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AARRTTIICCLLEE  11..    AAUUTTHHOORRIITTYY,,  TTIITTLLEE,,  PPUURRPPOOSSEE,,  SSCCOOPPEE  

  

11..0011      AAuutthhoorriittyy  

  

PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  ccoonnffeerrrreedd  bbyy  tthhee  MMuunniicciippaall  HHoommee  RRuullee  LLaaww  aanndd  tthhee  TToowwnn  LLaaww  ooff  tthhee  SSttaattee  ooff  

NNeeww  YYoorrkk,,  tthhee  TToowwnn  BBooaarrdd  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa,,  NNeeww  YYoorrkk,,  hheerreeaafftteerr  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  tthhee  TToowwnn  

BBooaarrdd,,  hheerreebbyy  aaddooppttss  aanndd  eennaaccttss  aass  ffoolllloowwss::  

  

11..0022      TTiittllee  

  

TThhiiss  LLooccaall  LLaaww  sshhaallll  bbee  kknnoowwnn  aanndd  mmaayy  bbee  cciitteedd  aass  tthhee  ""TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa  ZZoonniinngg  LLooccaall  LLaaww""..  

  

11..0033      PPuurrppoossee  

  

TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww  sshhaallll  bbee  hheelldd  ttoo  bbee  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  aaddoopptteedd  ttoo  pprroommoottee  tthhee  

hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy  aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa..    TThheessee  rreegguullaattiioonnss  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  aacchhiieevvee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppuurrppoosseess::  

  

AA))    PPrroommoottee  oorrddeerrllyy  ddeevveellooppmmeenntt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  ppllaann..  

  

BB))    PPrrootteecctt  tthhee  rruurraall  aaggrriiccuullttuurraall  aanndd  sscceenniicc  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  TToowwnn..  

  

CC))    PPrreesseerrvvee  tthhee  aarrcchhiitteeccttuurraall  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  TToowwnn  aanndd  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  hhaammlleett  ooff  BBoovviinnaa  CCeenntteerr..  

  

DD))    PPrreesseerrvvee  tthhee  TToowwnn''ss  nnaattuurraall  rreessoouurrcceess,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  tthhee  wwaatteerr  ssuuppppllyy..  

  

EE))    PPrroovviiddee  ffoorr  tthhee  ccoonnttrroolllleedd  ggrroowwtthh  ooff  rreessiiddeennttiiaall  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  uussee  ooff  llaanndd  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  

eeccoonnoommiicc  aanndd  ssoocciiaall  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  wwhhiillee  rreessppeeccttiinngg  eexxiissttiinngg  llaanndd  uusseess..  

  

FF))    PPrroommoottee  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy  aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  

AArrttiiccllee  1166  ooff  tthhee  TToowwnn  LLaaww..  

  

11..0044      SSccooppee  

  

TThheessee  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  iinnssttaallllaattiioonn  oorr  aalltteerraattiioonn  ooff  aannyy  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  

aanndd  aannyy  lloott,,  pplloott  oorr  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  uusseedd,,  ooccccuuppiieedd  oorr  ootthheerrwwiissee  mmaaiinnttaaiinneedd  aass  hheerreeiinn  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhee  

TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa..  

  

11..0055      SSeevveerraabbiilliittyy  

  

SShhoouulldd  aannyy  sseeccttiioonn  oorr  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  ccoouurrttss  ttoo  bbee  uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall  oorr  

iinnvvaalliidd,,  ssuucchh  ddeecciissiioonn  sshhaallll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  vvaalliiddiittyy  ooff  tthhee  LLooccaall  LLaaww  aass  aa  wwhhoollee  oorr  aannyy  ppaarrtt  tthheerreeooff  ootthheerr  

tthhaann  tthhee  ppaarrtt  ssoo  ddeecciiddeedd  ttoo  bbee  uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall..  

  

11..0066      EEffffeeccttiivvee  DDaattee  

  

TThhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  aanndd  aannyy  aammeennddmmeenntt,,  sshhaallll  bbee  eeffffeeccttiivvee  uuppoonn  ffiilliinngg  wwiitthh  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  SSttaattee..  
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11..0077      PPeerriiooddiicc  RReevviieeww  

  

TThhee  TToowwnn  BBooaarrdd  sshhaallll  ccoommpprreehheennssiivveellyy  rreevviieeww  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww  ppeerriiooddiiccaallllyy..    PPeerriiooddss  bbeettwweeeenn  ssuucchh  

rreevviieewwss  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  ffiivvee  ((55))  yyeeaarrss..    TThhee  TToowwnn  BBooaarrdd  sshhaallll  ccoonnssuulltt  wwiitthh  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd,,  

ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  aanndd  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  iinn  ccoonndduuccttiinngg  tthhiiss  rreevviieeww..  

  

11..0088      FFeeeess  ffoorr  PPeerrmmiittss  

  

TThhee  TToowwnn  BBooaarrdd  mmaayy,,  bbyy  rreessoolluuttiioonn,,  eessttaabblliisshh  ffeeeess  ffoorr  ppeerrmmiittss  aanndd  aaccttiioonnss  uunnddeerr  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  

iinncclluuddiinngg  aammeennddmmeennttss;;  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiittss,,  zzoonniinngg  ppeerrmmiittss,,  ssiittee  ppllaann  rreevviieeww,,  vvaarriiaanncceess,,  aappppeeaallss,,  

tteemmppoorraarryy  ppeerrmmiittss,,  eettcc..  
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AARRTTIICCLLEE  22..    EESSTTAABBLLIISSHHMMEENNTT  OOFF  DDIISSTTRRIICCTTSS  

  

22..0011      ZZoonniinngg  DDiissttrriiccttss  

  

TThhee  TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ddiissttrriiccttss::  

                                        GGRR      GGeenneerraall  RRuurraall  

                                        HH          HHaammlleett  

  

22..0022      ZZoonniinngg  MMaapp  

  

AA))  TThhee  llooccaattiioonnss  aanndd  bboouunnddaarriieess  ooff  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriiccttss  aarree  aass  sshhoowwnn  oonn  tthhee  mmaapp  eennttiittlleedd  ""TToowwnn  ooff  

BBoovviinnaa,,  NN..YY..,,  ZZoonniinngg  MMaapp"",,  wwhhiicchh  iiss  oonn  ffiillee  aatt  tthhee  TToowwnn  CClleerrkk''ss  OOffffiiccee..  

  

BB))  AAmmeennddmmeennttss  ttoo  ddiissttrriicctt  bboouunnddaarriieess  sshhaallll  bbee  pprroommppttllyy  sshhoowwnn  oonn  tthhee  OOffffiicciiaall  ZZoonniinngg  MMaapp  llooccaatteedd  iinn  

tthhee  TToowwnn  OOffffiiccee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  ssuucchh  aammeennddmmeenntt..  

  

22..0033      DDiissttrriicctt  BBoouunnddaarriieess  

  

IInn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  bboouunnddaarriieess  ooff  ddiissttrriiccttss  sshhoowwnn  oonn  tthhee  mmaapp,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  sshhaallll  aappppllyy::  

  

AA))    WWhheerree  ddiissttrriicctt  bboouunnddaarriieess  aarree  iinnddiiccaatteedd  aass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  tthhee  cceenntteerrlliinneess  ooff  ssttrreeeettss,,  

hhiigghhwwaayyss,,  wwaatteerrwwaayyss,,  oorr  uuttiilliittyy  rriigghhttss--ooff--wwaayy  oorr  ssuucchh  lliinneess  eexxtteennddeedd,,  ssuucchh  cceenntteerrlliinneess  sshhaallll  bbee  

ccoonnssttrruueedd  ttoo  bbee  ssuucchh  bboouunnddaarriieess..  

  

BB))    WWhheerree  ddiissttrriicctt  bboouunnddaarriieess  aarree  iinnddiiccaatteedd  aass  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ffoolllloowwiinngg  pprrooppeerrttyy  lliinneess,,  ssuucchh  lliinneess  sshhaallll  

bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  bbee  ssuucchh  bboouunnddaarriieess..  

  

CC))    IInn  ccaassee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aass  ttoo  tthhee  ttrruuee  llooccaattiioonn  ooff  aa  ddiissttrriicctt  bboouunnddaarryy  lliinnee  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  iinnssttaannccee,,  tthhee  

BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  rreennddeerr  aa  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroocceedduurree  ooff  AArrttiiccllee  88  

((ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss))..  
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AARRTTIICCLLEE  33..  DDIISSTTRRIICCTT  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

33..0011      GGeenneerraall  RRuurraall  ((GGRR))  DDiissttrriicctt    

  

AA))    PPuurrppoossee::  

  

TThhiiss  DDiissttrriicctt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  aa  wwiiddee  rraannggee  ooff  ppootteennttiiaall  llaanndd  uusseess  aanndd  lloott  ssiizzeess..    AAtt  tthhee  

ssaammee  ttiimmee,,  tthhiiss  DDiissttrriicctt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  rruurraall  aattmmoosspphheerree  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  ffeeaattuurreess  ooff  

tthhee  TToowwnn..    TThhee  aavveerraaggee  ddeennssiittyy  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  DDiissttrriicctt  eessttaabblliisshh  aa  sseevveenn  ((77))  aaccrree  aavveerraaggee  

ddeennssiittyy,,  aalllloowwiinngg  oonnee  bbuuiillddiinngg  lloott  ffoorr  eeaacchh  sseevveenn  ((77))  aaccrreess..    BByy  aalllloowwiinngg  lloott  ssiizzee  aavveerraaggiinngg  aanndd  

eennccoouurraaggiinngg  cclluusstteerriinngg  ooff  lloottss,,  ssmmaalllleerr  lloottss  wwiillll  bbee  aalllloowweedd  aass  lloonngg  aass  ccoommppeennssaattiinngg  llaanndd  iiss  sseett  

aassiiddee  eellsseewwhheerree  aass  ppeerrmmaanneenntt  ooppeenn  ssppaaccee..    TThhiiss  ccoommppeennssaattiinngg  llaanndd  mmaaiinnttaaiinnss  tthhee  sseevveenn  ((77))  aaccrree  

aavveerraaggee  ddeennssiittyy  aanndd  aalllloowwss  bbeetttteerr  ddeevveellooppmmeenntt  llaanndd  ttoo  bbee  uusseedd  mmoorree  eeffffeeccttiivveellyy  aanndd  wwiisseellyy..  

  

BB))    PPeerrmmiitttteedd  UUsseess::    SSeeee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss  ((ppgg..  3333))  

  

CC))    UUsseess  PPeerrmmiitttteedd  BByy  SSppeecciiaall  PPeerrmmiitt::    SSeeee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss  ((ppgg..  3333))  

  

DD))    LLoott  SSiizzee  aanndd  DDeennssiittyy  RReeqquuiirreemmeennttss::  

  

        11))    AAvveerraaggee  ddeennssiittyy  sshhaallll  bbee  oonnee  bbuuiillddiinngg  lloott  ffoorr  eeaacchh  sseevveenn  ((77))  aaccrreess  ooff  ggrroossss  ppaarrcceell  aaccrreeaaggee..  

  

        22))    MMiinniimmuumm  lloott  ssiizzee  sshhaallll  bbee  ttwwoo  ((22))  aaccrreess,,  pprroovviiddeedd  aavveerraaggee  ddeennssiittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett..  

  

33))    MMiinniimmuumm  lloott  ssiizzee  ffoorr  aa  lloott  ccoonnttaaiinniinngg  aa  pprree--eexxiissttiinngg  pprriinncciippaall  ssttrruuccttuurree  sshhaallll  bbee  oonnee  aaccrree,,  

pprroovviiddeedd  aavveerraaggee  ddeennssiittyy  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett..  

  

44))    AAss  aann  eexxcceeppttiioonn  ttoo  ssuubbsseeccttiioonn  oonnee  ((11))  aabboovvee,,  ppaarrcceellss  ooff  lleessss  tthhaann  ffoouurrtteeeenn  ((1144))  aaccrreess  bbuutt  mmoorree  

tthhaann  ffiivvee  ((55))  aaccrreess,,  aass  tthheeyy  mmaayy  eexxiisstt  oonn  tthhee  ddaattee  ooff  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  mmaayy  bbee  

ssuubbddiivviiddeedd  ttoo  pprroovviiddee  ttwwoo  ((22))  bbuuiillddiinngg  lloottss..  

  

55))    PPrree--eexxiissttiinngg  lloottss  tthhaatt  ddoo  nnoott  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ssuubbsseeccttiioonn  aarree  ggrraanndd  ffaatthheerreedd  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  66..0033  ((CC))..  

  

EE))    OOtthheerr  DDiimmeennssiioonnaall  RReeqquuiirreemmeennttss::  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  ddiimmeennssiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  lloottss  aanndd  ssttrruuccttuurreess  iinn  tthhee  GGRR  DDiissttrriicctt  

((llaarrggeerr  sseettbbaacckkss  aanndd  ffrroonnttaaggeess  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  iinn  aa  ccaassee  bbyy  ccaassee  bbaassiiss  iiff  tthheessee  mmiinniimmuummss  pprroovvee  

iinnssuuffffiicciieenntt  dduurriinngg  ssuubbddiivviissiioonn  oorr  ssiittee  ppllaann  rreevviieeww))::  

  

        11))    SSeettbbaacckk  mmiinniimmuummss::  

  

              aa))    FFoorr  pprriinncciippaall  ssttrruuccttuurreess::  

                    FFrroonntt  sseettbbaacckk  oonn  TToowwnn  RRooaadd....……………………………………....……..    6655--ffeeeett  ffrroomm  cceenntteerrlliinnee  

                  FFrroonntt  sseettbbaacckk  oonn  SSttaattee  oorr  CCoouunnttyy  RRooaadd  ..................……..............    3355--ffeeeett  ffrroomm  eeddggee  ooff  rriigghhtt--ooff--wwaayy  

                  FFrroomm  ssiiddee  aanndd  rreeaarr  lloott  lliinneess  ……………………......………………......……..    3355--ffeeeett  
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              bb))    FFoorr  aacccceessssoorryy  ssttrruuccttuurreess::  

    FFrroonntt  sseettbbaacckk  ......................………………………………………………..…………..........    ssaammee  aass  ffoorr  pprriinncciippaall  ssttrruuccttuurree  

                    SSiiddee  aanndd  rreeaarr  sseettbbaacckkss........…………..………………………………......……........    1100--ffeeeett  

  

  

        22))    LLoott  ffrroonnttaaggee  mmiinniimmuumm::  

                                                                            SSttaannddaarrdd  LLoott      ((CCuull--ddee--SSaacc  LLoott))  

              LLoottss  lleessss  tthhaann  ttwwoo  aaccrreess                    110000  fftt..                              ((5500  fftt..))  

              LLoottss  ttwwoo  ttoo  ffiivvee  aaccrreess                          117755  fftt..                              ((7755  fftt..))  

              LLoottss  ooff  ffiivvee  aaccrreess  oorr  mmoorree            226600  fftt..                          ((110000  fftt..))  

  

        33))    MMaaxxiimmuumm  bbuuiillddiinngg  hheeiigghhtt::  ..............……………………………………....…………  FFoorrttyy  ((4400))  ffeeeett  

  

  44))    MMaaxxiimmuumm  lloott  ddeepptthh  ttoo  wwiiddtthh  rraattiioo::  ..…………………………………………  55  ttoo  11    

  ((AApppplliieess  oonnllyy  ttoo  lloottss  lleessss  tthhaann  tteenn  ((1100))  aaccrreess  iinn  ssiizzee;;  rreeccttaanngguullaarr  lloottss  mmaayy  nneeeedd  mmoorree  tthhaann  tthhee  

mmiinniimmuumm  ffrroonnttaaggee  ttoo  ccoommppllyy  wwiitthh  55::11  rraattiioo))..  

  

FF))    GGeenneerraall  RReegguullaattiioonnss::  

  

        11))    SStteeeepp  SSllooppee  PPrreesseerrvvaattiioonn::  

SSuubbddiivviissiioonnss,,  ssiittee  ppllaannss  aanndd  ssppeecciiaall  ppeerrmmiittss  sshhaallll  bbee  hheelldd  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd  tthhaatt  llaanndd  ddiissttuurrbbiinngg  

aaccttiivviittiieess,,  iinncclluuddiinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rrooaaddss  aanndd  ssttrruuccttuurreess,,  mmuusstt  aavvooiidd  ssllooppeess  ooff  2255%%  aanndd  ggrreeaatteerr  

ttoo  tthhee  mmaaxxiimmuumm  eexxtteenntt  pprraaccttiiccaall..  

