UCHWAŁA Nľ XLvIIl340l17
RADY MIASTA
z

ďnia 28

żynłnuowA

wľześnia}OI7r.

w spľawĺe mĺejscowego planu zagospodaľowania przestľzennego mĺastaZyrardowa

Na podstawie aľt. 18 ust. 2 pkt

5

ustawy

z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gninnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z pőźn. zm.), art.20 ust.
27 marca 2003 r. o planowaniu

i

1

i

zagospodarowaniu przestrzemym (Dz. U.

1073) oraz aĺt. 12 ust. 3 ustawy

z

z dnia

aľt. 36 ust. 4 ustawy

dnia 24 kwietnia Ż0l5

r. o

z 2017 r. poz.

zmianie niektórych

ustaw w związku zę wzmocnieniem narzędzi ochľony krajobrazu (Dz. U. z 2015 r. poz. 774,

zpóźn.zm.),w związku z lJchvłałąNrXXXIV/27I||3 Rady Miasta Żyrardowa

27 częrwca 2013 r. w sprawie

z

dnia

przystąpienia do spoľządzenia miejscowego planu

zagospodaľowania przestľzennego miasta Żyrardowa, obejmującego obszaľ po wschodniej
stľonie ul. Wyspiańskiego, w granicach uchwalonych Uchwałą nr XXXVIIV3I2/O1 Rady

Miejskiej Żyrardowa

z

dnia 30 sierpnia 2001 r.

w sprawie zmiaĺy miejscowego

planu

zagospodaľowania przestrzennego miasta Żyrardowa, stwierdzając że ustalenia projektu planu
nie naruszają ustaleń ,'Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaľowania przestľzennego

miasta Żyrardowa", zatwierdzonego Uchwałą Nľ XLDV4l3ll} Rady Miasta Żyraľdowa

z dnia 30
i

wľześnia2010

r. w

sprawie uchwalenia studium uwaľunkowań

kierunków zagospodaľowania pľzestľzennego miasta Żytaľdowa. Rada Miasta Żyrardowa

uchwala, co następuje:

s1.

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestľzennego miasta Żytatdowa,
obejmujący obszar

i

po

wschodniej stronie

wschodnią gľanicą działki ewidencyjnej

ul.

Wyspianskiego ogľaniczony: północną

o nľ 3516lI,

wschodnią gľanicą działki

ewidencyjnej o nľ 351613, wschodnią i południową granicą działki ewidencyjnej o nľ 351618,

południową granicą działki ewidencyjnej

o nr

351617, zachodnią granicą działek

ewidencyjnych o nľ: 35l6/5, 351613,3516ll, zwaÍ:ly dalej planem.

$2.
Integralną częściąuchwałysą:

1) rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestľzennego miasta Żyraĺdowa
obejmujący obszar po wschodniej stronie ul. Wyspianskiego ogľaniczony: północną
i wschodnią granicą działki ewidencyjnej o nľ 351611 wschodnią gľanicą

działki ewidencyjnej

ewidencyjnej

o nľ 351613, wschodnią i

o nľ 35t6l8,

południową gľanicą działki

południową granicą działki ewiđencyjnej o nr 351617,
zachodnią gľanicą działek ewidencyjnych o nr: 351615,351613, 3516ll, zwany
dalej
rysunkiem planu;

2)

3)

rozstrzygnięcie dotyczące

lwag do pľojektu planu, zgłoszonych w czasie wyłożenia

do publicznego wglądu, stanowiące załączniknľ2 do niniejszej uchwały;

rozstrzygnięcie dotyczące sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji
infrastruktuľy technicznej, któľe należą do zadań własnych gminy

z

zal<tesu

oruz zasady ich

finansowania, stanowi ące załącznik nľ 3 do niniejszej uchwały.

s3.
Na ľysunku planu obowipują następujące ustalenia:

l)

2)

gľanica obszaru objętego planem;

linie

rozgraniczające tereny

o różnym

przeznaczeniu

lub rőżnych

zasadach

zagospodarowania;

3) teľeny oznaczonę numerem

i

symbolem liteľowym pÍzeznaczenia lub tylko symbolem

literowyn przeznaczenia;

4) niepľzekľa czalne linie zabudowy;
5) zwymiaľowanie linii rozgľaniczających
zasadach zagospodaľowania,

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych

nieprzekĺaczalnych

linii

zabudowy

podane

w metľach.

s4.
Ilekroó w planie jest mowa o:

1) liniach ľozgtaniczających _ należy przęzto ľozumieó linie rozgraniczające tereny
o różnym ptzeznaczeniu lub rőżnych zasadach zagospodaľowania, któľe są

