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Uchwala IV/24/2002
Rady Gminy Regnów
z dnia 30 grudnia 2002r.
w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów gminy Regnów
obejmujacych wies Rylsk Maly w granicach administracyjnych oraz czesci wsi Rylsk, Rylsk
Duzy, Slawków, Annoslaw i Nowy Regnów.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzadzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr23, poz.220 i Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984) oraz art. 10
ust.1, i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r.
Nr 15, poz.139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz.1279, z 2000r Nr 12 poz.136, Nr 109, poz.1157 i Nr 120,
poz.1268 z 2001r. Nr5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz.1085, Nr 115 poz.1229 i Nr 154 poz.1804
oraz z 2002r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz.1112) Rada Gminy Regnów uchwala, co
nastepuje:
§1
Przystapic do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy
Regnów obejmujacych wies Rylsk Malyw granicach administracyjnych (oznaczona litera A na
zalaczniku graficznym) oraz czesci wsi Rylsk (B), Rylsk Duzy (C), Slawków (D), Annoslaw (E) i Nowy
Regnów (F).
§2
Granice obszarów, o których mowa w § 1 przedstawione sa na kopii mapy topograficznej stanowiacej
zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly.
§3
Przedmiot ustalen planu obejmuje:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajace tereny o róznych funkcjach lub róznych zasadach
zagospodarowania,
b) linie rozgraniczajace ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urzadzeniami pomocniczymi, a takze
tereny niezbedne do realizacjisciezek rowerowych,
c) tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczajace te tereny,
d) granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegajacych ochronie,
e) zasady obslugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczajace tereny tej
infrastruktury,
f) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
równiez linie zabudowy i gabaryty obiektów, a takze maksymalne lub minimalne wskazniki
intensywnosci zabudowy,
g) zasady i warunki podzialu terenów na dzialki budowlane,
h) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakazy zabudowy, wynikajace z potrzeb
ochrony srodowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, prawidlowego gospodarowania
zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i lesnych,
i) tereny, na których przewiduje sie stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych
oczyszczania scieków badz zbiornikówbezodplywowych,
j) tymczasowe sposoby zagospodarowania, urzadzania oraz uzylkowaniaterenu,
§4
Wykonanie uchwaly powierza sie WójtowiGminy Regnów.
§5
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