  

        22))    WWaatteerr  PPrrootteeccttiioonn::  

CCoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  wwiitthhiinn  oonnee  hhuunnddrreedd  ((110000))  ffeeeett  ooff  aa  NN..YY..SS..  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaall  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  ddeessiiggnnaatteedd  pprrootteecctteedd  ssttrreeaamm  oorr  DD..EE..CC..  ddeessiiggnnaatteedd  ffrreesshhwwaatteerr  wweettllaanndd  sshhaallll  oobbttaaiinn  

aannyy  nneecceessssaarryy  ppeerrmmiittss  ffrroomm  tthhee  DD..EE..CC..  bbeeffoorree  pprroocceeeeddiinngg..  

  

      33))    AAllllooccaattiioonn  ooff  DDiisscclloossuurree::  

SSuubbddiivviissiioonn  ppllaattss  aapppprroovveedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  aafftteerr  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  

sshhaallll  iinncclluuddee  aa  nnoottaattiioonn,,  iinn  aa  ffoorrmm  ssuuiittaabbllee  ttoo  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd,,  wwhhiicchh  iinnddiiccaatteess  hhooww  mmaannyy  

lloottss  mmaayy  bbee  ssuubbddiivviiddeedd  ffuurrtthheerr  ffrroomm  eeaacchh  lloott  iinn  tthhee  ssuubbddiivviissiioonn..    TThhee  ssuubbddiivviiddeerr  sshhaallll  aallssoo  

pprroovviiddee  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  wwiitthh  aa  dduullyy  sswwoorrnn  aaffffiiddaavviitt  sseettttiinngg  ffoorrtthh  hhooww  mmaannyy  lloottss  mmaayy  bbee  

ssuubbddiivviiddeedd  ffuurrtthheerr  ffrroomm  eeaacchh  ppaarrcceell  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  ssuubbddiivviissiioonn..    TThhee  aaffffiiddaavviitt  sshhaallll  ffuurrtthheerr  

ssttaattee  tthhaatt,,  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccoonnvveeyyaannccee  ooff  aannyy  ssuucchh  ppaarrcceellss,,  tthhee  ggrraannttoorr  wwiillll  ffuurrnniisshh  aa  ccooppyy  ooff  tthhee  

aaffffiiddaavviitt  ttoo  tthhee  ggrraanntteeee..  
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33..0022      HHaammlleett  ((HH))  DDiissttrriicctt  

  

AA))    PPuurrppoossee::  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  ddiissttrriicctt  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ffoorr  oorrddeerrllyy  ggrroowwtthh  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  ssmmaallll  lloottss  iinn  aanndd  

aarroouunndd  tthhee  eexxiissttiinngg  HHaammlleett  ooff  BBoovviinnaa  CCeenntteerr..    TThhiiss  ddiissttrriicctt  wwiillll  ppeerrmmiitt  ddeevveellooppmmeenntt  ttoo  ooccccuurr  iinn  aa  

ppaatttteerrnn  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  eessttaabblliisshheedd  ttrraaddiittiioonnaall  ppaatttteerrnnss,,  ssuucchh  aass  sshhoorrtt  ffrroonntt  sseettbbaacckkss..  

  

BB))    PPeerrmmiitttteedd  UUsseess::    SSeeee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss  ((ppgg..  3333))  

  

CC))    UUsseess  PPeerrmmiitttteedd  bbyy  SSppeecciiaall  PPeerrmmiitt::    SSeeee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss  ((ppgg..  3333))  

  

DD))    LLoott  AArreeaa,,  YYaarrdd  aanndd  HHeeiigghhtt  RReegguullaattiioonnss::  

  

      11))  MMiinniimmuumm  lloott  ssiizzee::  

  

  aa))    PPaarrcceellss  wwiitthhiinn  tthhee  sseewweerr  ddiissttrriicctt..    AAnnyy  nneewwllyy  ccrreeaatteedd  lloott((ss))  mmuusstt  bbee  ooff  ssuuffffiicciieenntt  aarreeaa  ttoo      

            aaccccoommmmooddaattee  aallll  aapppplliiccaabbllee  yyaarrdd  sseettbbaacckkss  aanndd  ootthheerr  ddiimmeennssiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt..      

  

  bb))    PPaarrcceellss  oouuttssiiddee  tthhee  sseewweerr  ddiissttrriicctt..    MMiinniimmuumm  lloott  ssiizzee  ffoorr  lloottss  tthhaatt  aarree  wwiitthhiinn  tthhee  HHaammlleett  ZZoonniinngg          

            bboouunnddaarriieess  bbuutt  aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  sseewweerr  ddiissttrriicctt  aarree  aass  ffoolllloowwss::    

  

      ii..      LLoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  ssttaannddaarrdd  ttrreenncchh  oorr  bbeedd  sseeppttiicc  ssyysstteemm::  oonnee--hhaallff  ((½½))  aaccrree;;  

      iiii..    LLoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  sshhaallllooww  ttrreenncchh  sseeppttiicc  ssyysstteemm::    oonnee  ((11))  aaccrree;;  

      iiiiii..  LLoott  ssuuiittaabbllee  ffoorr  aalltteerrnnaattiivvee  rraaiisseedd  ((eennggiinneeeerreedd))  sseeppttiicc  ssyysstteemm::    ttwwoo  ((22))  aaccrreess..  

iivv..  PPrree--eexxiissttiinngg  lloottss  tthhaatt  ddoo  nnoott  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  ppaarraaggrraapphh  aarree  ggrraannddffaatthheerreedd  iinn  

aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  66..0033  ((CC))..  

  

      22))    MMiinniimmuumm  ffrroonnttaaggee::    OOnnee  hhuunnddrreedd  ((110000))  ffeeeett  

  

      33))    FFrroonntt  sseettbbaacckk::    SSiixxttyy  ((6600))  ffeeeett  ffrroomm  rrooaadd  cceenntteerrlliinnee  oorr  tthhee  aavveerraaggee  bbeettwweeeenn  ttwwoo  aaddjjooiinniinngg  bbuuiillddiinnggss  

oonn  eeaacchh  ssiiddee  ooff  tthhee  lloott;;  nnoo  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinngg  sshhaallll  bbee  sseett  bbaacckk  mmoorree  tthhaann  110000  ((oonnee  hhuunnddrreedd))  ffeeeett  

ffrroomm  rrooaadd  cceenntteerrlliinnee..  

  

      44))    MMiinniimmuumm  ssiiddee  sseettbbaacckk::    FFiifftteeeenn  ((1155))  ffeeeett  ffoorr  pprriinncciippaall  ssttrruuccttuurreess;;  TThhrreeee  ((33))  ffeeeett  ffoorr  aacccceessssoorryy  

ssttrruuccttuurreess..  

  

  55))  MMiinniimmuumm  rreeaarr  sseettbbaacckk::    FFiifftteeeenn  ((1155))  ffeeeett  ffoorr  pprriinncciippaall  ssttrruuccttuurreess;;  TThhrreeee  ((33))  ffeeeett  ffoorr  aacccceessssoorryy  

ssttrruuccttuurreess..  

  

      66))  MMaaxxiimmuumm  bbuuiillddiinngg  hheeiigghhtt::    FFoorrttyy  ((4400))  ffeeeett..  

  

  77))    MMiinniimmuumm  bbuuiillddiinngg  hheeiigghhtt::    oonnee  aanndd  oonnee--hhaallff  ssttoorriieess  aabboovvee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinngg  oonn  

tthhee  lloott..    FFoorr  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  ““oonnee  aanndd  oonnee--hhaallff  ssttoorriieess  aabboovvee  ffoouunnddaattiioonn””  sshhaallll  mmeeaann  aa  

hheeiigghhtt  ffrroomm  ffiinniisshheedd  fflloooorr  ttoo  cceeiilliinngg,,  aanndd  aaddddiittiioonnaall  33  ffeeeett  66  iinncchheess  ((33’’--66””))  ((oonnee--hhaallff  aa  ssttoorryy))  aarreeaa,,  

wwhhiicchh  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  aarreeaa  ffrroomm  tthhee  ttoopp  ooff  tthhee  cceeiilliinngg  jjooiisstt  ttoo  tthhee  bboottttoomm  ooff  rrooooff  rraafftteerrss..  
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AARRTTIICCLLEE  44..  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  FFOORR  AALLLL  DDIISSTTRRIICCTTSS  

  

44..0011      HHeeiigghhtt  ooff  SSttrruuccttuurreess  

  

AA))  GGeenneerraall  EExxcceeppttiioonn::    TThhee  hheeiigghhtt  lliimmiittaattiioonnss  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ttoo  bbeellffrriieess,,  cchhuurrcchh  

ssppiirreess,,  ccuuppoollaass,,  ppeenntthhoouusseess  aanndd  ddoommeess  wwhhiicchh  aarree  nnoott  uusseedd  ffoorr  hhuummaann  ooccccuuppaannccyy;;  nnoorr  ttoo  cchhiimmnneeyyss,,  

vveennttiillaattoorrss,,  sskkyylliigghhttss,,  wwaatteerr  ttaannkkss  aanndd  nneecceessssaarryy  ppoolleess,,  mmoonnuummeennttss,,  ssiillooss  aanndd  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  

bbuuiillddiinnggss,,  rraaddiioo  aanndd  tteelleevviissiioonn  aanntteennnnaass  aanndd  ssiimmiillaarr  ssttrruuccttuurreess..  

  

BB))    OOtthheerr  ssttrruuccttuurreess  hhiigghheerr  tthhaann  ffoorrttyy  ((4400))  ffeeeett  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  ssiittee  ppllaann//ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiitt..  

  

44..0022      TTeemmppoorraarryy  UUsseess  aanndd  SSttrruuccttuurreess  

  

AA))    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy  bbyy  rreessoolluuttiioonn  aauutthhoorriizzee  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  ttoo  iissssuuee  aa  tteemmppoorraarryy  

ppeerrmmiitt  ffoorr  iinncciiddeennttaall  aanndd  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uusseess  aass  ffoolllloowwss::  

  

        11))    TTeemmppoorraarryy  uusseess  iinncciiddeennttaall  ttoo  aa  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeecctt;;  ssuucchh  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  

ssttoorraaggee  ooff  bbuuiillddiinngg  mmaatteerriiaall  aanndd  eeqquuiippmmeenntt;;  

        22))    TTeemmppoorraarryy  rreeaall  eessttaattee  ssaalleess  ooffffiiccee  ffoorr  tthhee  ssaallee  ooff  pprrooppeerrttyy  oonn  tthhee  pprreemmiisseess;;  

        33))    OOtthheerr  ssiimmiillaarr  tteemmppoorraarryy  iinncciiddeennttaall  uusseess..  

  

BB))    PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  ccoonnddiittiioonnaall  uuppoonn  aaggrreeeemmeenntt  bbyy  llaannddoowwnneerr  ttoo  rreemmoovvee  uussee  oonn  eexxppiirraattiioonn  ooff  ppeerrmmiitt..    

SSuucchh  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  aauutthhoorriizzeedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  oonnee  ((11))  yyeeaarr  aanndd  mmaayy  bbee  eexxtteennddeedd  ffoorr  ttwwoo  ssiimmiillaarr  

ppeerriiooddss  wwhheenn  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  ffiinnddss  tthhaatt  ssuucchh  wwoorrkk  hhaass  bbeeeenn  ddiilliiggeennttllyy  ppuurrssuueedd..  

  

44..0033      HHoommee  OOccccuuppaattiioonnss  

  

AAllll  HHoommee  OOccccuuppaattiioonnss  sshhaallll  mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  UUnniiffoorrmm  FFiirree  PPrreevveennttiioonn  aanndd  

BBuuiillddiinngg  CCooddee  aanndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss::    

  

AA))    TThhee  ooccccuuppaattiioonn  oorr  aaccttiivviittyy  sshhaallll  bbee  ccaarrrriieedd  oonn  wwhhoollllyy  wwiitthhiinn  tthhee  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinngg  oorr  wwiitthhiinn  aa    

            bbuuiillddiinngg  oorr  ootthheerr  ssttrruuccttuurree  aacccceessssoorryy  tthheerreettoo..  AAnn  aarreeaa  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  nnoo  mmoorree  tthhaann  ttwweennttyy--ffiivvee  ((2255))        

            ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  fflloooorr  aarreeaa  ooff  tthhee  ddwweelllliinngg  sshhaallll  bbee  uusseedd  ffoorr  tthhee  ooccccuuppaattiioonn  aanndd  iinn  nnoo  ccaassee  mmoorree  tthhaann        

            ffiivvee  hhuunnddrreedd  ((550000))  ssqq..fftt..  SSuucchh  aarreeaa  sshhaallll  bbee  wwiitthhiinn  tthhee  ddwweelllliinngg  oorr  aannootthheerr  ssttrruuccttuurree  aacccceessssoorryy    

            tthheerreettoo..  NNoo  oouuttddoooorr  ssttoorraaggee  iiss  ppeerrmmiitttteedd..    

 

BB))    TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  eexxtteerriioorr  ddiissppllaayy  oorr  ssiiggnn  eexxcceepptt  aass  ppeerrmmiitttteedd  uunnddeerr  tthhiiss  llaaww,,  nnoo  eexxtteerriioorr  ssttoorraaggee  ooff    

            mmaatteerriiaallss  aanndd  nnoo  ootthheerr  eexxtteerriioorr  iinnddiiccaattiioonn  ooff  tthhee  hhoommee  ooccccuuppaattiioonn  oorr  vvaarriiaattiioonn  ffrroomm  tthhee  rreessiiddeennttiiaall    

            cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  lloott  oorr  ooff  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  nneeiigghhbboorrhhoooodd..    

  

CC))    NNoott  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  ppeerrssoonnss  oouuttssiiddee  tthhee  rreessiiddeenntt  hhoouusseehhoolldd  sshhaallll  bbee  eemmppllooyyeedd  iinn  tthhee      

  ooccccuuppaattiioonnss  oorr  aass  aassssiissttaannttss..  

  

DD))    NNoo  uussee  sshhaallll  ccrreeaattee  ooddoorr,,  nnooiissee,,  dduusstt,,  hheeaatt,,  vviibbrraattiioonn,,  ssmmeellll,,  ssmmookkee,,  ttooxxiicc  eemmiissssiioonnss,,  ggllaarree,,  eelleeccttrriiccaall    

            iinntteerrffeerreennccee,,  ffiirree  hhaazzaarrdd  oorr  nnuuiissaannccee  ttoo  aannyy  ggrreeaatteerr  oorr  mmoorree  ffrreeqquueenntt  eexxtteenntt  tthhaann  tthhaatt  uussuuaallllyy    

            eexxppeerriieenncceedd  iinn  aann  aavveerraaggee  rreessiiddeennttiiaall  ooccccuuppaannccyy  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  qquueessttiioonn  uunnddeerr  nnoorrmmaall    

            cciirrccuummssttaanncceess  wwhheerreeiinn  nnoo  hhoommee  ooccccuuppaattiioonn  eexxiissttss..  
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EE))    AAnnyy  nneeeedd  ffoorr  ppaarrkkiinngg  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  ooccccuuppaattiioonnss  sshhaallll  bbee  mmeett  ooffff  tthhee  ssttrreeeett  aanndd  iinn  aaccccoorrddaannccee    

          wwiitthh  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..    TThhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt  ddooeess  nnoott  aappppllyy  iinn  HHaammlleett  DDiissttrriicctt..  

  

FF))    NNoo  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  vveehhiicclleess  uusseedd  pprriimmaarriillyy  ffoorr  tthhee  ooccccuuppaattiioonnss  sshhaallll  bbee  rroouuttiinneellyy  ppaarrkkeedd  oonn  tthhee    

          pprrooppeerrttyy..  

  

GG))    AAllll  HHoommee  OOccccuuppaattiioonnss  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss..    