2)

nieprzekraczalną granicą pľzestrzennego rozwoju przeznaczenia okĺeślonego
dla
danego terenu oraz okľeślonychwarunków i zasadzagospodarowania przestľzennego;
powierzchni biologicznie czynnej - należy przezto ľozumieó teren
biologiczn ie czynny

2

zgodnie z przepisami odrębnymi

3)
4)

;

dachach wielospadowych - na|eŻy przez to rozumiećtakże dachy dwuspadowe;

przeznaczeniu teľenu - na|eŻy przęZ to rozumieć ustalony planem dla danego teľenu

todzĄ zabudowy (funkcji) i zespół działańmożliwych do realizacji, który zostú. opisany
w uchwale

5) terenie

i

oznaczony na rysunku planu symbolem literowym przeznaczenia;

_ należy przez to

ľozumięć fragment obszaru planu wydzielony liniami

o różnym przeznaczeniu lub ľóżnych zasadach
z'agospodaľowania, dla któľego określone jest przeznaczenie, warunki i zasady
zagospodarowania, oznaczony numerem i symbolem literowyn przeznaczenia;
6) miejsca do parkowania samochodów na|eŻy przez to ľozumieć miejsca
rozgraÍ|iczającymi

tereny

postojowe dla samochodów zgodnie z przepisarli odľębnymi.

7) nieprze|łaczalnej

linii

zabudowy

_

należy pÍzez to rozumieć linię regulującą

lub zespołu działek budowlanych, w której mogą być
vrięszczane ścianybudynków lub ich częścibez jej przel<raczania, natomiast poza

zabudowę działki budowlanej

którą mogą vĺykľaczaćnie dalej niŻ I,0 m takie elementy budynku jak: schody' rynny'
okapy dachów, balkony, zadaszenia wejśó;

8) działce budowlanej 27 maľca 2003 roku o

na|eży przez to rozumieó definicję według ustawy
planowaniu

i

z

dnia

zagospodaľowaniu pľzestrzennym.

ss.
1.

w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, dla

obszaru okľeślonegow $ 1 ustala się teľeny o przeznaczeniu:

1) teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej, symbol literowy pÍzezfiaczenia UM

- to teľen,

dla którego ustala się możliwośózachowania istniejących, realizacji nowych foľm
zagospodarowania i obiektów budowlanych dla funkcji: usługowej w tym

z

zakĺesu użytecznościpublicznej, mieszkaniowej wielorodzinnej, usługowo
-mieszkaniowej (rozumianej jako łączenie w budynkach funkcji mieszkaniowej

wielorodzinnej

i

usługowej

w tym z

zal<resu

użytecznościpublicznej

powierzchni użytkowej stosownie do potrzeb) wraz

z

o

propoľcji

niezbędnymi dla wymienionych

funkcji: pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi, technicznymi, gospođaľczymi,
obiektami małej aľchitektury, miejscami

i

do

paľkowania samochodów, dojściami

őojazdami, drogami wewnętrznymi, powierzchnią biologicznie czymą oruz rcalizacji

infĺastruktuľy technicznej, w tym będącej poza zakĺesem obsługi danego terenu, przy

J

zachowaniu pozostałych ustaleń planu, natomiast

z

za|<resu

usług wyklucza się: stację

paliw płynnych, waľsztaty samochodowe (zakJady naprawcze), stolaľnie,, za|<łađy
wulkanizacyjne, bazy transportowe;

2) teľen zabudowy usługowej, symbol liteľowy pÍzeznaczęnia

U - to

rea|izacji obiektów budowlanych dla funkcji usługowej w tym

publicznej

z

teren zachowania,

z zakľesu użýeczności

niezbęđnymi pomieszczeniami administracyjno-socjalnymi, technicznymi,

gospodaľczymi, obiektami małej aľchitektury, miejscami do paľkowania samochodów,

dojściami i dojazdami, powierzchnią biologicznie czynną oraz realizacji infrastruktuľy
technicznej, w tym będącej poza zahesęm obsługi danego terenu, przy zachowaniu
pozostałych ustaleń planu, natomiast z zakłesu usług wyklucza się: stację paliw płynnych,
warsztaty samochodowe (zakłady naprawcze), stolaľnie, zal<łađywulkanizacyjne, bazy
transportowe;

3) teren drogi /ulicyl pllblicznej, klasy dojazdowej, symbol literowy ptzeznaczęnia KDD
to teren, dla którego ustala się zachowanie, budowę vlicy z możliwościąremontu,
przebudowy, służącymiędzy innymi obsłudze terenów objętych planem oraz
-

możliwośćrealizaqi infrastruktury technicznej

4)

