UCHWAŁA NR xxlv/173l2000
RADY MIEJSKIEJ ŻYRARDoWA
z dnia 29 czerwaca 2000 ľ.

w sprawie

przystąpienia

do

zmiany miejscowego planu og lnego zagospodarowania

pr zestr zellrlego miasta Żyr ardow a

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnla 8 marca l990r. o samorządzie terytonalnym
lDz.TJ. Nr 16 poz.95 zpoźniejszymi zmianamll oraz aÍt. 12 ust. 1 i 4 ustawy z drua7 |ipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym lDz.IJ. Nr 89, poz. 4l5 zp źruejszymízmianamil
uchwala się co następuje:

$r

l.PľZystępuje się do spoľządzenia zmiany miejscowego planu og lnego zagospodarowania
pľzestrzennego miasta Żyardowazatwietdzonego uchwałą nr )Ü50/85 Miejskiej Rady
Narodowej w Żyrardowie z drua 27 listopada 1985r w sprawie zatwierdzetlla
Mejscowego Planu og lnego Zagospodarowania Przestrzeltrlego Miasta Zyraĺdowa
(Dz.IJrz. woj. skieľniewickiego nr l z 1986r zp źruejszymi zmianami)
Z.Zmiana miejscowego planu zagospodaĺowania przestĺzenrlego obejmuje działl<l
pďożone w Żyrardowie pĺzy ul. Kamiennej l-6 (teren. dawnego Domu Dziecka)
3. Granice terenu objetego zakľesem zmian określono w załączllll<ll graficznym nr 1 do
niniejszej uchwĄ.
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Przedmiotem ustaleĺi zmiany planu jest zmiana pÍzeznaczenia z funkcji usfug zdrowia _teren
,pomu Dziecka" na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług'
ż-rury ustaleŕr obowiąpującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
dotyczące w/w obszaru spotządza się w zakľesie:
- pÍzeznaczenia teren w oľaz linii ľozgľaniczď1ącychtereny o r żnych funkcjach lub r znych
zasadach zago sp o darowani a,
- zasad obsfugi w zakresie infrastruktury techlllcznej oraz linii rozgraniczających tereny tej
infrastruktury,
lokalnych warunk w, zasad i standard w kształtowaĺlla zabudow oÍazurządzarua terenu,
w tym r wnież linie zabudołvy i gabary7y obiekt w, ata|ęŻe maksymalne i minimalne
wskazniki intensywności zabudowy,
- ustalenia zasad i warunk w podziału teren w na działki budowlane,
-szczegolnych warunk w zagospodaľowania terenu, wynikający ch z potrzeb
ochľony środowiska pr zyr odniczego.
_

Wykonanie

uchwĄ powierza
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się

Zarządowi Masta.

Uchwďa wchodzi w Ęc\e z dniem podjęcia
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