  

44..0044      AAcccceessssoorryy  AAppaarrttmmeennttss  

  

AA))    AAppaarrttmmeennttss  aacccceessssoorryy  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall  ppeerrmmiitttteedd  uussee  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  aarree  ppeerrmmiitttteedd  iinn  aallll  ddiissttrriiccttss,,  

ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  rreegguullaattiioonnss  aanndd  ssttaannddaarrddss  sseett  ffoorrtthh  bbeellooww..    IItt  iiss  tthhee  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  pprroovviissiioonn  ttoo  aallllooww  

mmoorree  eeffffiicciieenntt  uussee  ooff  bbuuiillddiinnggss;;  ttoo  eexxppaanndd  rreennttaall--hhoouussiinngg  ooppppoorrttuunniittiieess  iinn  tthhee  TToowwnn,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  

ssmmaallll  ffaammiilliieess..    IInn  ffuurrtthheerraannccee  ooff  tthheessee  oobbjjeeccttiivveess,,  aa  sseeccoonndd  ddwweelllliinngg  uunniitt  iiss  ppeerrmmiitttteedd  iinn  aassssoocciiaattiioonn  

wwiitthh  aa  nneeww  oorr  eexxiissttiinngg  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinngg,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss,,  pprroovviiddeedd  tthhee  

pprriinncciippaall  ddwweelllliinngg  iiss  oorr  wwiillll  bbee  oowwnneerr  ooccccuuppiieedd..  

  

BB))    SSiizzee  aanndd  LLooccaattiioonn  ooff  SSttrruuccttuurree::  AAnn  aacccceessssoorryy  aappaarrttmmeenntt  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  iinn  tthhee  pprriinncciippaall  ddwweelllliinngg,,  

pprroovviiddeedd  tthhaatt  ssuucchh  pprriinncciippaall  ddwweelllliinngg  ccoonnttaaiinnss  aa  mmiinniimmuumm  ooff  oonnee  tthhoouussaanndd  ssiixx  hhuunnddrreedd  ((11,,660000))  

ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  hhaabbiittaabbllee  ssppaaccee,,  oorr  iinn  aa  ppeerrmmiitttteedd  aacccceessssoorryy  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  eexxiisstteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  

  

CC))    LLoott  SSiizzee::    TThhee  lloott  mmuusstt  bbee  nnoo  ssmmaalllleerr  tthhaann  tthhee  mmiinniimmuumm  lloott  ssiizzee  ooff  tthhee  DDiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

bbuuiillddiinngg  iiss  llooccaatteedd..  

  

DD))    NNuummbbeerr  ooff  AAcccceessssoorryy  AAppaarrttmmeennttss  aanndd  DDwweelllliinngg  UUnniittss::    TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  ((11))  

aacccceessssoorryy  aappaarrttmmeenntt  ppeerr  rreessiiddeennttiiaall  bbuuiillddiinngg  uunnddeerr  tthhiiss  SSeeccttiioonn..  

  

EE))    AAcccceessssoorryy  aappaarrttmmeennttss  sshhaallll  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ddwweelllliinngg  uunniittss  aanndd  wwiillll  nnoott  rreeqquuiirree  tthheeiirr  oowwnn  lloottss..    

DDwweelllliinngg  uunniittss  wwiitthh  aacccceessssoorryy  aappaarrttmmeennttss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ssaammee  lloott  ssiizzee  rreeqquuiirreemmeennttss  aass  ddwweelllliinnggss  

wwiitthhoouutt  aacccceessssoorryy  aappaarrttmmeennttss..    TThhee  mmiinniimmuumm  hhaabbiittaabbllee  aarreeaa  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  SSeeccttiioonn  44..1111  ddooeess  nnoott  

aappppllyy  ttoo  tthhee  aacccceessssoorryy  aappaarrttmmeenntt..  

  

GG))    AAcccceessssoorryy  aappaarrttmmeennttss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  oonnllyy  iinn  ssiinnggllee--ffaammiillyy  ddeettaacchheedd  ddwweelllliinnggss..  

  

44..0055      PPaarrkkiinngg  aanndd  LLooaaddiinngg  RReegguullaattiioonnss  

  

OOffff--ssttrreeeett  ppaarrkkiinngg  aanndd  llooaaddiinngg  ssppaacceess  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  aatt  tthhee  ttiimmee  aa  nneeww  uussee  iiss  eessttaabblliisshheedd  ssuubbjjeecctt  ttoo  

SSppeecciiaall  PPeerrmmiitt//SSiittee  PPllaann  RReevviieeww..  

  

AA))    AAllll  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess  sshhaallll  mmeeaassuurree  aatt  lleeaasstt  nniinnee  ((99))  ffeeeett  wwiiddee  aanndd  eeiigghhtteeeenn  ((1188))  ffeeeett  lloonngg..    TThhee  

nnuummbbeerr  ooff  ooffff--ssttrreeeett  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..  

  

BB))  LLooccaattiioonn  ooff  PPaarrkkiinngg  SSppaacceess::  

  

        11))    AAllll  rreeqquuiirreedd  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  wwiitthhiinn  tthhrreeee  hhuunnddrreedd  ((330000))  ffeeeett  ooff  tthhee  uussee  tthheeyy  aarree  

iinntteennddeedd  ttoo  sseerrvvee..  
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        22))    EEnnttrraannccee  oorr  eexxiitt  ddrriivveess  ffrroomm  ppaarrkkiinngg  aarreeaass  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhiirrttyy  ((3300))  ffeeeett  iinn  wwiiddtthh  aanndd  sshhaallll  

nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ffeeeett  ooff  tthhee  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  ttwwoo  ((22))  ppuubblliicc  rriigghhttss--ooff--wwaayy..  

  

        33))    PPaarrkkiinngg  aarreeaass  ooff  ffiivvee  ((55))  oorr  mmoorree  vveehhiicclleess  iinn  tthhee  HHaammlleett  DDiissttrriicctt  sshhaallll  nnoott  bbee  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee        

                        ffrroonntt  yyaarrdd..  

  

CC))    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy  rreeqquuiirree  ooffff--ssttrreeeett  llooaaddiinngg  bbeerrtthhss  ffoorr  ccoommmmeerrcciiaall  aanndd  iinndduussttrriiaall  uusseess..    TThhee  

nnuummbbeerr,,  ssiizzee  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  ooffff--ssttrreeeett  llooaaddiinngg  bbeerrtthhss  sshhaallll  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..  

  

44..0066      MMiinniimmuumm  AArreeaa  RReeqquuiirreedd  ffoorr  PPrriinncciippaall  BBuuiillddiinnggss  

  

TThheerree  sshhaallll  bbee  oonnllyy  oonnee  ddwweelllliinngg  uunniitt  oorr  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinngg  ppeerr  lloott,,  eexxcceepptt  tthhaatt  wwhheerree  aa  ssuuffffiicciieennttllyy  

llaarrggee  ppaarrcceell  eexxiissttss,,  aaddddiittiioonnaall  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinnggss  mmaayy  bbee  eessttaabblliisshheedd,,  pprroovviiddeedd  eeaacchh  ssuucchh  ssttrruuccttuurree  hhaass  

aann  iiddeennttiiffiiaabbllee  llaanndd  aarreeaa  wwhhiicchh  ssaattiissffiieess  tthhee  lloott  aarreeaa,,  aavveerraaggee  ddeennssiittyy,,  ffrroonnttaaggee  aanndd  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  

ooff  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd..    BBuuiillddiinngg  ppeerrmmiittss  sshhaallll  nnoott  bbee  iissssuueedd  uunnttiill  tthhee  

PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  hhaass  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  mmeeeettss  tthheessee  rreeqquuiirreemmeennttss..  

  

44..0077      FFllaagg  LLoottss  

  

FFllaagg  lloottss  mmaayy  bbee  ppeerrmmiitttteedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  dduurriinngg  tthhee  ssuubbddiivviissiioonn  rreevviieeww  pprroocceessss,,  wwhheerree  

aapppprroopprriiaattee,,  ttoo  aallllooww  ffoorr  tthhee  eeccoonnoommiiccaall  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  bbaacckk  llaanndd  aarreeaass  aanndd  oonnllyy  uunnddeerr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

ccoonnddiittiioonnss::  

  

AA))    TThhee  aacccceessss  ssttrriipp  ooff  llaanndd  sshhaallll  bbee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ssiixxttyy  ((6600))  ffeeeett  wwiiddee..  

  

BB))    TThhee  mmiinniimmuumm  lloott  aarreeaa,,  lloott  wwiiddtthh  aanndd  lloott  ddeepptthh  rreeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  bbee  mmeett  eexxcclluussiivvee  ooff  tthhee  llaanndd  

ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhee  aacccceessss  ssttrriipp..  

  

CC))    NNoo  bbuuiillddiinnggss  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruucctteedd  oonn  tthhee  nnaarrrrooww  aacccceessss  ssttrriipp  ooff  aa  ffllaagg  lloott..  

  

DD))    NNoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  ffllaagg  lloott  sshhaallll  bbee  sseerrvveedd  bbyy  aa  ssiinnggllee  aacccceessss  ssttrriipp..  

  

EE))    AAcccceessss  ssttrriippss  sshhaallll  bbee  aa  mmiinniimmuumm  ddiissttaannccee  aappaarrtt  ooff  aatt  lleeaasstt  tthhee  mmiinniimmuumm  lloott  wwiiddtthh  iinn  tthhee  zzoonniinngg  

ddiissttrriicctt..  

  

FF))    AAcccceessss  ssttrriipp  sshhaallll  nnoott  bbee  aa  rriigghhtt--ooff--wwaayy,,  bbuutt  sshhaallll  bbee  oowwnneedd  iinn  ffeeee  ttiittllee  bbyy  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  ffllaagg  

ppaarrcceell..  

  

GG))    NNoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  lloott  oorr  2200%%  ooff  tthhee  lloottss,,  wwhhiicchheevveerr  iiss  ggrreeaatteerr,,  iinn  aa  rreessiiddeennttiiaall  ssuubbddiivviissiioonn  sshhaallll  bbee  

ffllaagg  lloottss..  

  

44..0088  YYaarrdd  MMaaiinntteennaannccee  

  

LLaarrggee  aapppplliiaanncceess  ((wwaasshhiinngg  mmaacchhiinneess,,  ssttoovveess,,  rreeffrriiggeerraattoorrss,,  eettcc..))  aanndd  iinnddoooorr  ffuurrnniittuurree  sshhaallll  nnoott  bbee  ssttoorreedd  

iinn  ffrroonntt  oorr  ssiiddee  yyaarrddss  ffoorr  mmoorree  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss..  
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44..0099  PPaarrkkiinngg  aanndd  SSttoorraaggee  ooff  CCaammppiinngg  VVeehhiicclleess  

  

AA))    NNoo  ccaammppiinngg  vveehhiiccllee  sshhaallll  bbee  ssttoorreedd  oorr  ppaarrkkeedd  wwiitthhiinn  vviieeww  ffrroomm  ppuubblliicc  rrooaaddss  oorr  nneeiigghhbboorriinngg  

pprrooppeerrttiieess  ffoorr  mmoorree  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  iinn  aannyy  oonnee  ((11))  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  uunnlleessss  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  

ggrraannttss  aa  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt  aalllloowwiinngg  lloonnggeerr  ppaarrkkiinngg  oorr  ssttoorraaggee..    PPaarrcceellss  ooff  llaanndd  wwiitthh  aa  ppeerrmmaanneenntt  

ddwweelllliinngg  aarree  eexxeemmpptt  ffrroomm  tthhiiss  rreeqquuiirreemmeenntt..  

  

BB))    CCaammppiinngg  vveehhiicclleess  ppaarrkkeedd  oorr  ssttoorreedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  aass  aammeennddeedd,,  sshhaallll  bbee  

bbrroouugghhtt  iinnttoo  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  ssuubbsseeccttiioonn  AA,,  aabboovvee,,  wwiitthhiinn  oonnee  yyeeaarr..    CCaammppiinngg  vveehhiicclleess  nnoott  ppaarrkkeedd  

oorr  ssttoorreedd  pprriioorr  ttoo  eeffffeeccttiivvee  ddaattee  mmuusstt  ffiirrsstt  ccoommppllyy  wwiitthh  ssuubbsseeccttiioonn  AA  bbeeffoorree  bbeeiinngg  ppaarrkkeedd  oorr  ssttoorreedd  

iinn  tthhee  TToowwnn..      

  

44..1100      JJuunnkk  YYaarrddss  

  

AA))    TThhee  oouuttddoooorr  ssttoorraaggee  ooff  aannyy  uunnrreeggiisstteerreedd  mmoottoorr  vveehhiicclleess  oorr  uunnrreeggiisstteerreedd  ttrraavveell  ttrraaiilleerrss  oorr  ccaammppiinngg  

vveehhiicclleess  nnoo  lloonnggeerr  iinntteennddeedd  oorr  iinn  ccoonnddiittiioonn  ffoorr  lleeggaall  uussee,,  oorr  mmaajjoorr  ppoorrttiioonnss  ooff  ssuucchh  vveehhiicclleess  aanndd//oorr  

aa  ccoommppaarraabbllee  qquuaannttiittyy  ooff  iinnooppeerraabbllee  mmaacchhiinneess,,  iimmpplleemmeennttss,,  oorr  aapppplliiaanncceess,,  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd  wwiitthhiinn  

tthhee  vviieeww  ffrroomm  aa  ppuubblliicc  rrooaadd  oorr  ffrroomm  aa  pprree--eexxiissttiinngg  rreessiiddeennccee  oonn  aann  aaddjjooiinniinngg  pprrooppeerrttyy..    AAllll  

pprrooppeerrttiieess  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthhiinn  ttwweellvvee  ((1122))  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  eexx--

cceepptt  ccoommmmeerrcciiaall  jjuunnkkyyaarrddss,,  wwhhiicchh  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  AArrttiiccllee  66,,  NNoonnccoonnffoorrmmiittiieess..  

  

BB))    TThhee  oouuttddoooorr  ssttoorraaggee  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  uunniinnhhaabbiittaabbllee  mmoobbiillee  hhoommeess  iiss  nnoott  ppeerrmmiitttteedd..  

  

CC))    IInnooppeerraabbllee  aaggrriiccuullttuurraall  eeqquuiippmmeenntt  oorr  mmaacchhiinneerryy  ssttoorreedd  oonn  aann  ooppeerraattiinngg  ffaarrmm  ffoorr  ffuuttuurree  rreessttoorraattiioonn  

oorr  ffoorr  uussee  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  ssppaarree  ppaarrttss  ffoorr  ootthheerr  eeqquuiippmmeenntt  iinn  uussee  oonn  tthhee  ffaarrmm  sshhaallll  nnoott  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  

tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SSeeccttiioonn..  

  

44..1111      MMiinniimmuumm  HHaabbiittaabbllee  FFlloooorr  AArreeaa  

  

AA))    SSiittee--bbuuiilltt  aanndd  mmoodduullaarr  ddwweelllliinnggss  sshhaallll  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  hhaabbiittaabbllee  fflloooorr  aarreeaa  ooff  aatt  lleeaasstt  eeiigghhtt  

hhuunnddrreedd  ((880000))  ssqquuaarree  ffeeeett  ppeerr  ddwweelllliinngg  uunniitt,,  eexxcceepptt  aacccceessssoorryy  aappaarrttmmeennttss,,  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoo  mmiinniimmuumm  

ssiizzee  rreeqquuiirreemmeenntt..  

  

BB))    MMoobbiillee  hhoommeess  sshhaallll  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ssiixx  hhuunnddrreedd  ((660000))  ssqquuaarree  ffeeeett..  

  

CC))    NNoo  hhaabbiittaabbllee  rroooommss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  iinn  bbaasseemmeennttss  ooff  mmuullttii--ffaammiillyy  ddwweelllliinnggss  uunnlleessss  aa  sseeppaarraattee  oouuttssiiddee  

eennttrraanncceewwaayy  iiss  pprroovviiddeedd..    FFlloooorr  aarreeaa  ooff  mmuullttiiffaammiillyy  ddwweelllliinnggss  sshhaallll  hhaavvee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ffiivvee  

hhuunnddrreedd  ((550000))  ssqquuaarree  ffeeeett  ppeerr  uunniitt..  