;

teľen publicznię dostępnego ciągu pieszego,

- to

teren,

đlaktóľego ustala się

symbol literowy przeznaczenia Kx

zachowanie

i

realizację zagospodaľowania

zapewniającego ciąg komunikacyjny ptzeznaczony do ruchu pieszego
roweľowego, pieszo-rowerowego

z

realizacją zieleni wysokiej

z

i niskiej

realizacją urządzeń rekľeacyjnych, obiektów małej architektury

i

dopvszczeniem
oraz

z możliwą

infrastruktury

technicznej;

2.

Linie rozgraniczające tereny o rőŻnym

przeznaczeniu

lub

rőżmych zasadach

zagospodarowania oÍaz przeznaczenie terenów, numer terenu, okľeślarysunek planu.

Zasady ochľony środowiska,przyrody

i

s6.
krajobrazu:

1) ustala się, zasadę rea|izacji elementów infľastruktury technicznej

środowiska, zapewniających zgodnie

z

i

urządzeń ochľony

przepisami odrębnymi, ochľonę elementów

śľodowiskatakich jak gleby, wody powierzchniowe ipodziemneoľazpowietrzeprzed
zanieczyszczenięm wynikającymz ptovładzonej działalnościgospodarczej (usługowej)

azy zagospodarowania;

4

2)

ustala się, iz prowadzona działalnośćgospodaľcza (usługowa) czy zagospodarowanie nie

powinny na granicy działki budowlanej, lokalu, do któľych prowadzący đziałalność,

właścicielposiada tytuł prawny' ptzekłaczaó standaľdów jakościśľodowiska,
zgodnie zprzepisarrli odrębnymi, odpowiednich dlaprzeznaczenia, funkcji,
budowlanych, lokalach sąsiednich, ustalenie nie dotyczy inwestycji

z

na

đziałkach
łączności

zak<resu

publicznej (telekomunikacj i);

3) wyodľębnione w planie teľeny oznaczone symbolem literowyľn przeznaczenia UM,

zalicza

w
-

się

zgodnie

z

rodzajarĺli teľenów

śľodowisku(o których mowa

w przepisach

o

dopuszcza|nych poziomach hałasu

odľębnych) do teľenów mieszkaniowo

usługowych, pozostałe tereny nie zalicza się do Żadnychztodzajőw terenów, o których

mowa w pľzepisach odľębnych;

4) obowiązuje

zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływaó

na

środowisko,nie dotyczy dróg /ulic/ publicznych, infrastruktuľy technicznej, inwestycji

z

zabesĺl łącznościpublicznej (telekomunikacji) oraz obowipuje zakaz realizacji

za|<ł'adőw o

dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia powa:Żnej awaľii.

s7.
W obszaľze objętym planem nie występują obiekty zabytkowe, dobra kultury współczesnej
oraz obszar nie zawiera się i nie posiada cech kľajobrazu kulturowego

i

ze względu na

te

uwarunkowania nie okľeślasię zasad ochľony dziedzictwa kulturowego i zabyków, w tym
l<rĄobrazőw kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

s8.
Ustala się linie rozgraniczające teľenőw oznaczonych jako: 1 KDD, 2 KDD, KX jako granice
terenów rozmięszczenia inwestycji celu publicznego o Znaczeniu lokalnym.

se.
|. Zasady ochľony i kształtowania ładu pľzestľzennego, kształtowania zabudowy, wskazniki
zagospodarowania terenów, szczegőlne warunki zagospodaľowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy _ ustalenia ogólne:

1) usýuowanie budynków względem dľóg /ulic/ publicznych

i w stosunku do

wskazanych na ľysunku pla1u, obowiązuje według nieprzekľaczalnej

linii

terenów

zabudowy

zgodnie z rysunkiem planu;

2)

ogľodzenia od stľony drőg luliclpublicznych o wysokości do 1,6 m n.p.t.

i

o powierzchni

5

ażurowej minimum 30%

z

zakazem stosowania ogľodzeń z betonowych elementów

prefabrykowanych;

3) obiekty małej architektury

i

budynkowe stacje tľansfoľmatoľowe o wysokości do 6,0 m,

niezależnię od wysokości ustalonej dla budynków w terenach oznaczonych jako UM,

lU,

2U;

4)

wysokośćobiektów budowlanych innych niŻ: budynki, ogrodzenia wyrnienione

w pkt 2,
.

