UCHWAŁA NR xxlv/171l2000
RADY MIEJSKIEJ żYRARDoWA
z dnia 29 czerwaca 2000 ľ.

w sprawie

pľzystąpienia do zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

przestrzennego miasta Żyr ar dow a

Na podstawie art. 18 ust' 2 pkt 5 ustawy z dľlra 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym
lDz.IJ. Nr 16 poz.95 zpőźnejszymi zmianamil oĺaz art. 12 ust' 1 i 4 ustawy z dĺlla7lipca
l994r. o zagospodarowaniu przestrzennym lDz'|J. Nr 89, poz. 4l5 zpőźnejszyĺnlzmianami/
uchwala się co następuje:

$l

l.Przystępuje się do sporządzenia zmiaĺy miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Żyrardowazatlĺĺlerdzonego uchwďą nr )Ü50/85 Miejskiej Rady
Narodowej w Żyrardowte zdruaT7 listopada l985rwsprawie zatłierdzerua
Miejscowego Planu ogólnego Zagospodaľowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa
@z.IJrz. woj' skierniewickiego nr I z 1986r zpóźnejszymi zmianami)
Z'Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmuje działki
pďożone w Żyardowie po pďnocnej stronie ulicy Kilińskiego
3. Granice terenu objetego zakresem zmian określono w załączruku gľaficznym nr 1 do
niniejszej uchwĄ.
.
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Przedmiotem ustaleń zmlany planu jest zmiana pÍzeznaczenia z funkcji zieleni publicznej na
tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno usfugowej.
Zmiany ustaleń obowią,zującego planu zagospodarowania przestľzennego miasta Zyrardowa
dotyczące w/w obszaru sporządza się w zakresie:
- przeznaczenia terenów oÍaz linii rozgraniczającychteľeny o ľóżnych funkcjach lub różnych
zasadach zago sp o darowania,
- zasad obsługi w zakresie infrastruktury techlĺcznej oraz linii rozgraniczających tereny tej
infrastruktury,
- lokalnych warunków, zasaď i standardów kształtowania zabudow oraz vtządzarua terenu,
w tym również linie zabudowy i gabarýy obiektów, a także maksymalne i minimalne
wskazniki intensywności zabudowy,
- ustalenia zasad i warunków podziału terenów na działki budowlane,

Wykonanie uchwĄ

p olł,łlerza się
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Zaĺ ządowi Miasta.

Uchwďa wchodzi w Ęcie z dnlem podjęcia
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