  

44..1122      SSiiggnnss  

  

AA))    EExxeemmpptt  SSiiggnnss  

  

EExxeemmpptt  SSiiggnnss  rreeqquuiirree  nnoo  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  ssiiggnnss  mmaayy  bbee  eerreecctteedd  aanndd  

mmaaiinnttaaiinneedd  wwiitthhoouutt  ppeerrmmiittss  oorr  ffeeeess,,  pprroovviiddiinngg  ssuucchh  ssiiggnnss  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ggeenneerraall  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  

tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  
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        11))  EExxeemmpptt  PPeerrmmaanneenntt  SSiiggnnss  

  

              aa))    SSiiggnnss  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ttwwoo  ((22))  ssqquuaarree  ffeeeett  iinn  aarreeaa  aanndd  bbeeaarriinngg  oonnllyy  pprrooppeerrttyy  nnuummbbeerrss,,  ppoosstt  bbooxx  

nnuummbbeerrss,,  oorr  nnaammeess  ooff  ooccccuuppaannttss  ooff  pprreemmiisseess  

  

              bb))    SSuubbddiivviissiioonn  oorr  mmuullttiippllee  ddwweelllliinngg  pprroojjeecctt  nnaammee  ssiiggnnss::    OOnnee  ((11))  nnoonnlluummiinnoouuss  ssiiggnn  nnoott  ttoo  eexxcceeeedd  

ssiixxtteeeenn  ((1166))  ssqquuaarree  ffeeeett  iinn  aarreeaa  ppeerr  eexxcclluussiivvee  eennttrraannccee  ttoo  aa  ssuubbddiivviissiioonn  oorr  ttrraacctt,,  ssuucchh  ssiiggnnss  

rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  ssuubbddiivviissiioonn  oorr  ddeevveellooppmmeenntt  nnaammee  

  

              cc))    FFllaaggss  aanndd  iinnssiiggnniiaa  ooff  aannyy  ggoovveerrnnmmeenntt,,  eexxcceepptt  wwhheenn  ddiissppllaayyeedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aa  ccoommmmeerrcciiaall  

pprroommoottiioonn  

  

              dd))    PPuubblliicc  ssiiggnnss::    SSiiggnnss  ooff  aa  ppuubblliicc  oorr  nnoonnccoommmmeerrcciiaall  nnaattuurree,,  wwhhiicchh  sshhaallll  iinncclluuddee  ccoommmmuunniittyy  

sseerrvviiccee  iinnffoorrmmaattiioonn  ssiiggnnss,,  ppuubblliicc  uuttiilliittyy  iinnffoorrmmaattiioonn  ssiiggnnss,,  ssaaffeettyy  ssiiggnnss,,  ttrreessppaassssiinngg  ssiiggnnss,,  ssiiggnnss  

iinnddiiccaattiinngg  sscceenniicc  oorr  hhiissttoorriicc  ppooiinnttss  ooff  iinntteerreesstt,,  ttrraaffffiicc  ccoonnttrrooll  ssiiggnnss,,  aanndd  aallll  ssiiggnnss  eerreecctteedd  bbyy  aa  

ppuubblliicc  ooffffiicceerr  iinn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  ppuubblliicc  dduuttyy  

  

              ee))    OOnnee  ((11))  oonn--pprreemmiissee  ssiiggnn,,  eeiitthheerr  ffrreeee--ssttaannddiinngg  oorr  aattttaacchheedd,,  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  rreessiiddeennttiiaall  

bbuuiillddiinngg  iinn  aannyy  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt,,  ffoorr  hhoommee  ooccccuuppaattiioonnss,,  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ffoouurr  ((44))  ssqquuaarree  ffeeeett  aanndd  

sseett  bbaacckk  aatt  lleeaasstt  tteenn  ((1100))  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  hhiigghhwwaayy  rriigghhtt--ooff--wwaayy..    SSuucchh  ssiiggnnss  sshhaallll  ssttaattee  nnaammee  aanndd  

vvooccaattiioonn  oonnllyy..    IIlllluummiinnaattiioonn  sshhaallll  nnoott  pprroodduuccee  aa  ddiirreecctt  ggllaarree  bbeeyyoonndd  tthhee  lliimmiittss  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  

lliinnee..  

  

              ff))    OOnnee  ssiiggnn  oorr  bbuulllleettiinn  bbooaarrdd  ppeerr  ssttrreeeett  ffrroonntt,,  sseettttiinngg  ffoorrtthh  oorr  ddeennoottiinngg  tthhee  nnaammee  ooff  aannyy  ppuubblliicc,,  

nnoonnccoommmmeerrcciiaall,,  cchhaarriittaabbllee,,  oorr  rreelliiggiioouuss  iinnssttiittuuttiioonn  wwhheenn  llooccaatteedd  oonn  tthhee  pprreemmiisseess  ooff  ssuucchh  

iinnssttiittuuttiioonn,,  pprroovviiddiinngg  ssuucchh  ssiiggnn  oorr  bbuulllleettiinn  bbooaarrdd  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  ttwweennttyy  ((2200))  ssqquuaarree  ffeeeett  iinn  

ssiiggnn  aarreeaa..  

  

        22))  EExxeemmpptt  TTeemmppoorraarryy  SSiiggnnss  

  

              aa))    TTeemmppoorraarryy  nnoonnlluummiinnoouuss  ""FFoorr  SSaallee"",,  ""FFoorr  RReenntt""  rreeaall  eessttaattee  ssiiggnnss  aanndd  ssiiggnnss  ooff  aa  ssiimmiillaarr  nnaattuurree,,  

ccoonncceerrnniinngg  tthhee  pprreemmiisseess  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  ssiiggnn  iiss  llooccaatteedd..  TThhee  ttoottaall  aarreeaa  ooff  aallll  ssiiggnnss  sshhaallll  nnoott  

eexxcceeeedd  tthhiirrttyy--ttwwoo  ((3322))  ssqquuaarree  ffeeeett..    AAllll  ssuucchh  ssiiggnnss  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  wwiitthhiinn  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  aafftteerr  

tthhee  ssaallee,,  lleeaassee  oorr  rreennttaall  ooff  tthhee  pprreemmiisseess..  

  

              bb))    TTeemmppoorraarryy,,  nnoonnlluummiinnoouuss  wwiinnddooww  ssiiggnnss  aanndd  ppoosstteerrss  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ttwweennttyy--ffiivvee  ((2255))  ppeerrcceenntt  ooff        

                            tthhee  wwiinnddooww  ssuurrffaaccee..  

  

              cc))    TTeemmppoorraarryy  ssiiggnnss  ffoorr  aa  rrooaaddssiiddee  ssttaanndd  sseelllliinngg  ffaarrmm  pprroodduuccttss  ggrroowwnn  oonn  tthhee  pprreemmiisseess  iinn  sseeaassoonn,,  

pprroovviiddiinngg  tthhaatt  ssuucchh  ssiiggnnss  iinn  ttoottaall  ddoo  nnoott  eexxcceeeedd  tthhiirrttyy--ttwwoo  ((3322))  ssqquuaarree  ffeeeett  aanndd  aarree  sseett  bbaacckk  aatt  

lleeaasstt  tteenn  ((1100))  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  rriigghhtt--ooff--wwaayy..  

  

              dd))    PPrriivvaattee--oowwnneerr  mmeerrcchhaannddiissee  ssaallee  ssiiggnnss  ffoorr  ggaarraaggee  ssaalleess  aanndd  aauuccttiioonnss,,  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  eeiigghhtt  ((88))  

ssqquuaarree  ffeeeett  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  sseevveenn  ((77))  ddaayyss  

  

              ee))    PPoolliittiiccaall  ppoosstteerrss,,  bbaannnneerrss,,  pprroommoottiioonnaall  ddeevviicceess  aanndd  ssiimmiillaarr  ssiiggnnss,,  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ssiixxtteeeenn  ((1166))  

ssqquuaarree  ffeeeett..    SSiiggnnss  mmuusstt  bbee  rreemmoovveedd  wwiitthhiinn  tteenn  ((1100))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  eevveenntt..  
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              ff))    OOnnee  ssiiggnn,,  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  ssiixxtteeeenn  ((1166))  ssqquuaarree  ffeeeett,,  lliissttiinngg  tthhee  aarrcchhiitteecctt,,  eennggiinneeeerr,,  ccoonnttrraaccttoorr  

aanndd//oorr  oowwnneerr,,  oonn  pprreemmiisseess  wwhheerree  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  rreennoovvaattiioonn,,  oorr  rreeppaaiirr  iiss  iinn  pprrooggrreessss..  

  

              gg))    SSppeecciiaall  EEvveenntt  SSiiggnnss,,  ppoorrttaabbllee  oorr  ootthheerrwwiissee,,  aaddvveerrttiissiinngg  ssppeecciiaall  eevveennttss  ffoorr  nnoonnpprrooffiitt  

oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ssuucchh  aass  ffiirreemmaann''ss  ffiieelldd  ddaayyss,,  cchhuurrcchh  bbaazzaaaarrss,,  bbaakkee  ssaalleess,,  eettcc..    SSuucchh  ssiiggnnss  sshhaallll  

nnoott  bbee  ddiissppllaayyeedd  ffoorr  mmoorree  tthhaann  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss..  

  

BB))  PPrroohhiibbiitteedd  SSiiggnnss  

  

        11))    NNoo  ooffff--pprreemmiisseess  ssiiggnnss  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ootthheerr  tthhaann  aass  ppeerrmmiitttteedd  uunnddeerr  tthhee  EExxeemmpptt  SSiiggnnss  aanndd  

GGeenneerraall  RReegguullaattiioonnss  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  SSeeccttiioonn..  

  

        22))    NNoo  ssiiggnn  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  ffllaasshhiinngg,,  iinntteerrmmiitttteenntt,,  rroottaattiinngg  oorr  mmoovviinngg  lliigghhttss..    NNoo  ssiiggnn  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  

iinntteerrnnaall  lliigghhttiinngg..  

  

        33))    AAllll  ppoorrttaabbllee  ssiiggnnss  ootthheerr  tthhaann  tthhoossee  aaddvveerrttiissiinngg  ssppeecciiaall  eevveennttss  ooff  nnoonnpprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss..  

  

        44))    NNoo  ppeerrmmaanneenntt  ssiiggnn  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  sshhaallll  ccoonnttaaiinn  oorr  ccoonnssiisstt  ooff  aannyy  bbaannnneerr,,  ppeennnnaanntt,,  rriibbbboonn,,  

ssttrreeaammeerr,,  ssppiinnnneerr  oorr  ootthheerr  ssiimmiillaarr  mmoovviinngg,,  fflluutttteerriinngg,,  oorr  rreevvoollvviinngg  ddeevviiccee..    TThhee  ssaaiidd  ddeevviicceess,,  aass  

wweellll  aass  ssttrriinnggss  ooff  lliigghhttss,,  sshhaallll  nnoott  bbee  uusseedd  ffoorr  aaddvveerrttiissiinngg  oorr  aattttrraaccttiinngg  aatttteennttiioonn  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  

tthheeyy  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssiiggnn..    NNoo  ssiiggnn  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  mmaayy  rroottaattee  oorr  mmoovvee  bbaacckk  aanndd  ffoorrtthh..  

  

        55))    SSiiggnnss  eexxcceeeeddiinngg  tthhiirrttyy--ttwwoo  ((3322))  ssqquuaarree  ffeeeett  iinn  aarreeaa..  

  

CC))    SSiiggnn  RReeqquuiirriinngg  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt::    AAllll  ssiiggnnss  tthhaatt  aarree  nnoott  pprroohhiibbiitteedd  aanndd  aarree  nnoott  eexxeemmpptt  ssiiggnnss  rreeqquuiirree  aa  

zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  aanndd  mmuusstt  ccoommppllyy  wwiitthh  tthheessee  ffoolllloowwiinngg  rreegguullaattiioonnss::  

  

        11))    NNoo  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  ((22))  ooffff--ssiittee  aaddvveerrttiissiinngg  ssiiggnnss  aarree  ppeerrmmiitttteedd  ffoorr  aa  bbuussiinneessss  oorr  aaccttiivviittyy,,  pprroovviiddeedd  

nnoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  ssiiggnn  ppeerr  rrooaadd  iinntteerrsseeccttiioonn,,  aarree  nnoott  iilllluummiinnaatteedd,,  aanndd  ddoo  nnoott  eexxcceeeedd  tthhiirrttyy--ttwwoo  

((3322))  ssqquuaarree  ffeeeett  iinn  aarreeaa..  

  

  22))    IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  aalllloowweedd  ooffff--ssiittee  aaddvveerrttiissiinngg  ssiiggnnss,,  aa  bbuussiinneessss  oorr  aaccttiivviittyy  iiss  ppeerrmmiitttteedd  ttoo  hhaavvee  ooffff--

ssiittee  ddiirreeccttiioonnaall  ssiiggnnss  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  eeiigghhtt  ((88))  ssqquuaarree  ffeeeett  pprroovviiddeedd  tthheerree  iiss  oonnllyy  oonnee  ((11))  ssuucchh  ssiiggnn  

ppeerr  rrooaadd  iinntteerrsseeccttiioonn..  

  

        33))    NNoo  ssiiggnn  sshhaallll  bbee  iilllluummiinnaatteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  hhoouurrss  ooff  1111  PP..MM..  aanndd  66  AA..MM..  uunnlleessss  tthhee  pprreemmiisseess  oonn  

wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd  iiss  ooppeenn  ffoorr  bbuussiinneessss..  

  

        44))    SSiiggnnss  sshhaallll  nnoott  bbee  mmoouunntteedd  oorr  eexxtteennddeedd  aabboovvee  tthhee  rriiddggeeppoollee  oorr  ttoopp  ooff  aa  rrooooff..  

  

        55))    NNoo  ppeerrssoonn  sshhaallll  eerreecctt  aa  ssiiggnn  tthhaatt  ccoonnssttiittuutteess  aa  hhaazzaarrdd  ttoo  ppeeddeessttrriiaannss  oorr  vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc  bbeeccaauussee  

ooff  iinntteennssiittyy  oorr  ddiirreeccttiioonn  ooff  iilllluummiinnaattiioonn  oorr  bbeeccaauussee  iitt  bblloocckkss  aa  ddrriivveerr''ss  vviieeww  ooff  tthhee  rrooaadd..  

  

        66))    AAnnyy  ssiiggnn  tthhaatt  iiddeennttiiffiieess  aa  bbuussiinneessss  oorr  oorrggaanniizzaattiioonn  wwhhiicchh  iiss  eeiitthheerr  ddeeffuunncctt  oorr  nnoo  lloonnggeerr  llooccaatteedd  

oonn  tthhee  pprreemmiisseess;;  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  bbyy  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  ssiiggnn  oorr  oowwnneerr  ooff  tthhee  pprreemmiisseess..  
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        77))    SSiiggnnss  IInn  HHaammlleett  DDiissttrriicctt::  

  

              aa))    MMaaxxiimmuumm  ooff  ttwwoo  ((22))  ssiiggnnss  ppeerr  lloott  iiss  ppeerrmmiitttteedd..  

              bb))    SSuucchh  ssiiggnnss  mmaayy  nnoott  eexxcceeeedd  aa  ccoommbbiinneedd  aarreeaa  ooff  ssiixxtteeeenn  ((1166))  ssqquuaarree  ffeeeett..  

              cc))    SSiiggnnss  mmuusstt  bbee  llooccaatteedd  aatt  lleeaasstt  tteenn  ((ll00))  ffeeeett  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  lloott  lliinnee;;  eexxcceepptt  wwhheerree  iitt  iiss  aattttaacchheedd  

ttoo  aanndd  fflluusshh  wwiitthh  tthhee  ffaaccaaddee  oorr  wwaallll  ooff  aa  bbuuiillddiinngg..  

              dd))    FFrreeeessttaannddiinngg  ssiiggnnss  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  tteenn  ((1100))  ffeeeett  iinn  hheeiigghhtt  aanndd  eeiigghhtt  ((88))  ssqquuaarree  ffeeeett  iinn  ssiiggnn  

aarreeaa..  

  

        88))    SSiiggnnss  IInn  GGeenneerraall  RRuurraall  DDiissttrriicctt::  

  

              aa))    AA  mmaaxxiimmuumm  ooff  tthhrreeee  ((33))  ssiiggnnss  ppeerr  lloott  iiss  ppeerrmmiitttteedd..  

              bb))    SSuucchh  ssiiggnnss  mmaayy  nnoott  eexxcceeeedd  aa  ccoommbbiinneedd  aarreeaa  ooff  ssiixxttyy--ffoouurr  ((6644))  ssqquuaarree  ffeeeett  iinn  aarreeaa..  

              cc))    FFrreeeessttaannddiinngg  ssiiggnnss  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  ssiixxtteeeenn  ((1166))  ffeeeett  iinn  hheeiigghhtt  aanndd  tthhiirrttyy--ttwwoo  ((3322))  ssqquuaarree  

ffeeeett  iinn  ssiiggnn  aarreeaa..  