5)

obiekty małej aľchitektury, inwestycje

z

zakľesu łącznościpublicznej

(infrastruktury telekomunikacyjnej), do I 5,0 m;

realizacja obiektów budowlanych

sieci

i

w

stosunku do podziemnych

urządzeń infĺastruktuľy technicznej,

w tym

i

napowietrznych

napowietrznej linii

elektroenergetycznej średniego napięcia i stacji transformatoľowej, wymaga zapewnienia

pľawidłowejeksploatacji sieci

i

bezpieczeÍlstwa, w tym związanych

urządzeń, zachowania odległościi warunków

z

zakazem realizacji pomieszczeń na pobyt |udzi,

ustalonych przepisami odľębnymi, niezaleŻnie od pozostałych ustaleń planu;

6) obszaľ planu uznaje

się za zabudowę śródmiejską, w której mogą być stosowane przepisy

odľębne.

2.

Zasady ochľony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy, wskaźniki

zagospodarowania terenów, szczególne waľunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użýkowaniu, w tym zakaz zabudowy _ ustalenia szczegółowe dla terenów
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaľowania:
1) teľen oznaczonyjako 1

a)
b)

KDD:

przeznaczenie _ teľen dľogi lulicylpublicznej, klasy dojazdowej,
zasady i warunki zagospodaľowania:

- teren poszerzeĺia istniejącej dľogi lulicyl
(ul. Wyspiańskiego) o szerokościw

z
-

publicznej, klasy dojazdowej

liniach rozgraniczających

zgodnie

rysunkiem planu (w granicach istniejącej działki ewidencyjnej),

dopuszcza

się

realizację sieci

i

urządzeń infľastľuktury technicznej zgodnie

z przepisami odľębnymi;

2) teren oznaczony jako 2 KDD:

a)
b)

pÍzeznaczęnie _ teľen dľogi /ulicy/ publicznej, klasy dojazdowej,
zasady i warunki zagospodarowania:
-

dľoga lullica/ o szerokości6,0 m w liniach ľozgranic zających

i

z poszerzeniem

na

6

skľzyŻowaniu oraz placem

do

zawľacania

o

wymiarach 20mxl5m, zgodnie

z rysunkiem planu,
- nawieľzchniajednolita

w płaszczyżniebezwydzielania jezdni i chodników (zgodnie

z obowiązującymi pľzepisami odľębnymi),

się

- dopuszcza

z

sieci

i

urządzeń infrastruktury technicznej zgodnie

przepisarli odrębnymi;

oznaczonyjako: UM:

3) teren

a)
b)

realizację

przeznaczenie

-

teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej,

zasady i warunki zagospodarowania:

- budynki o minimum dwóch kondygnacjach nadziemnych i maksymalnej wysokości

l7,0 m, z zastzeŻeniem $ 9 ust.1 pkt 3,
_ dopuszcza się kondygnacje podziemne w buđynkach,

- powierzchnia zabudowy

do 65Yo powieľzchni działki budowlanej,

- powierzchnia biologiczrie

-

czyĺT taminimum 20oÁpowieľzchni dziaŁki budowlanej,

intensywność zabudowy minimalna 0,1, maksymalna 4,5,

_ istniejące

budynki mogą podlegaó remontom, przebudowie wewnątrz, bez

możliwościrozbudowyi nadbudowy, ewentualnierozbiórce,

- usługi handlu tylko o powieľzchni sprzeduŻy do 150,0m2 realizowane

z

wyłącznie w budynkach usługowych i usługowo-mieszkaniowych

zakazem

funkcjonowania budynków handlowych czyli usługowych tylko o funkcji handlowej,

-

w

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, usługowo - mieszkaniowych,

usługowych dopuszcza

się realizację miejsc

do

parkowania samochodów,

garaŻy w tym w kondygnacjach podziemnych,

-

dachy budynków wielospadowe

z

dopuszczeniem attyk

i

o nachyleniu połaci dachowych

do 400

dachów płaskich,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działęk budowlanych 2000,0m2,
przy czym dla stacji transformatoľowej minimalna powierzchnia działki budowlanej
30,0 m2,

-

zakazbudowy budynków gospodarczychi garuŻy z zastrzeżeniem tiret ósme;

4) teren oznaczonyjako 1 U:

_ teľen zabudowy

a)

przeznaczenie

b)

zasadyi warunki

- budynki

o

usługowej,

"ugo.poiu.owania:

wysokościnie przekaczającej l5,0 m, zzastrzeżeniem

$9

ust.l pkt 3,

7

- dopuszcza się kondygnacje podziemne w budynkach,
- powieľzchnia zabudowy do 75o/o powieľzchni działki budowlanej )
- powierzchnia biologicznie czynrlaminimum 10%powierzchni dziaŁkibudowlanej,
.

