania bezpieczenstwa ruchu,

- rekultywacja terenu po wyeksploatowaniu zloza o kierunku lesnym;

2) symbolem 19.73.PU:
a) przeznaczenie terenu - produkcja i uslugi produkcyjne oraz magazyny i sklady,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- teren (wg rysunku zmiany planu) polozony jest w obszarze wystepowania i ochrony
stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegaja nadzorowi konserwatorskiemu
na warunkach okreslonych w przepisach szczególnych oraz w § 9 niniejszej uchwaly,

- maksymalna wysokosc budynków do 15m,
- nieprzekraczalna linia zabudowy odlegla do linii rozgraniczajacej drogi Nr 586 o 10m,
- udzial terenów zieleni co najmniej 20% powierzchni dzialki budowlanej,
- dopuszcza sie realizacje obiektów budowlanych których dzialania sa zwiazane z

przedsiewzieciami znaczaco oddzialywujacymi na srodowisko,
- dopuszczalna realizacja pelnych ogrodzen o wysokosci do 2,5m spelniajacych role

ekranów izolacyjnych;

3) symbolem 19.74.RL,R:
a) przeznaczenie terenu - lesnictwo i rolnictwo,
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- fragment terenu (wg rysunku zmiany planu) polozony jest w obszarze wystepowania i
ochrony stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegaja nadzorowi
konserwatorskiemu na warunkach okreslonych w przepisach szczególnych oraz w §
9 niniejszej uchwaly,

-------
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- zakaz realizacji budynków,
- istniejace oczko wodne do zachowania,
- szerokosc dojazdów gospodarczych minimum 5m,
- dopuszcza sie zalesianie istniejacych terenów rolnych i nieuzytków;

4) symbolem 19.75.RL,R:
a) przeznaczenie terenu - lesnictwo i rolnictwo.
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- teren (wg rysunku zmiany planu) polozonyjest w obszarze wystepowania i ochrony
stanowisk archeologicznych, prace ziemne podlegaja nadzorowi konserwatorskiemu
na warunkach okreslonych w przepisach szczególnych oraz w § 9 niniejszej uchwaly,

-zakaz realizacji budynków,
-szerokosc dojazdów gospodarczych minimum 5m,
- dopuszcza sie zalesianie istniejacych terenów rolnych i nieuzytków;

5) symbolem 19.76.KDg:
a) przeznaczenie terenu - dojazd gospodarczy.
b) zasady i warunki zagospodarowania:

- droga z placem do zawracania o wymiarach 20x20m,
- szerokosc pasa drogowego 8m.

§ 11. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sie
stawke procentowa sluzaca naliczaniu oplaty z tytulu wzrostu wartosci nieruchomosci w
wysokosci zero%.

Rozdzial IV
Postanowienia koncowe

§ 12. 1. Integralna czescia ustalen zmiany planu jest rysunek Nr 35 zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bedacy zalacznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwaly.

2. Ustala sie obowiazujacy zakres rysunku Nr 35 zmiany planu miejscowego:
a) tereny okreslone symbolem cyfrowym i symbolem funkcji zagospodarowania terenu,
b) linie rozgraniczajace tereny o róznych funkcjach lub róznych zasadach

zagospodarowania terenu,
c) granice obszarów wystepowania i ochrony stanowisk archeologicznych,
d) granice obszarów ochrony stanowisk archeologicznych,
e) granice obszaru objetego zmiana planu.

§ 13. 1. Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa
Lódzkiego.

2. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w dzienniku
Urzedowym Województwa Lódzkiego.

Grzeg
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