  

        99))    AAllll  eexxiissttiinngg  ssiiggnnss  aarree  ggrraanndd  ffaatthheerreedd  aanndd  sshhaallll  bbee  aalllloowweedd  ttoo  rreemmaaiinn  ppuurrssuuaanntt  ttoo  AArrttiiccllee  66..  

  

44..1133      CClluusstteerr  SSuubbddiivviissiioonnss  

  

AA  cclluusstteerr  ssuubbddiivviissiioonn  tthhaatt  ssaattiissffiieess  aallll  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa  SSuubbddiivviissiioonn  RReegguullaattiioonnss  

sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aa  ttwweennttyy--ffiivvee  ((2255))  ppeerrcceenntt  ddeennssiittyy  bboonnuuss..    IInn  tthhee  GGeenneerraall  RRuurraall  DDiissttrriicctt,,  tthhee  bboonnuuss  

ddeennssiittyy  ppeerrmmiitttteedd  ffoorr  cclluusstteerr  ssuubbddiivviissiioonnss  iiss  aann  aavveerraaggee  ddeennssiittyy  ooff  oonnee  ((11))  bbuuiillddiinngg  lloott  ffoorr  eeaacchh  55..66  

aaccrreess  iinn  tthhee  oorriiggiinnaall  ttrraacctt  ooff  llaanndd..    CClluusstteerr  ssuubbddiivviissiioonnss  mmuusstt  ppeerrmmaanneennttllyy  pprreesseerrvvee  aatt  lleeaasstt  ffiiffttyy  ((5500))  

ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ttrraacctt  ooff  llaanndd  aass  uunnddeevveellooppeedd  ooppeenn  ssppaaccee  ttoo  qquuaalliiffyy  ffoorr  tthhee  ddeennssiittyy  bboonnuuss..  

  

44..1144      MMoobbiillee  HHoommeess  

  

MMoobbiillee  hhoommeess  aarree  ppeerrmmiitttteedd  iinn  tthhee  GGeenneerraall  RRuurraall  DDiissttrriicctt  oonnllyy  wwhheenn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssttaannddaarrddss  hhaavvee  bbeeeenn  

mmeett::    

  

AA))    MMoobbiillee  hhoommeess  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  44..0066..  

  

BB))    TThhee  mmoobbiillee  hhoommee  iiss  pprroovviiddeedd  wwiitthh  ppoottaabbllee  wwaatteerr  aanndd  aa  ssaaffee  aanndd  aaddeeqquuaattee  sseewwaaggee  ddiissppoossaall  ssyysstteemm..    

AAllll  ooff  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ssooiill  ppeerrccoollaattiioonn,,  sseeppttiicc  ttaannkk  ccaappaacciittyy  aanndd  iinnssttaallllaattiioonn,,  sseeppaarraattiioonnss,,  wweellll  

llooccaattiioonn  aanndd  ssiimmiillaarr  ffaaccttoorrss,,  wwhhiicchh  aappppllyy  ttoo  ccoonnvveennttiioonnaall  hhoouussiinngg,,  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee..    

DDeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  ooff  ssuucchh  ffaacciilliittiieess  sshhaallll  bbee  ggiivveenn  ttoo  tthhee  CCooddee  EEnnffoorrcceemmeenntt  OOffffiicceerr  

wwiitthh  tthhee  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  AApppplliiccaattiioonn..  

  

CC))    TThhee  mmoobbiillee  hhoommee  iiss  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aa  ppeerrmmaanneenntt  ffoouunnddaattiioonn  wwiitthh  ffooootteerr  bbeellooww  tthhee  ffrroosstt  lliinnee  oorr  aa  

ssttaanndd  aanndd  ssuuppppoorrtt  ccaappaabbllee  ooff  pprroovviiddiinngg  aa  ffiirrmm  bbaassee  aanndd  ccoonnttaaiinniinngg  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee  iinn  aa  ssttaabbllee  

ppoossiittiioonn..    SSuucchh  ssttaanndd  sshhaallll  hhaavvee  aa  ddiimmeennssiioonn  eeqquuaall  ttoo  tthhee  wwiiddtthh  aanndd  lleennggtthh  ooff  tthhee  hhoommee  aanndd  aannyy  

eexxtteennssiioonnss  oorr  eexxppaannssiioonnss  tthheerreettoo  aanndd  sshhaallll  bbee  eeiitthheerr::  

  

        11))    AA  ffuullll  bbaasseemmeenntt  ffoouunnddaattiioonn;;  

        22))    AA  ccrraawwll  ssppaaccee  ffoouunnddaattiioonn;;  

        33))    FFuullll  ddeepptthh  ppiieerrss::  
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      44))    AA  ffuullll  ssiizzee  rreeiinnffoorrcceedd  ccoonnccrreettee  ssllaabb  aatt  lleeaasstt  ssiixx  ((66))  iinncchheess  tthhiicckk  ppllaacceedd  oovveerr  aa  ssiixx  ((66))  iinncchh  bbeedd  ooff  

ccoommppaacctteedd  ggrraavveell..  

  

DD))    TThhee  mmoobbiillee  hhoommee  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  aanncchhoorrss  oorr  ttiiee--ddoowwnnss..    GGrroouunndd  aanncchhoorrss,,  iinncclluuddiinngg  mmeeaannss  

ffoorr  aattttaacchhiinngg  ttiieess,,  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  ssoo  aass  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  mmaattcchh  tthhee  aanncchhoorriinngg  ssyysstteemm  iinnssttrruuccttiioonnss  

pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee  mmaannuuffaaccttuurreerr  oorr,,  iiff  tthheerree  aarree  nnoo  iinnssttrruuccttiioonnss,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhee  

ggeenneerraallllyy  aacccceepptteedd  ssttaannddaarrdd,,  aanndd  sshhaallll  bbee  ddeessiiggnneedd  aanndd  iinnssttaalllleedd  ttoo  ttrraannssffeerr  tthhee  aanncchhoorriinngg  llooaaddss  ttoo  

tthhee  ggrroouunndd..  

  

EE))    TTiirreess  aanndd  wwhheeeellss  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee..    IIff  pprraaccttiiccaall,,  tthhee  hhiittcchh  sshhaallll  aallssoo  bbee  

rreemmoovveedd..  

  

FF))    TThhee  mmoobbiillee  hhoommee  wwiillll  bbee  pprroovviiddeedd  wwiitthh  sskkiirrttss  ttoo  ssccrreeeenn  tthhee  ssppaaccee  bbeettwweeeenn  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee  aanndd  tthhee  

ssttaanndd..    SSuucchh  sskkiirrttss  sshhaallll  bbee  ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt  mmaatteerriiaall  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  uusseedd  oonn  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee  aanndd  

pprroovviiddiinngg  aa  ffiinniisshheedd  eexxtteerriioorr  aappppeeaarraannccee,,  aanndd  sshhaallll  bbee  iinnssttaalllleedd  wwiitthhiinn  ssiixx  mmoonntthhss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ooff  

iissssuuaannccee  ooff  aa  ppeerrmmiitt  ffoorr  tthhee  mmoobbiillee  hhoommee..  

  

GG))    AAnnyy  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  ssttoorraaggee  ssppaaccee,,  aaddddiittiioonnaall  rroooommss,,  oorr  eenncclloosseedd  ppaattiiooss  oorr  ccaarrppoorrttss  sshhaallll  hhaavvee  aa  

ffiinniisshheedd  eexxtteerriioorr  aappppeeaarraannccee..    NNoo  eexxppoosseedd  bbuuiillddiinngg  ppaappeerr,,  wwaallllbbooaarrdd  oorr  ootthheerr  iimmppeerrmmaanneenntt  aanndd  

uunnffiinniisshheedd  mmaatteerriiaall  wwiillll  bbee  ppeerrmmiitttteedd..  

  

HH))    TThhee  mmoobbiillee  hhoommee  sshhaallll  bbeeaarr  tthhee  ddaattaa  ppllaattee,,  hheeaattiinngg//ccoooolliinngg  cceerrttiiffiiccaattee  aanndd  cceerrttiiffyyiinngg  llaabbeellss  rreeqquuiirreedd  

bbyy  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeeww  YYoorrkk  oorr  aann  eeqquuiivvaalleenntt  aacccceeppttaabbllee  ttoo  tthhee  SSttaattee  ooff  NNeeww  YYoorrkk..  

  

II))    TThhee  mmoobbiillee  hhoommee  sshhaallll  hhaavvee  aa  hhaabbiittaabbllee  ssppaaccee  ooff  aatt  lleeaasstt  ssiixx  hhuunnddrreedd  ((660000))  ssqquuaarree  ffeeeett  ooff  fflloooorr  aarreeaa..  

  

TThhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  mmaayy  iissssuuee  aa  tteemmppoorraarryy  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  ffoorr  oonnee  ((11))  mmoobbiillee  hhoommee  wwhheenn  ssuucchh  

mmoobbiillee  hhoommee  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  aass  aann  iinntteerriimm  ddwweelllliinngg  dduurriinngg  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aa  ppeerrmmaanneenntt  rreessiiddeennccee  oorr  iinn  

tthhee  eevveenntt  aa  ppeerrmmaanneenntt  rreessiiddeennccee  hhaass  bbeeeenn  ddaammaaggeedd  oorr  ddeessttrrooyyeedd..    SSuucchh  mmoobbiillee  hhoommee  iinnssttaallllaattiioonn  sshhaallll  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ssttaannddaarrddss  sseett  ffoorr  iinn  ppaarraaggrraapphhss  aa,,  bb,,  cc,,  ff  aanndd  gg  aabboovvee..    WWhheenn  tthhee  nneeww  ssttrruuccttuurree  iiss  

ooccccuuppiieedd,,  tthhee  tteemmppoorraarryy  mmoobbiillee  hhoommee  sshhaallll  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss..  

  

44..1155      SSaatteelllliittee  DDiisshheess  

  

IInn  tthhee  HHaammlleett  DDiissttrriicctt,,  nneeww  ssaatteelllliittee  ddiisshh  aanntteennnnaa  iinn  eexxcceessss  ooff  ffoouurr  ((44))  ffeeeett  iinn  ddiiaammeetteerr  sshhaallll  rreeqquuiirree  SSiittee  

PPllaann//SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  RReevviieeww..  

  

44..1166      SSmmaallll  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnsseerrvvaattiioonn  SSyysstteemmss  ffoorr  FFaarrmm  OOppeerraattiioonnss  

  

TThhee  ffoolllloowwiinngg  aarree  ssiittee  ppllaann  rreevviieeww  aapppplliiccaattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy  aappppllyy  ttoo  SSmmaallll  

WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnsseerrvvaattiioonn  SSyysstteemmss  ffoorr  FFaarrmm  OOppeerraattiioonnss..    TThheessee  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhoossee  

lliisstteedd  iinn  SSeeccttiioonn  55..0044  hheerreeooff..  

  

AA))    SSkkeettcchh  ooff  tthhee  ppaarrcceell  oonn  aa  llooccaattiioonn  mmaapp  ((ee..gg..  ttaaxx  mmaapp))  sshhoowwiinngg  bboouunnddaarriieess  aanndd  ddiimmeennssiioonnss  ooff  tthhee  

ppaarrcceell  ooff  llaanndd  iinnvvoollvveedd  aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  ccoonnttiigguuoouuss  pprrooppeerrttiieess  aanndd  aannyy  kknnoowwnn  eeaasseemmeennttss  oorr  rriigghhttss--

ooff--wwaayy  aanndd  rrooaaddwwaayyss..    SSuucchh  sskkeettcchh  sshhoouulldd  sshhooww  tthhee  eexxiissttiinngg  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ssiittee  iinncclluuddiinngg  llaanndd  aanndd  

wwaatteerr  aarreeaass,,  wweettllaannddss,,  wwaatteerr  oorr  sseewweerr  ssyysstteemmss,,  uuttiilliittyy  lliinneess  aanndd  tthhee  aapppprrooxxiimmaattee  llooccaattiioonn  ooff  aallll  

eexxiissttiinngg  ssttrruuccttuurreess  oonn  oorr  iimmmmeeddiiaatteellyy  aaddjjaacceenntt  ttoo  tthhee  ssiittee..      
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BB))    PPrrooppoosseedd  llooccaattiioonn  aanndd  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  ssmmaallll  wwiinndd  eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemmss  oonn  tthhee  ssiittee..      

  

CC))    CCooppiieess  ooff  ppllaannss  oorr  ddrraawwiinnggss  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr  ooff  tthhee  ssyysstteemm((ss))..      

  

DD))    DDeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt  aanndd  aa  nnaarrrraattiivvee  ooff  tthhee  iinntteennddeedd  uussee  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  wwiinndd  eenneerrggyy  

ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemm,,  iinncclluuddiinngg  aannyy  aannttiicciippaatteedd  cchhaannggeess  iinn  tthhee  eexxiissttiinngg  ttooppooggrraapphhyy  aanndd  nnaattuurraall  

ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  ppaarrcceell  ttoo  aaccccoommmmooddaattee  tthhee  cchhaannggeess..    NNaammeess  aanndd  aaddddrreessss  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  aanndd  aannyy  

pprrooffeessssiioonnaall  aaddvviissoorrss  sshhaallll  bbee  ssuupppplliieedd..    IIff  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiss  nnoott  tthhee  oowwnneerr  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy,,  aann  

aauutthhoorriizzaattiioonn  ffrroomm  tthhee  oowwnneerr  sshhaallll  aallssoo  bbee  ssuupppplliieedd..      

  

EE))    DDeessccrriippttiioonn  ooff  ssaaffeettyy  mmeeaassuurreess  ttoo  pprreevveenntt  uunnaauutthhoorriizzeedd  cclliimmbbiinngg  oonn  tthhee  ttoowweerr..                

  

FF))    DDeessccrriippttiioonn  ooff  mmeecchhaanniissmmss  ffoorr  aauuttoommaattiicc  bbrraakkiinngg,,  ggoovveerrnniinngg  oorr  ffeeaatthheerriinngg  ssyysstteemm  ttoo  pprreevveenntt  

uunnccoonnttrroolllleedd  rroottaattiioonn  ooff  tthhee  rroottoorr  bbllaaddeess  aanndd  ttuurrbbiinnee  ccoommppoonneennttss..        

  

GG))    SSmmaallll  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemmss  ffoorr  FFaarrmm  OOppeerraattiioonnss  sshhaallll  bbee  sseettbbaacckk  oonnee  tthhoouussaanndd  

((11,,000000))  ffeeeett  ffrroomm  pprrooppeerrttyy  nnoott  oowwnneedd  bbyy  tthhee  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn..          

  

44..1177    RRooaaddssiiddee  //  FFaarrmm  SSttaannddss    

  

AA))    DDeessiiggnn  aanndd  OOppeerraattiioonnss  SSttaannddaarrddss    

  

11))    TThheerree  sshhaallll  bbee  nnoo  ssaalleess  ooff  ffuueell  aanndd  rreellaatteedd  pprroodduuccttss,,  ttoobbaaccccoo  pprroodduuccttss,,  aallccoohhoolliicc  bbeevveerraaggeess              

            ((eexxcceepptt  tthhoossee  lliisstteedd  uunnddeerr  ppeerrmmiitttteedd  uusseess)),,  llootttteerryy  ttiicckkeettss,,  vveehhiicclleess  oorr  rreellaatteedd  pprroodduuccttss..    

  

            22))    FFoooodd  ffrraanncchhiisseess  aarree  pprroohhiibbiitteedd  iinn  aannyy  rrooaaddssiiddee  ssttaanndd  oorr  ffaarrmm  mmaarrkkeett  ooppeerraattiioonn..    

  

BB))    PPaarrkkiinngg::  SSuuffffiicciieenntt  ppaarrkkiinngg  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  vveehhiicclleess  ddoo  nnoott  oobbssttrruucctt  oorr  iinntteerrffeerree      

            wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  aannyy  TToowwnn--oowwnneedd  rriigghhtt  ooff  wwaayy  oorr  rrooaaddwwaayy  ffoorr  ppuubblliicc  ttrraavveell,,  oorr  ootthheerrwwiissee  bbeeccoommee  aa    

            ssaaffeettyy  hhaazzaarrdd..      