_ intensywność zabudowy minimalna 0,l, maksymalna4,S,

- usługi handlu

w

tylko o powierzchni sprzeduŻy do 100,0 m2 ręalizowane wyłącznie

budynkach usługowych z zakazem funkcjonowania budynków handlowych

czyli usługowych tylko o funkcji handlowej,
_ w budynkach dopuszczasięrealizację miejscdo paľkowania samochodów' garďŻy
w tym w kondygnacjach podziemnych,

- istniejące budynki mogą podlegaó ľemontom, pľzebudowie, nadbudowie

do

paľametľów okľeślonychplanem otaz rozbudowie przy zachowaniu pozostałych
ustaleń planu, ewentualnie ľozbiórce,

- dachy budynków wielospadowe,

z

dopuszczeniem attyk

i

o

nachyleniu połaci dachowych

do

450

dachów płaskich oraz jednospadowych,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej 600,0 mz,przy
czym dla stacji transfoľmatorowej minimalna powierzchnia działki budowlanej
30,0 m2,

-

zakaz budowy budynków gospodarczych i gaÍďŻy z zastrzeŻeniem tiret siódme;

5) teľen ozĺaczonyjako 2 U:

a)
b)

przęznaczeľlie

_

teľęn zabudowy usługowej,

zasady i warunki zagospodarowania:

- budynki

o

wysokościnie ptzekłaczającej l4,O m, z zasttzeżeniem $ 9 ust.l pkt

3,

- dopuszcza się konđygnacje podziemne w budynkach,
- powierzchnia zabudowy do 60% powieľzchni działki budowlanej,
- powierzchnia biologicznie czynrlaminimum 20%opowieľzchni działki budowlanej,
_ intensywnośi zabudowy minimalna 0,1, maksymalna3,S,

- usługi handlu o powierzchni sprzeduĘ do 1500,0

m2,

- w budynkach dopuszczasięrealizację miejsc do parkowania samochodów,

garaŻy

w tym w kondygnacjach podziemnych,

- istniejący budynek moŻe podlegać remontom, przebudowie, nadbudowie do
paľametrów okĺeślonychplanem oraz rozbudowie ptzy zachowaniu
pozostałych ustaleń planu, ewentualnie rozbiórce,

8

- dachy budynków wielospadowe,

o

nachyleniu połaci dachowych

do

450

z dopuszczeniem dachów płaskich, jednospadowych,

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych
m2,

przy czw dla

działki budowlanej

-

ä) przeznaczenie

z

zastrzeżenięm tiľet siódme;

KX:

_ teren publicznie dostępnego ciągu pieszego,

zasady i waľunki zagospodarowania:

- powieľzchnia zieleni minimum

-

powierzchnia

0,0 m2,

zakaz budowy budynków gospodaľczychi garuŻy

6) teren oznaczonyjako

b)

3

stacji tľansformatorowej minimalna

2000,0

5%o

powierzchni teľenu,

dopuszcza się, zgodnie zprzepisami odľębnymi,ptzebudowę istniejących i realizację

nowych urządzeń wodnych, pľzej śćpieszych (mostków, kładek),

-

dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej,

- dopuszcza się dostępnośó samochodów celem konserwacji wód powieľzchniowych
(występuj ących w sąsiedztwie),

-

dopuszcza się zmianęrzeźby teľenu celem dostosowania do funkcji.

$ 10.

W obszaľze objętym niniejszym planem miejscowym ze względu na uwaľunkowania nie
ustala się granic i sposobów zagospodaĺowania terenów lub obiektów podlegających ochĺonie

ustalonych na podstawie odrębnych pľzepisów, w tym terenów góľniczych, a takŻe obszaľu
szczególnego zagtożenia powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych otaznię :uqlznacza
się obszaľów pľzestrzeni publicznej.

s

11.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1) wielkość:dziaŁek uzyskiwanych w wyniku scalania

w terenie oznaczonymjako

czpdla

1

U; 2000,0 m2

w

i

podziału minimum: 600,0 m2

terenach oznaczonych jako UM, 2U przy

stacji tľansformatorowych dopuszcza się działki o powierzchni minimum 30 m2;

2) szerokośó frontu działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału minimum

przy czp dla stacji

tľansformatorowych

20,0 m,

doplszcza się szeľokośćfrontu

działki minimum 5,0 m, akąt połoŻenia gľanic działek uzyskiwanych w wyniku scalania

i

podziału w stosunku do pasa dľogowego 900 z tolerancją do + 40yo.
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Zasady modemizacji, ľozbudowy

$ 12.

i

budowy systemów komunikacji

i

infrastruktury

technicznej:

1) ustala się dostępnośćkomunikacyjną terenów poptzez drogi /ulice/ publiczne objęte
niniejszym planem lub przylegające nie objęte niniejszym planem, na zasadzie
bezpośľedniegodostępu

z obowiązującymi

do wymienionych dróg lullicl publicznych lub

przepi sami

;

2) ustala się następujące zasady

i

wskazniki

w

zgodnie

zakresie zapewnienia miejsc do

paľkowania samochodów w terenie zabudowy:
a)

dla funkcji handlowej na kłŻďę rozpoczęte

powieľzchni sprzedaŻy minimum

60 m2

1 miejsce, dla pozostałychusług na kuŻderozpoczęte2}}m2 powierzchniużytkowej

l

na kaŻde
mieszkanie, dla gastronomii minimum 1 miejsce na każde 4 miejsca
konsumpcyjne otaz minimum 1 miejsce na kuŻde 4 miejsca noclegowe,
b) potrzeby w zakresie miejsc do paľkowania powinny być zapewnione w obľębie
minimum

miejsce, dla funkcji mieszkaniowej minimum 1 miejsce

działki budowlanej w tym

w

dla teľenu oznaczonego jako

garuŻach, natomiast

1

U

dopuszcza się możliwośóbilansowania miejsc do parkowania w przyległych pasach
dľogowych drő g l ulicl publicznych,
c)

ustala

z

się obowi7ek zapewnienia na kaŻdy budynek o funkcji

zgodnie

przeznaczeniem (usługowy' mieszkalny wielorodzinny, usługowo - mieszkaniowy)

minimum

jedno

miejsce przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych

w kaľtę paľkingową;

3) powiązanie ukłađukomunikacyjnego i sieci infľastruktury technicznej na obszarze
planu z układem zewnętľznym odbywa się popľzez drogi lullicel publiczne objęte
niniejszym planem

zlokalizowane
(widniejące

i

w

i

przy|egające do obszaru planu i

obszarzę planu

sieci infrastruktury technicznej

lub w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu

w tľeścimapy), któľe posiadają dalszy

powiązane

są z

przebieg

miejskim systemem komunikacyjnym

w obľębie miasta
i miejskim systemem

uzbrojenia terenu;

4) w liniach rozgraniczających dróg lulicl publicznych dopuszcza się realizację miejsc

na postój pojazdów przy zapewnieniu stanowisk postojowych dla
pojazdów zaopatrzonych w kartę paľkingową zgodnie z przepisarli odľębnymi, dľóg
rowerowych (ścieżekľoweľowych), zieleni towarzyszącej ptzy zapewnieniu
pÍzeznaczonych

funkcj onalnościdro gi l ulicy l oraz zgodnie

z

przepisami odrębnymi

;
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5) infrastruktura techniczna

- ustalenia ogólne:

a) ustala się utrzymanie istniejącej infľastruktury technicznej
lokalizacji

z

w

dotychczasowej

możliwościąjej pľzebudowy, remontu, skablowania, rozbudowy,

przełoŻenia, ewentualnej rozbiórki oraz ustala się budowę nowej przy zachowaniu
pozostałych ustaleń planu i przepisów odľębnych,

b) w obszaľze planu obowipuje zakaz realizacji utządzeń wytwarzających

energię

z odnawialnych źľódełenergii' wykoľzystujących energię wiatru (turbin wiatrowych);

6)

w

zaopatrzenie
a)

wodę:

z

ustala się zaopatrzenie w wodę
wykonanej

istniejącej

i

projektowanej sieci wodociągowej

z materiałőw dopuszczonych do stosowania o śľednicyruľ minimum

40

mm zasilanej z istniejącego systemu miejskiego,

b) projektowane sieci wodociągowe powinny spełniaó wymagania przeciwpożarowe
zgodne z przepisarli odrębnymi

;