  

CC))    SSeettbbaacckkss  

  

11))    AAllll  RRooaadd//  FFaarrmm  SSttaannddss  sshhaallll  bbee  llooccaatteedd  oouuttssiiddee  ooff  aannyy  aaddjjaacceenntt  LLooccaall,,  SSttaattee  aanndd  CCoouunnttyy  RRooaadd    

          RRiigghhtt--ooff--WWaayy..    

  

22))    NNoottwwiitthhssttaannddiinngg  tthhee  ffoorreeggooiinngg,,  aa  LLooccaall  RRooaaddwwaayy  WWoorrkk//UUssee  PPeerrmmiitt  mmaayy  bbee  oobbttaaiinneedd  ttoo    

          ccoonnssttrruucctt  aallll  oorr  ppaarrtt  ooff  aa  RRooaaddssiiddee//  FFaarrmm  SSttaanndd  wwiitthhiinn  aa  TToowwnn  oowwnneedd  RRiigghhtt--ooff--WWaayy..    
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AARRTTIICCLLEE  55..    SSIITTEE  PPLLAANN  RREEVVIIEEWW  AANNDD  SSPPEECCIIAALL  UUSSEE  PPEERRMMIITTSS  

  

55..0011      AAddmmiinniissttrraattiioonn  

  

TThhee  TToowwnn  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  wwiillll  aaddmmiinniisstteerr  tthhee  rreevviieeww  aanndd  aapppprroovvaall  ooff  aallll  ssiittee  ppllaann  aanndd  ssppeecciiaall  uussee  

ppeerrmmiitt  aapppplliiccaattiioonnss..  RReevviieeww  ooff  SSppeecciiaall  PPeerrmmiittss  sshhaallll  bbee  ccoonndduucctteedd  ccoonnccuurrrreennttllyy  wwiitthh  tthhee  SSiittee  PPllaann  

RReevviieeww  ffoorr  aa  ssiinnggllee  pprroojjeecctt  wwhheerree  bbootthh  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss..  FFoorr  uusseess  lliisstteedd  

iinn  tthhee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss  aass  rreeqquuiirriinngg  oonnllyy  ssiittee  ppllaann  rreevviieeww,,  aa  ssppeecciiaall  uussee  ppeerrmmiittss  iiss  nnoott  

rreeqquuiirreedd..    

  

55..0022      AApppplliiccaabbiilliittyy  ooff  RReevviieeww  RReeqquuiirreemmeennttss  

  

TThhee  SScchheedduullee  ooff  UUssee  RReegguullaattiioonnss  lliissttss  uusseess  tthhaatt  rreeqquuiirree  ssiittee  ppllaann  aapppprroovvaall  aanndd  uusseess  tthhaatt  wwiillll  rreeqquuiirree  aa  

SSiittee  PPllaann  aanndd  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt..  AAllll  uusseess  tthhaatt  rreeqquuiirree  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aallssoo  rreeqquuiirree  SSiittee  PPllaann  

RReevviieeww..  TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  wwiillll  ccoonnssiiddeerr  tthhee  ggeenneerraall  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  sseett  ffoorrtthh  iinn  SSeeccttiioonn  55..0066  aass  ppaarrtt  

ooff  iittss  rreevviieeww  ooff  aannyy  ssiittee  ppllaann..  TThhee  ssppeecciiffiicc  ssttaannddaarrddss  sseett  ffoorrtthh  iinn  SSeeccttiioonn    55..0077  wwiillll  aappppllyy  oonnllyy  wwhheerree  aa  

SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  iiss  aallssoo  rreeqquuiirreedd..    

  

55..0033      PPrree--eexxiissttiinngg  SSppeecciiaall  UUsseess  

  

AA))    AAnnyy  uussee  ooff  llaanndd  oorr  bbuuiillddiinnggss  wwhhiicchh  wwaass  eessttaabblliisshheedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  aanndd      

            wwhhiicchh  iiss  ppeerrmmiissssiibbllee  aass  aa  ssppeecciiaall  uussee  iinn  tthhee  ddiissttrriicctt  wwhheerree  iitt  iiss  llooccaatteedd  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aa    

            ccoonnffoorrmmiinngg  uussee,,  eexxcceepptt  iiff  ddiissccoonnttiinnuueedd  ffoorr  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss  oorr  mmoorree..    TThheerreeaafftteerr,,  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr    

            SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaall  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  rree--eessttaabblliisshh  tthhee  uussee  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  SScchheedduullee  ooff    

            UUssee  RReegguullaattiioonnss..  

  

BB))    SSuucchh  pprree--eexxiissttiinngg  SSppeecciiaall  UUssee  sshhaallll  nnoott  bbee  eennllaarrggeedd,,  rreellooccaatteedd,,  eexxtteennddeedd  oorr  iinnccrreeaasseedd  iinn  iinntteennssiittyy    

            uunnlleessss  aann  aapppplliiccaattiioonn  iiss  mmaaddee  ffoorr  aa  SSiittee  PPllaann//SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aanndd  aapppprroovveedd..    TThhee  SSiittee  PPllaann    

            aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  sshhaallll  aappppllyy  oonnllyy  ttoo  tthhee  aaddddiittiioonnaall  aaccttiivviittyy..  

  

55..0044      AApppplliiccaattiioonn  RReeqquuiirreemmeennttss  

  

AAnn  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaall  sshhaallll  bbee  aaccccoommppaanniieedd  bbyy  iinnffoorrmmaattiioonn  

ccoonnttaaiinneedd  oonn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  cchheecckklliisstt..    TThhee  CCooddee  EEnnffoorrcceemmeenntt  OOffffiicceerr  mmaayy  wwaaiivvee  aannyy  ooff  tthheessee  

iinnffoorrmmaattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aa  ffoorrmmaall  SSiittee  PPllaann//SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  ddrraawwiinngg  

wwhheenn  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nnoott  mmaatteerriiaall  ttoo  tthhee  pprroojjeecctt  uunnddeerr  rreevviieeww..    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy  oovveerrrruullee  

aannyy  wwaaiivveerrss  ssoo  ggrraanntteedd  aanndd  rreeqquuiirree  ssuubbmmiissssiioonn  ooff  ssuucchh  iinnffoorrmmaattiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  bbeeffoorree  aacccceeppttiinngg  aa  

SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppplliiccaattiioonn..      

  

SSiittee  PPllaann//SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  CChheecckklliisstt::  

  

AA))    TTiittllee  ooff  ddrraawwiinngg,,  iinncclluuddiinngg  nnaammee  aanndd  aaddddrreessss  ooff  aapppplliiccaanntt  aanndd  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  pprreeppaarraattiioonn  ooff  

ssuucchh  ddrraawwiinngg::  

BB))    NNoorrtthh  AArrrrooww,,  ssccaallee  aanndd  ddaattee;;  

CC))    BBoouunnddaarriieess  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy  ppllootttteedd  ttoo  ssccaallee;;  

DD))    EExxiissttiinngg  bbuuiillddiinnggss;;  

EE))    GGrraaddiinngg  aanndd  ddrraaiinnaaggee  ppllaann,,  sshhoowwiinngg  eexxiissttiinngg  aanndd  pprrooppoosseedd  ccoonnttoouurrss,,  rroocckk  oouuttccrrooppss,,  ddeepptthh  ttoo  

bbeeddrroocckk,,  ssooiill  cchhaarraacctteerriissttiiccss,,  aanndd  wwaatteerr  ccoouurrsseess;;  
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FF))    LLooccaattiioonn,,  ddeessiiggnn,,  ttyyppee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  pprrooppoosseedd  uussee  aanndd  eexxtteerriioorr  ddiimmeennssiioonnss  ooff  aallll  bbuuiillddiinnggss;;  

GG))    LLooccaattiioonn,,  ddeessiiggnn  aanndd  ttyyppee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aallll  ppaarrkkiinngg  aanndd  ttrruucckk  llooaaddiinngg  aarreeaass  sshhoowwiinngg  aacccceessss  aanndd  

eeggrreessss;;  

HH))    PPrroovviissiioonn  ffoorr  ppeeddeessttrriiaann  aacccceessss;;  

II))    LLooccaattiioonn  ooff  oouuttddoooorr  ssttoorraaggee,,  iiff  aannyy;;  

JJ))    LLooccaattiioonn,,  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  ooff  aallll  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  ssiittee  iimmpprroovveemmeennttss,,  

iinncclluuddiinngg  ddrraaiinnss,,  ccuullvveerrttss,,  rreettaaiinniinngg  wwaallllss  aanndd  ffeenncceess;;  

KK))    DDeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  sseewwaaggee  ddiissppoossaall  aanndd  llooccaattiioonn,,  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  ooff  

ssuucchh  ffaacciilliittiieess;;  

LL))    DDeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  sseeccuurriinngg  ppuubblliicc  wwaatteerr  aanndd  llooccaattiioonn,,  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  

ooff  ssuucchh  ffaacciilliittiieess;;  

MM))    LLooccaattiioonn  ooff  ffiirree  aanndd  ootthheerr  eemmeerrggeennccyy  zzoonneess,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  ffiirree  hhyyddrraannttss;;  

NN))    LLooccaattiioonn,,  ddeessiiggnn  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn  mmaatteerriiaallss  ooff  aallll  eenneerrggyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  ffaacciilliittiieess,,  iinncclluuddiinngg  eelleeccttrriiccaall,,  

ggaass  aanndd  ssoollaarr  eenneerrggyy;;  

OO))    LLooccaattiioonn,,  ssiizzee  aanndd  ddeessiiggnn  aanndd  ttyyppee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aallll  pprrooppoosseedd  ssiiggnnss;;  

PP))    LLooccaattiioonn  aanndd  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  aallll  bbuuffffeerr  aarreeaass,,  iinncclluuddiinngg  eexxiissttiinngg  vveeggeettaattiivvee  ccoovveerr;;  

QQ))    LLooccaattiioonn  aanndd  ddeessiiggnn  ooff  oouuttddoooorr  lliigghhttiinngg  ffaacciilliittiieess;;  

RR))    IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  llooccaattiioonn  aanndd  aammoouunntt  ooff  bbuuiillddiinngg  aarreeaa  pprrooppoosseedd  ffoorr  rreettaaiill  ssaalleess  oorr  ssiimmiillaarr  

ccoommmmeerrcciiaall  aaccttiivviittyy;;  

SS))    GGeenneerraall  llaannddssccaappiinngg  ppllaann  aanndd  ppllaannttiinngg  sscchheedduullee;;  

TT))    AAnn  eessttiimmaatteedd  pprroojjeecctt  ccoonnssttrruuccttiioonn  sscchheedduullee;;  

UU))    RReeccoorrdd  ooff  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aanndd  ssttaattuuss  ooff  aallll  nneecceessssaarryy  ppeerrmmiittss  ffrroomm  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeennttaall  bbooddiieess;;  

VV))    IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  aannyy  ppeerrmmiittss  ffrroomm  ootthheerr  ggoovveerrnnmmeennttaall  bbooddiieess  rreeqquuiirreedd  ffoorr  tthhee  pprroojjeecctt''ss  eexxeeccuuttiioonn;;  

aanndd  

WW))  OOtthheerr  eelleemmeennttss  iinntteeggrraall  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ddeevveellooppmmeenntt  aass  mmaayy  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  nneecceessssaarryy  iinn  ppaarrttiiccuullaarr  

  ccaassee  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..  

  

55..0055  PPrroocceedduurree  ffoorr  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  

  

AA))    AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  SSiittee  PPllaann//SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..    AA    

            pprreelliimmiinnaarryy  ccoonnffeerreennccee  iiss  rreeccoommmmeennddeedd  bbuutt  nnoott  rreeqquuiirreedd..  AAnnyy  rreeqquueesstt  ffoorr  aa  pprreelliimmiinnaarryy  ccoonnffeerreennccee        

            sshhoouulldd  bbee  ssuubbmmiitttteedd  iinn  wwrriittiinngg  wwiitthh  tthhee  ssuubbjjeecctt  aapppplliiccaattiioonn..  

  

BB))    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  sscchheedduullee  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  oonn  eevveerryy  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt      

            aanndd  ssuucchh  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  sshhaallll  bbee    hheelldd  wwiitthhiinn  ssiixxttyy--ttwwoo  ((6622))  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ddaattee  ssuucchh  aapppplliiccaattiioonn  iiss    

            ffiilleedd..    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy,,  bbuutt  iiss  nnoott  rreeqquuiirreedd  ttoo  sscchheedduullee  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  oonn  aa  SSiittee  PPllaann    

            aapppplliiccaattiioonn..    PPuubblliicc  nnoottiiccee  ooff    aannyy  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  sscchheedduulleedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee    

            ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  ooffffiicciiaall  nneewwssppaappeerr  aatt  lleeaasstt  ffiivvee  ((55))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  hheeaarriinngg  ddaattee..  

  

CC))    AAllll  aapppplliiccaannttss  aatt  lleeaasstt  tteenn  ((1100)),,  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  ffiifftteeeenn  ((1155))  ddaayyss,,  pprriioorr  ttoo  aatttteennddiinngg  eeaacchh  ppuubblliicc    

            hheeaarriinngg  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  sseenndd  aa  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  bbyy  cceerrttiiffiieedd  mmaaiill,,  rreettuurrnn  rreecceeiipptt  rreeqquueesstteedd,,    

            ttoo  aallll  ccoonnttiigguuoouuss  llaannddoowwnneerrss  aanndd  llaannddoowwnneerrss  oonn  tthhee  ooppppoossiittee  ssiiddee  ooff  tthhee  hhiigghhwwaayy  oorr  rriigghhtt--ooff--wwaayy    

            oonn  wwhhiicchh  tthhee  aapppplliiccaanntt''ss  pprrooppeerrttyy  hhaass  ffrroonnttaaggee..    FFrroonnttaaggee  oonn  mmoorree  tthhaann  oonnee  hhiigghhwwaayy  rriigghhtt--ooff--wwaayy    

            rreeqquuiirreess  tthhaatt  aallll  ooppppoossiittee  oowwnneerrss  bbee  ggiivveenn  nnoottiiccee  iinncclluuddiinngg  tthhee  pprrooppeerrttyy  oowwnneerr  ddiiaaggoonnaallllyy  ooppppoossiittee    

            aa  ccoorrnneerr  ppaarrcceell..    PPrrooppeerrttyy  oowwnneerrss  eennttiittlleedd  ttoo  nnoottiiccee  sshhaallll  bbee  tthhoossee  lliisstteedd  aass  oowwnneerrss  oonn  tthhee  rreeccoorrddss  ooff        

            tthhee  BBoovviinnaa  TTaaxx  AAsssseessssoorr''ss  ooffffiiccee  aass  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  mmaaiilliinngg..    TThhee  wwrriitttteenn  nnoottiiccee  sshhaallll  ccoonnttaaiinn    

            iinnffoorrmmaattiioonn  eeqquuaall  ttoo  tthhee  nnoottiiccee  ppuubblliisshheedd  iinn  tthhee  nneewwssppaappeerr..    PPrrooooff  ooff  mmaaiilliinngg  rreecceeiippttss  mmuusstt  bbee    

            ffuurrnniisshheedd  pprriioorr  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg..  
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DD))    AA  ffiinnaall  ddeecciissiioonn  oonn  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aanndd//oorr  SSiittee  PPllaann  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  wwiitthhiinn    

            ssiixxttyy--ttwwoo  ((6622))  ddaayyss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg,,  oorr  aafftteerr  tthhee  ddaayy  aa  SSiittee  PPllaann  aapppplliiccaattiioonn  iiss  rreecceeiivveedd  iiff  nnoo          

            hheeaarriinngg  hhaass  bbeeeenn  hheelldd..  TThheessee  ttiimmee  ffrraammeess  mmaayy  bbee  eexxtteennddeedd    bbyy  mmuuttuuaall  ccoonnsseenntt  ooff  tthhee  aapppplliiccaanntt  aanndd    

            tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..    AAllll  ddeecciissiioonnss  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  iinn  tthhee  ooffffiiccee  ooff  tthhee  TToowwnn  CClleerrkk  aanndd  aa  ccooppyy  mmaaiilleedd    

            ttoo  tthhee  aapppplliiccaanntt..  

  

EE))    AAnnyy  ppeerrssoonn  aaggggrriieevveedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd’’ss  ddeecciissiioonn,,  mmaayy  aappppeeaall  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ttoo    

            SSuupprreemmee  CCoouurrtt,,  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  ss  227744--aa  aanndd  227744--bb  ooff  tthhee  TToowwnn  LLaaww..  