7) odprowadzęnie ścieków:
a) ustala się,

i

że ściekibytowe i

przemysłowe będą odpľowadzane do istniejących

pĄektowanych sieci kanalizaĄi sanitamej wykonanych z mateńałőw
dopuszczonych do stosowania o śľednicyruľ minimum 80 mm z odpľowadzeniem do
miejskiego systemu kanalizacji sanitamej opaľtego o miejską oczyszcza|nię ścieków,

natomiast ściekipľzemysłowenie spełniające waľunków umożliwiających
bezpośľednieztzllcenie do sieci kanalizacji sanitaľnej przedzrzutern do kanalizacji
sanitarnej wymagają oczyszczenia wstępnego

z

zanieczyszczen

w

urządzeniach

się w granicach działki budowlanej do któľej
inwestoľ posiada tytuł prawny' nieza|eŻnie od dalszego sposobu oczyszczania,
podczyszczających znajdujących

b) odprowadzanie wód opadowych

i

roztopowych

sieci kanalizacji deszczowej wykonanych
stosowania

przy

czw

o

z

do

istniejącej

i

pľojektowanej

matęriałőw dopuszczonych do

śľednicyruľ minimum 80 mm opaľtej o system kanalizacji ďeszczowej,

dopuszcza się na odprowadzenie wód opadowych

wymagających oczyszczsnia zgodnie

ochĺonie terenów,

z

i

roztopowych nie

przepisami odľębnymi do gruntu przy

działek budowlanych sąsiednich przed zalanietl, natomiast

do czasu budowy, ľozbudowy sieci kanalizacji deszczowej wody opadowe
i roztopowe wymagaj ące oczyszczenia powinny być podczyszczone w urządzeniach
podczyszczających z|okalizowanych w gľanicach działki budowlanej do paľametrów

umozliwiających
zgodnie

z

ich

odprowadzenie

do zbiorników

odpaľowujących czy gruntu

przepisami odrębnymi;

il

8) zaopatrzenie

z

w

energię elektryczną

istniejących

i

-

ustala się zaopatrzenię

projektowanych, napowietrznych

elęktľoenergetycznych niskiego napięcia

i

w

energię elektryczną

lub

kablowyďl

sieci

średniegonapięcia, włączonych do

istniejącego systemu elektľoenergetycznego oÍaz z istniejących i pľojektowanych zgodnie

z

zapotrzebowaniem stacji transformatoľowych SN/nn (l5l0,4)

z

|okalizacją przy

zapewnieniu dostępu do dľogi lulicylpublicznej, zgodnie zprzepisatrli odrębnymi oraz

z

możliwościąow

sýuacji

o powieľzchni minimum

-

9) telekomunikacja

zapotrzebowania wydzielenia działki budowlanej

30 m2, dla stacji w wykonaniu wnętľzowym;

ustala

się

obsługę w zakľesie telekomunikacji

w opaľciu o

sieó

telekomunikacyjną (łącznośópubliczną) istniejącą i rcalizację inwestycji
z zal<resu łącznościpublicznej (infrastruktury telekomunikacyjnej) zgodnie
z przepisami odľębnymi;

l0)

zaopatrzenie

sieó

w

gaz - ustala się zasilanie

gazl.J przewodowego wykonaną

z

w gaz w oparciu

o istniejącą i projektowaną

materiałow dopuszczonych

do

stosowania

o średnicyrur minimum 20 mm z włączeniem do miejskiego systemu sieci gazowej, lub
z innych żrődeł;

ll)zaopatrzenie

i

w

eneľgię cieplną

-

ustala

się

zaopatrzenia

w

ciepło z istniejącej

pĄektowanej sieci miejskiej, wykonanej zmateľiałów dopuszczonych do stosowania
śľednicyruľ stosownie do wymogów i potrzeb, o partej o ciepłownię miejską
lub

z indywidualnych

żrodeł ciepła z pľeferencjami dla proekologicznych czynników

grzewczych;

12) gospodaľkaodpadami w zakľesie wýwarzania odpadów iwstępnego malazynowania
odpadów ptzez ich wytwóľcę, zgodnie z przepisami odrębnymi.

s 13.
Dopuszcza się jako tymczasowe zagospodarowanie

i

użýkowanie terenów, utľzymanie

istniejącego stanu użytkowania, do czasu zagospodarowania terenów zgodnie
z przeznaczeniem i nie określa się teľminu, do którego istniejące vządzenie i uzytkowanie
terenów może byó wykonywane.

$ 14.

okĺeślasię stawkę procentową służącąnaliczaniu opłaty z tylułu wzrostu waľtości

t2

dla terenów oznaczonych symbolem
U, UM w wysokości - 30 yo, dla pozostaĘch Íeľenów

nieruchomości spowodowanęgo uchwaleniem planu

liteľowym przeznaczenia
w wysokości}Yo.

s ls.

Traci moc uchwała nľ xxXVIII/312l01 Rady Miejskiej Żyraĺdowa z drĺa 30
sierpnia 200lr. (Dz. |Jrz. Woj. Mazowieckiego Nr 210 z dnia 5 puździemika 200tr. poz.
3639) w zakľesie obszaľu objętego niniejszym planem.

$ 16.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego

i

podlega publikacji na stľonie inteľnetowej Urzędu Miasta

Żyratďowa.
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Załączniknr 2
do UchwaĘ Nr XLVII/340/I7

Rady Miasta Żyrardowa

z dĺia 28 września20l7r.

Rozstľrygnięcĺa dotyczące uwag zgłoszonych w czasĺe wylożenia projektu miejscowego

planu

zagospodarowania pľzestľzennego miasta Żyrardowa, obejmującego

obszaľ po wschodniej stronĺe ul. Wyspĺańskiego ogľaniczony: północną i wschodnĺą

granicą działkĺewidencyjnej o nľ 35'l'6lt, wschodnią granicą działkĺ
ewĺdencyjnej o nľ 351613, wschodnĺą ĺ połudnĺowągranicą dzĺałkĺewidencyjnej o nr
3516/8' południową

gľanicą działkĺewĺdencyjnej o nľ 351617, zachodnĺą gľanicą

dzĺałekewĺdencyjnych o nr: 3516/5,35t6l3,3sl6ll, do publĺcznego wglądu.
Zgodnie

z

art. 17 pkt 12 ustawy

pľzestľzennym (Dz.

wniesione

do

z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

U. z 20l7r.

i zagospodaľowaniu

poz. T073) Pľezydent Miasta rozpatruje uwagi

wyłożonego do publicznego wglądu pľojektu miejscowego planu

zagospodarowania pľzestrzennego.

w

okresĺe wyłożenĺado publicznego wglądu w/w pľojektu miejscowego planu

zagospodaľowanĺa pľzestrzennego

Mĺasta Żyrardowa wrĐz z

pro1nozą

oddzĺaĘwania na środowisko, w dnĺach od 13.06.20t7r. do 05.07.2017r., jak rĺíwnĺeż
w terminie składanĺa uwag tj. do t9.07.20l7ľ. do tľeściustaleń przyjętych w pľojekcĺe

planu

i

ustaleń pľzyjętych w prognozie oddzĺaľywania na śľodowisko_ nĺe zgłoszono

żadnych uwag i wnioskĺórľ

PBZEWoDNICZĄCY

'*':,,::w:.;t*^

Załączniknr

3

do UchwaĘ Nľ XLVII/340/I7

Rady Miasta Żyrardowa

z dĺia 28 wľześnia20l7r.

Sposób realĺzacjĺzapisanych w mĺejscowym planĺe zagospodarowanĺa pľzestľzennego

miasta Żyrardowa, obejmującym obszaľ po wschodnĺej stronĺe ul. Wyspiańskiego
ogranĺczony: północną ĺ wschodnĺą gľanicą działkĺewĺdenryjnej o nľ 3516/1o
\ľschodnĺągľanicą działki ewidencyjnej

o nľ 351'613,

wschodnĺą i południową

granĺcą działkĺewidencyjnej o nľ 351ó/8' połudnĺowągranicą działki ewĺdencyjnej

o nľ 3516l7,zachodnią granicą działek ewĺdencyjnych o nľ: 3516/5, 351613, 3516ll,

inwestycjĺ z zakľesu infrastľuktury technĺcznej, ktĺĎre należą do zadań własnych
gmĺny - Mĺasto Żyrardón orazzasady ĺch finansowanĺa.

Zapodstawę pľzyjęcia do ľealizacjizadańokľeślonychw $ 12wlw miejscowego planu

zagospodarowania pľzestľzennego, które

na|eżą do

zadań

gniny _ Miasto Żyrardőw, stanowić będą zapisy Wieloletniego Planu

dla

miasta Żyrardowa, zatwierdzonęgo

w

własnych

Inwestycyjnego

trybie uchwały Rady Miasta Żyrardowa.

okĺeślenieteľminów pľzystąpieniai zakoÍrczeniarea|izacji tych zadań, ustalane będzie

według kľýeriów

i

zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Planu

Inwestycyjnego.

Finansowanie kosztów ponoszonych przy realizacji zadań w zakľesie obejmującym
modeľnizację

dla sieci

do

i

rozbudowę sieci

i

lxządzeń infrastľuktury jako inwestycji celupublicznego

wodociągowych, kanalizacyjnych, dróg, których budowa

zadań własnych

gminy

i

eksploatacja należy

Miasto Żyrardőw, odbywaó się będzie przy pełnym

lub częściowym udziale środków budżetowych, zgodnie

z

przepisami

o

finansach

publicznych.
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