  

55..0066  SSiittee  PPllaann  RReevviieeww  --  SSttaannddaarrddss,,  CCoonnddiittiioonnss,,  GGeenneerraall  CCoonnssiiddeerraattiioonnss  aanndd  FFiinnddiinnggss  

  

AA))    SSttaannddaarrddss,,  ggeenneerraallllyy::    IInn  aaccttiinngg  oonn  aannyy  SSiittee  PPllaann  aapppplliiccaattiioonn,,  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  ttaakkee  iinnttoo    

            ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  aanndd  ggeenneerraall  wweellffaarree,,  aanndd  tthhee  GGeenneerraall  CCoonnssiiddeerraattiioonnss  sseett          

            ffoorrtthh  iinn  SSeeccttiioonn  55..0066((CC))  ssoo  tthhaatt  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeennttaall  qquuaalliittyy  aanndd  sscceenniicc    

            cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  ssiittee  wwiillll  bbee  mmiinniimmiizzeedd,,  ssoo  tthhaatt  iitt  wwiillll  hhaavvee  aa  hhaarrmmoonniioouuss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  tthhee    

            eexxiissttiinngg  oorr  ppeerrmmiitttteedd  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ccoonnttiigguuoouuss  llaanndd  aanndd  ooff  aaddjjaacceenntt  nneeiigghhbboorrhhooooddss  aanndd  ssoo  tthhaatt    

            ppeeddeessttrriiaann  aanndd  vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  aaddeeqquuaatteellyy  aanndd  ssaaffeellyy  wwiitthhiinn  tthhee  ssiittee  aanndd  iinn  rreellaattiioonn    

            ttoo  tthhee  aaddjjooiinniinngg  ssttrreeeett  ssyysstteemm..  

  

BB))    CCoonnddiittiioonnss::    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy  aattttaacchh  ssuucchh  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ssaaffeegguuaarrddss  aass  aa  pprreeccaauuttiioonn  ttoo    

            aapppprroovvaall  ooff  ssuucchh  ppllaann  aass,,  iinn  iittss  ooppiinniioonn,,  wwiillll  ffuurrtthheerr  tthhee  ggeenneerraall  ppuurrppoossee  aanndd  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  LLooccaall    

            LLaaww  aanndd  bbee  iinn  hhaarrmmoonnyy  tthheerreewwiitthh..  

  

CC))    GGeenneerraall  CCoonnssiiddeerraattiioonnss  AApppplliiccaabbllee  ttoo  aallll  SSiittee  PPllaannss::    

  

  11))    LLooccaattiioonn,,  aarrrraannggeemmeenntt,,  ssiizzee,,  ddeessiiggnn  aanndd  ggeenneerraall  ssiittee  ccoommppaattiibbiilliittyy  ooff  bbuuiillddiinnggss,,  lliigghhttiinngg  aanndd    

                      ssiiggnnss;;  

  

  22))    AAddeeqquuaaccyy  aanndd  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc  aacccceessss  aanndd  cciirrccuullaattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  iinntteerrsseeccttiioonnss,,    

                      rrooaadd  wwiiddtthhss,,  ppaavveemmeenntt  ssuurrffaacceess,,  ddiivviiddeerrss  aanndd  ttrraaffffiicc  ccoonnttrroollss;;  

  

  33))    LLooccaattiioonn,,  aarrrraannggeemmeenntt,,  aappppeeaarraannccee  aanndd  ssuuffffiicciieennccyy  ooff  ooffff--ssttrreeeett  ppaarrkkiinngg  aanndd  llooaaddiinngg;;  

  

  44))    AAddeeqquuaaccyy  aanndd  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  ppeeddeessttrriiaann  ttrraaffffiicc  aacccceessss  aanndd  cciirrccuullaattiioonn,,  wwaallkkwwaayyss,,  ccoonnttrrooll  ooff    

                      iinntteerrsseeccttiioonnss  wwiitthh  vveehhiiccuullaarr  ttrraaffffiicc  aanndd  oovveerraallll  ppeeddeessttrriiaann  ccoonnvveenniieennccee;;  

  

  55))    AAddeeqquuaaccyy  ooff  ssttoorrmm  wwaatteerr  aanndd  ddrraaiinnaaggee  ffaacciilliittiieess;;  

  

  66))    AAddeeqquuaaccyy  ooff  wwaatteerr  ssuuppppllyy  aanndd  sseewwaaggee  ddiissppoossaall  ffaacciilliittiieess..;;  

  

  77))    AAddeeqquuaaccyy,,  ttyyppee  aanndd  aarrrraannggeemmeenntt  ooff  ttrreeeess,,  sshhrruubbss  aanndd  ootthheerr  llaannddssccaappiinngg  ccoonnssttiittuuttiinngg  aa  vviissuuaall  aanndd    

                      oorr  nnooiissee  bbuuffffeerr  bbeettwweeeenn  tthhee  aapppplliiccaanntt''ss  aanndd  aaddjjooiinniinngg  llaannddss,,  iinncclluuddiinngg  tthhee  mmaaxxiimmuumm  rreetteennttiioonn  ooff    

                      eexxiissttiinngg  vveeggeettaattiioonn;;  

  

  88))    AAddeeqquuaaccyy  ooff  ffiirree  llaanneess  aanndd  ootthheerr  eemmeerrggeennccyy  zzoonneess  aanndd  tthhee  pprroovviissiioonn  ooff  ffiirree  hhyyddrraannttss,,  aass      

                      nneecceessssaarryy;;  
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  99))    AAddeeqquuaaccyy  aanndd  iimmppaacctt  ooff  ssttrruuccttuurreess,,  rrooaaddwwaayyss  aanndd  llaannddssccaappiinngg  iinn  aarreeaass  wwiitthh  ssuusscceeppttiibbiilliittyy  ttoo    

                      ppoonnddiinngg,,  ffllooooddiinngg  aanndd//oorr  eerroossiioonn;;  

  

  1100))    TThhee  bbuuiillddiinngg  sseettbbaacckkss,,  aarreeaa  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  ppaarrkkiinngg,,  aarrcchhiitteeccttuurree,,  ssiiggnnaaggee,,  aanndd  llaannddssccaappee  ooff  tthhee    

                          ddeevveellooppmmeenntt,,  aanndd  hhooww  tthheessee  ffeeaattuurreess  hhaarrmmoonniizzee  wwiitthh  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  ttoowwnnssccaappee  aanndd  tthhee    

                          nnaattuurraall  llaannddssccaappee;;  

  

  1111))    MMiinniimmiizziinngg  ppootteennttiiaall  ccoonnfflliiccttss  wwiitthh  aaggrriiccuullttuurraall  ooppeerraattiioonnss  tthhaatt  mmaayy  bbee  ccaauusseedd  bbyy  tthhee  pprrooppoosseedd    

                ddeevveellooppmmeenntt..  
  

DD))    FFiinnddiinnggss::    IInn  aapppprroovviinngg  oorr  ddiissaapppprroovviinngg  ssiittee  ppllaannss,,  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  sseett  ffoorrtthh  iittss  ffiinnddiinnggss  iinn    

            wwrriittiinngg  aass  ppaarrtt  ooff  iittss  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceessss..  

  

55..0077  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiittss  --  SSttaannddaarrddss,,  CCoonnddiittiioonnss,,  GGeenneerraall  CCoonnssiiddeerraattiioonnss,,  aanndd  FFiinnddiinnggss  
  

AA))    SSttaannddaarrddss::    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy  aauutthhoorriizzee  tthhee  iissssuuaannccee  ooff  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt      

            iitt  ffiinnddss  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  ssttaannddaarrddss  hhaavvee  bbeeeenn  mmeett::  

  
            11..  TThhee  llooccaattiioonn  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  uussee,,  tthhee  nnaattuurree  aanndd  iinntteennssiittyy  ooff  tthhee  ooppeerraattiioonnss  iinnvvoollvveedd  iinn  iitt  oorr    

                    ccoonndduucctteedd  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  iitt,,  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhee  ssiittee  iinn  rreellaattiioonn  ttoo  iitt  aanndd  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ssiittee          

                    wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  ssttrreeeettss  ggiivviinngg  aacccceessss  ttoo  iitt  aarree  ssuucchh  tthhaatt  iitt  wwiillll  bbee  iinn  hhaarrmmoonnyy  wwiitthh  tthhee  aapppprroopprriiaattee    

                    aanndd  oorrddeerrllyy  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  iitt  iiss  llooccaatteedd  aanndd  tthhaatt  iitt  ccoommpplliieess  wwiitthh  aallll  ssppeecciiaall    

                    rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  ssuucchh  uussee  eessttaabblliisshheedd  iinn  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  

  

          22..    TThhee  llooccaattiioonn,,  nnaattuurree  aanndd  hheeiigghhtt  ooff  bbuuiillddiinnggss,,  wwaallllss,,  ffeenncceess  aanndd  tthhee  nnaattuurree  aanndd  eexxtteenntt  ooff  eexxiissttiinngg    

                    oorr  pprrooppoosseedd  ppllaannttiinnggss  oonn  tthhee  ssiittee  aarree  ssuucchh  tthhaatt  tthhee  uussee  wwiillll  nnoott  hhiinnddeerr  oorr  ddiissccoouurraaggee  tthhee    

                    aapppprroopprriiaattee  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  uussee  ooff  aaddjjaacceenntt  llaanndd  aanndd  bbuuiillddiinnggss..  

  

          33..    OOppeerraattiioonnss  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  ssppeecciiaall  uussee  wwiillll  nnoott  bbee  mmoorree  oobbjjeeccttiioonnaabbllee  ttoo  nneeaarrbbyy    

                      pprrooppeerrttiieess  bbyy  rreeaassoonn  ooff  nnooiissee,,  ffuummeess,,  vviibbrraattiioonn  oorr  ootthheerr  cchhaarraacctteerriissttiiccss  tthhaann  wwoouulldd  bbee  tthhee          

                      ooppeerraattiioonnss  ooff  aannyy  ppeerrmmiitttteedd  uusseess  nnoott  rreeqquuiirriinngg  aa  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt..  

  

          44..    PPaarrkkiinngg  aarreeaass  wwiillll  bbee  ooff  aaddeeqquuaattee  ssiizzee  ffoorr  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  uussee,,  pprrooppeerrllyy  llooccaatteedd  aanndd  ssuuiittaabbllyy    

                    ssccrreeeenneedd  ffrroomm  aaddjjooiinniinngg  rreessiiddeennttiiaall  uusseess,,  aanndd  tthhee  eennttrraannccee  aanndd  eexxiitt  ddrriivveess  sshhaallll  bbee  llaaiidd  oouutt  ssoo  aass    

                    ttoo  aacchhiieevvee  mmaaxxiimmuumm  ccoonnvveenniieennccee  aanndd  ssaaffeettyy..  

  

          55..    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  ffiinnddss  tthhaatt  tthhee  pprrooppoosseedd  ssppeecciiaall  ppeerrmmiitt  uussee  wwiillll  nnoott  hhaavvee  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aaddvveerrssee    

                    eeffffeecctt  oonn  tthhee  eennvviirroonnmmeenntt..  
  

BB))    CCoonnddiittiioonnss::    IInn  ggrraannttiinngg  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt,,  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  mmaayy  iimmppoossee  ccoonnddiittiioonnss  tthhaatt  iitt    

            ccoonnssiiddeerrss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprrootteecctt  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy,,  aanndd  wweellffaarree  ooff  tthhee  TToowwnn  aanndd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee    

            ppuurrppoosseess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  TThheessee  ccoonnddiittiioonnss  mmaayy  iinncclluuddee  bbuutt  aarree  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo  tthhee    

            ffoolllloowwiinngg::    

  

11))    TThhee  hhoouurrss  ooff  ooppeerraattiioonn;;  

  

22))    AAcccceessss  ttoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  pprrooppeerrttyy;;  

  

33))    PPrrootteeccttiioonn  ooff  ssuurrffaaccee  aanndd  ggrroouunnddwwaatteerr;;  
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44))    LLiigghhttiinngg  ooff  tthhee  ssiittee,,  ttoo  iinncclluuddee  iinntteennssiittyy  aanndd  sshhiieellddiinngg,,  ssoo  aass  nnoott  ttoo  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctt  aaddjjaacceenntt  

oorr  nneeaarrbbyy  pprrooppeerrttyy  oowwnneerrss;;  

  

55))    AAddeeqquuaattee  sseewwaaggee  ddiissppoossaall  aanndd  wwaatteerr  ssuupppplliieess;;  

  

66))    SSoouunndd  lliimmiittaattiioonnss  aass  nneeeeddeedd  ttoo  eennssuurree  ppeeaacceeffuull  eennjjooyymmeenntt  ooff  nneeiigghhbboorrss;;  

  

77))    TThhee  llooccaattiioonn,,  ssiizzee,,  hheeiigghhtt,,  ddeessiiggnn  ooff  bbuuiillddiinngg,,  wwaallllss,,  ffeenncceess,,  llaannddssccaappiinngg  aanndd  bbuuffffeerr  yyaarrddss;;  

  

88))    CCoovveennaannttss,,  eeaasseemmeennttss,,  aanndd//oorr  hhoommeeoowwnneerrss  aassssoocciiaattiioonn  ffoorr  mmaaiinntteennaannccee  ooff  aapppplliiccaabbllee  

rreessttrriiccttiioonnss;;  

  

99))    TTiimmiinngg  oorr  pphhaassiinngg  ooff  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt;;  

  

1100))  CCoonnttrrooll  ooff  dduusstt,,  ssmmookkee,,  ooddoorr  aanndd  ssooiill  eerroossiioonn;;  

  

1111))  BBoonnddiinngg  aass  rreeqquuiirreedd  ttoo  eennssuurree  ssttaannddaarrddss  aarree  mmeett  aanndd  ppllaannss  aarree  iimmpplleemmeenntteedd..  

  

CC))    FFiinnddiinnggss::    IInn  aapppprroovviinngg  oorr  ddiissaapppprroovviinngg  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt,,  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd    

            sshhaallll  sseett  ffoorrtthh  iittss  ffiinnddiinnggss  iinn  wwrriittiinngg  aass  ppaarrtt  ooff  iittss  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceessss..  

  

55..0088      EEffffeecctt  ooff  SSiittee  PPllaann//SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  AApppprroovvaall  
  

AA))    NNoo  ssttrruuccttuurree  oorr  llaanndd  uussee  rreeqquuiirriinngg  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaall  sshhaallll  bbee  eessttaabblliisshheedd    

            uunnttiill  aann  aapppprroopprriiaattee  ppeerrmmiitt  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  uuppoonn  aapppprroovvaall  ooff  tthhee      

            PPllaannnniinngg  BBooaarrdd,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  tthhiiss  AArrttiiccllee..  

  

BB))    TTrraannssffeerreennccee::    SSiittee  ppllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaallss  ggrraanntteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  AArrttiiccllee  sshhaallll    

            rreemmaaiinn  wwiitthh  tthhee  llaanndd  wwhheenn  tthhee  ttiittllee  iiss  ttrraannssffeerrrreedd..  

  

55..0099      EExxppiirraattiioonn  ooff  SSiittee  PPllaann  aanndd  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  

  

AA  SSiittee  PPllaann  aapppprroovvaall  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  sshhaallll  eexxppiirree  iiff  tthhee  ssuubbjjeecctt  aaccttiivviittyy  iiss  nnoott  ccoommmmeenncceedd  

aanndd  ddiilliiggeennttllyy  ppuurrssuueedd  wwiitthhiinn  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  aapppprroovvaall  oorr  iiff  tthhee  uussee  cceeaasseess  ffoorr  mmoorree  tthhaann  

ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss  ffoorr  aannyy  rreeaassoonn..  

  

55..1100  RReeiimmbbuurrssaabbllee  CCoossttss  

  

CCoossttss  iinnccuurrrreedd  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  ffoorr  ccoonnssuullttaattiioonn  ffeeeess  oorr  ootthheerr  eexxppeennsseess  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  

rreevviieeww  ooff  aa  pprrooppoosseedd  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  cchhaarrggeedd  ttoo  tthhee  aapppplliiccaanntt..  

  

55..1111  AApppplliiccaattiioonn  ffoorr  AArreeaa  VVaarriiaannccee  

  

WWhheerree  aa  pprrooppoosseedd  SSiittee  PPllaann  ccoonnttaaiinnss  oonnee  oorr  mmoorree  ffeeaattuurreess  tthhaatt  ddoo  nnoott  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  ddiimmeennssiioonnaall  

rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  aapppplliiccaattiioonn  mmaayy  bbee  mmaaddee  ttoo  tthhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  ffoorr  aann  AArreeaa  

VVaarriiaannccee  wwiitthhoouutt  aa  ddeecciissiioonn  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  bbyy  tthhee  CCooddee  EEnnffoorrcceemmeenntt  OOffffiicceerr..      
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55..1122  AAmmeennddmmeennttss  

  

TThhee  tteerrmmss  aanndd  ccoonnddiittiioonnss  ooff  aannyy  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaall  mmaayy  bbee  aammeennddeedd  uussiinngg  

tthhee  ssaammee  ssttaannddaarrddss  aanndd  pprroocceedduurreess  sseett  ffoorrtthh  iinn  tthhiiss  AArrttiiccllee..  AAnnyy  eennllaarrggeemmeenntt,,  aalltteerraattiioonnss,,  oorr  

ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  aacccceessssoorryy  ssttrruuccttuurreess  nnoott  pprreevviioouussllyy  aapppprroovveedd  sshhaallll  rreeqquuiirree  aa  ssiittee  ppllaann  aammeennddmmeenntt..  

  

55..1133  RReeffeerrrraall  ttoo  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  

  

AA))    RReeffeerrrraall::    UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aapppplliiccaattiioonn  mmaatteerriiaallss  iitt  ddeeeemmss  ttoo  bbee  ccoommpplleettee,,  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll    

            rreeffeerr  ttoo  tthhee  DDeellaawwaarree  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  aannyy  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  aa  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall    

            UUssee  PPeerrmmiitt  aaffffeeccttiinngg  rreeaall  pprrooppeerrttyy  wwiitthhiinn  ffiivvee  hhuunnddrreedd  ((550000))  ffeeeett  ooff  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  tthhee  TToowwnn  ooff    

            BBoovviinnaa,,  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  aannyy  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  CCoouunnttyy  oorr  SSttaattee  ppaarrkk  oorr  ootthheerr  rreeccrreeaattiioonnaall  aarreeaa,,    

            tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  aannyy  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  CCoouunnttyy  oorr  SSttaattee  rrooaaddwwaayy,,  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  aannyy  eexxiissttiinngg  oorr    

            pprrooppoosseedd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  ffoorr  aa  ssttrreeaamm  oorr  ddrraaiinnaaggee  cchhaannnneell  oowwnneedd  bbyy  tthhee  CCoouunnttyy  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  CCoouunnttyy    

            hhaass  eessttaabblliisshheedd  cchhaannnneell  lliinneess,,  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  aannyy  eexxiissttiinngg  oorr  pprrooppoosseedd  CCoouunnttyy  oorr  SSttaattee  oowwnneedd  llaanndd    

            oonn  wwhhiicchh  aa  ppuubblliicc  bbuuiillddiinngg  oorr  iinnssttiittuuttiioonn  iiss  ssiittuuaatteedd,,  oorr  tthhee  bboouunnddaarryy  ooff  aa  ffaarrmm  ooppeerraattiioonn  wwiitthhiinn  aann    

            aaggrriiccuullttuurraall  ddiissttrriicctt  aass  ddeeffiinneedd  iinn  AArrttiiccllee  2255AAAA  ooff  tthhee  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  MMaarrkkeettss  LLaaww..  NNoo  aaccttiioonn  sshhaallll    

            bbee  ttaakkeenn  oonn  aapppplliiccaattiioonnss  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  CCoommmmiissssiioonn  uunnttiill  iittss  rreeccoommmmeennddaattiioonn  hhaass      

            bbeeeenn  rreecceeiivveedd,,  oorr  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  hhaavvee  eellaappsseedd  aafftteerr  iittss  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ccoommpplleettee  aapppplliiccaattiioonn,,  uunnlleessss    

            tthhee  CCoouunnttyy  aanndd  TToowwnn  aaggrreeee  ttoo  aann  eexxtteennssiioonn  bbeeyyoonndd  tthhee  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayy  rreeqquuiirreemmeenntt  ffoorr  tthhee  CCoouunnttyy    

            PPllaannnniinngg  DDeeppaarrttmmeenntt’’ss  rreevviieeww..  

  

BB))    CCoouunnttyy  DDiissaapppprroovvaall::    AA  mmaajjoorriittyy--pplluuss--oonnee  vvoottee  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggrraanntt  aannyy    

            SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aapppprroovvaall  wwhhiicchh  rreecceeiivveess  aa  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ooff  ddiissaapppprroovvaall    

            ffrroomm  tthhee  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreeffeerrrraall  pprroocceessss  ssppeecciiffiieedd  aabboovvee,,  aalloonngg  wwiitthh  aa    

            rreessoolluuttiioonn  sseettttiinngg  ffoorrtthh  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  ssuucchh  ccoonnttrraarryy  aaccttiioonn..  

  

CC))    CCoooorrddiinnaattiioonn  ooff  RReevviieeww::    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aa  pprroojjeecctt  pprrooppoossaall  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  aa  SSiittee  PPllaann  aanndd  SSppeecciiaall    

            UUssee  PPeerrmmiitt  eevveerryy  eeffffoorrtt  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  ttoo  aavvooiidd  dduupplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  CCoouunnttyy    

            rreeffeerrrraall  pprroocceessss..  

  

55..1144  AAddddiittiioonnaall  PPuubblliicc  HHeeaarriinngg  NNoottiiccee    

  

TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  pprroovviiddee  nnoottiiccee  ooff  aannyy  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  oonn  aa  SSiittee  PPllaann  aanndd//oorr  SSppeecciiaall  UUssee  

PPeerrmmiitt  ttoo  nneeiigghhbboorriinngg  mmuunniicciippaalliittiieess  iiff  tthhee  pprrooppeerrttyy  iiss  wwiitthhiinn  ffiivvee  hhuunnddrreedd  ((550000))    ffeeeett  ooff  aann  aaddjjaacceenntt  

mmuunniicciippaalliittyy..      

  

55..1155  SSEEQQRRAA  CCoommpplliiaannccee    

  

TThhee  TToowwnn  sshhaallll  ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  RReevviieeww  AAcctt  

uunnddeerr  AArrttiiccllee  EEiigghhtt  ooff  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  CCoonnsseerrvvaattiioonn  LLaaww  aanndd  iittss  iimmpplleemmeennttiinngg  rreegguullaattiioonnss  aass  

ccooddiiffiieedd  iinn  TTiittllee  SSiixx,,  PPaarrtt  SSiixx  HHuunnddrreedd  SSeevveenntteeeenn  ooff  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  CCooddeess,,  RRuulleess  aanndd  RReegguullaattiioonnss..  

UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  aannyy  ccoommpplleettee  aapppplliiccaattiioonn,,  tthhee  TToowwnn  oorr  aannyy  ooffffiicceerr,,  ddeeppaarrttmmeenntt,,  bbooaarrdd  oorr  bbuurreeaauu  ooff  tthhee  

TToowwnn  sshhaallll  iinniittiiaattee  tthhee  NNeeww  YYoorrkk  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  RReevviieeww  pprroocceessss..  
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AARRTTIICCLLEE  66..  NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG  UUSSEESS,,  SSTTRRUUCCTTUURREESS  AANNDD  LLOOTTSS  

  

66..0011    NNoonnccoonnffoorrmmaannccee  DDeeffiinneedd  

  

AA))    NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  LLoott::    aannyy  lloott  wwhhiicchh  lleeggaallllyy  eexxiisstteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww  wwaass  eennaacctteedd  aanndd  

wwhhiicchh  iiss  ddeeffiicciieenntt  iinn  ddeepptthh,,  wwiiddtthh,,  ffrroonnttaaggee,,  aarreeaa  oorr  ootthheerr  ddiimmeennssiioonnaall  rreeqquuiirreemmeenntt  wwhheenn  ccoommppaarreedd  

ttoo  tthhee  pprreesseenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt..  

  

BB))    NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  SSttrruuccttuurree::    aannyy  ssttrruuccttuurree,,  bbuuiillddiinngg  oorr  ssiiggnn  wwhhiicchh  lleeggaallllyy  eexxiisstteedd  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhiiss  OOrrddiinnaannccee  aanndd  wwhhiicchh  iiss  uusseedd  ffoorr  aa  ppeerrmmiitttteedd  uussee,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  ccoonnffoorrmm  ttoo  tthhee  

pprreesseenntt  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  ffoorr  ssiizzee,,  ddiimmeennssiioonnss  oorr  sseettbbaacckkss..  

  

CC))    NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  UUssee::    aannyy  uussee  ooff  llaanndd,,  pprreemmiisseess,,  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree,,  lleeggaallllyy  eexxiissttiinngg  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  

eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  wwhhiicchh  iiss  nnoott  aa  ppeerrmmiitttteedd  uussee,,  ppeerrmmiitttteedd  aacccceessssoorryy  uussee  oorr  ssppeecciiaall  uussee  iinn  

tthhee  zzoonniinngg  ddiissttrriicctt  iinn  wwhhiicchh  ssuucchh  uussee  iiss  llooccaatteedd..  

  

66..0022      GGeenneerraall  PPrroovviissiioonnss  

  

AA))    CCoonnssttrruuccttiioonn  AApppprroovveedd  PPrriioorr  ttoo  EEnnaaccttmmeenntt  ooff  OOrrddiinnaannccee::    NNootthhiinngg  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww  

sshhaallll  rreeqquuiirree  aannyy  cchhaannggee  iinn  ppllaannss,,  ccoonnssttrruuccttiioonn  oorr  ddeessiiggnnaattiioonn  ooff  uussee  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  ffoorr  wwhhiicchh  aa  

bbuuiillddiinngg  ppeerrmmiitt  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  aanndd  iiss  aaccttiivveellyy  uunnddeerr  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwiitthhiinn  ssiixx  ((66))  mmoonntthhss  ooff  tthhee  ddaattee  

ooff  ssuucchh  ppeerrmmiitt..  

  

BB))    TTrraannssffeerreennccee::    RRiigghhttss  ggrraanntteedd  ttoo  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  lloottss,,  ssttrruuccttuurreess  aanndd  uusseess  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhiiss  AArrttiiccllee  

sshhaallll  rreemmaaiinn  wwiitthh  tthhee  llaanndd  wwhheenn  ttiittllee  iiss  ttrraannssffeerrrreedd..  

  

66..0033      NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  LLoottss  

  

AA))    SSeettbbaacckkss::    OOnn  aannyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  lloott,,  sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  sshhaallll  nnoott  aappppllyy  ffoorr  aaddddiittiioonnss  ttoo  eexxiissttiinngg  

bbuuiillddiinnggss  llooccaatteedd  oonn  ssuucchh  lloottss;;  pprroovviiddeedd  ssuucchh  aaddddiittiioonnss  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  tthhee  pprreesseenntt  bbuuiillddiinngg  lliinneess  

ooff  tthhee  mmaaiinn  ssttrruuccttuurree..  

  

BB))    SSuubbddiivviissiioonn::    AA  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  lloott  mmaayy  bbee  ssuubbddiivviiddeedd  iiff  eevveerryy  ppaarrtt  ooff  ssuucchh  lloott  iiss  ppuurrcchhaasseedd  bbyy  tthhee  

oowwnneerrss  ooff  aaddjjooiinniinngg  pprrooppeerrttiieess  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  ddiimmeennssiioonnss  ooff  ssuucchh  aaddjjooiinniinngg  pprrooppeerrttiieess..    OOtthheerrwwiissee,,  

tthhee  lloott  aarreeaa,,  wwiiddtthh,,  ddeepptthh  oorr  ffrroonnttaaggee  ddiimmeennssiioonnss  ooff  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  lloott  mmaayy  nnoott  bbee  rreedduucceedd  bbeellooww  

tthhee  mmiinniimmuumm  ddiimmeennssiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  bbyy  ssuubbddiivviissiioonn  ooff  tthhee  lloott..  

  

CC))    AAnnyy  rreeccoorrddeedd  lloott,,  hheelldd  iinn  ssiinnggllee  aanndd  sseeppaarraattee  oowwnneerrsshhiipp  pprriioorr  ttoo  tthhee  aaddooppttiioonn  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  

wwhhiicchh  hhaass  lleessss  tthhaann  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreedd  wwiiddtthh,,  ddeepptthh  oorr  aarreeaa  ((aaccrreeaaggee)),,  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  

ccoommppllyyiinngg  wwiitthh  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..    NNoo  vvaarriiaannccee  sshhaallll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbuuiilldd  oonn  ssuucchh  lloottss  pprroovviiddeedd  

sseettbbaacckk  rreeqquuiirreemmeennttss  aarree  mmeett..  

  

66..0044      NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  SSttrruuccttuurreess  

  

AA))    NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurreess  mmaayy  bbee  eennllaarrggeedd  oorr  aalltteerreedd  pprroovviiddeedd  ssuucchh  ccoonnssttrruuccttiioonn  wwiillll  nnoott  rreessuulltt  iinn  

tthhee  iinnccrreeaassee  ooff  aannyy  nnoonnccoonnffoorrmmiittyy  iinn  hheeiigghhtt,,  sseettbbaacckk,,  llaanndd  ccoovveerraaggee  oorr  ootthheerr  ddiimmeennssiioonnaall  

rreeqquuiirreemmeenntt;;  aallll  nneeww  ccoonnssttrruuccttiioonn  sshhaallll  ccoonnffoorrmm  ttoo  hheeiigghhtt,,  sseettbbaacckk,,  ssiizzee,,  llaanndd  ccoovveerraaggee  aanndd  ootthheerr  

aapppplliiccaabbllee  ddiimmeennssiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss..  ((EExxcceepptt  SSeeccttiioonn  66..0033--AA,,  aabboovvee..))  
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BB))    NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  AArrttiiccllee  sshhaallll  pprreevveenntt  nnoorrmmaall  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  rreeppaaiirr  ooff  aannyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  bbuuiillddiinngg  

oorr  ssttrruuccttuurree..  

  

CC))    NNoo  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurree  sshhaallll  bbee  mmoovveedd  ttoo  aannootthheerr  llooccaattiioonn  wwhheerree  ssuucchh  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  

wwoouulldd  aallssoo  bbee  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg..  

  

DD))    AAnnyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  ssttrruuccttuurree  mmaayy  bbee  rreessttoorreedd  oorr  rreeccoonnssttrruucctteedd  aafftteerr  bbeeiinngg  ddeessttrrooyyeedd  oorr  ddaammaaggeedd  bbyy  

ffiirree,,  aacccciiddeenntt  oorr  ootthheerr  aacctt  ooff  GGoodd  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  rreessttoorraattiioonn  oorr  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  iiss  ssttaarrtteedd  wwiitthhiinn  

ttwwoo  yyeeaarrss  aafftteerr  ssuucchh  ddaammaaggee  iiss  iinnccuurrrreedd..  

  

66..0055    NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  UUsseess  

  

AA))    NNoonnccoonnffoorrmmiinngg  UUsseess::    NNoo  bbuuiillddiinngg,,  ssttrruuccttuurree  oorr  llaanndd  aarreeaa  uusseedd  ffoorr  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  sshhaallll  bbee  

eennllaarrggeedd,,  eexxtteennddeedd  oorr  mmoovveedd  nnoorr  aaddddiittiioonnaall  ssttrruuccttuurreess  aalllloowweedd..  

  

BB))    MMaaiinntteennaannccee  aanndd  rreeppaaiirr  wwoorrkk  aass  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  kkeeeepp  aa  ssttrruuccttuurree  hhoouussiinngg  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  iinn  

ssoouunndd  ccoonnddiittiioonn  sshhaallll  bbee  ppeerrmmiitttteedd..  

  

CC))    AAnnyy  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  mmaayy  bbee  eexxtteennddeedd  tthhrroouugghhoouutt  aannyy  ppaarrttss  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg,,  wwhhiicchh  wweerree  

mmaanniiffeessttllyy  aarrrraannggeedd  oorr  ddeessiiggnneedd  ffoorr  ssuucchh  uussee  aatt  tthhee  ttiimmee  ooff  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  

  

DD))    DDiissccoonnttiinnuuaannccee::    WWhheenneevveerr  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  ooff  aa  ssttrruuccttuurree  hhaass  bbeeeenn  ddiissccoonnttiinnuueedd  ffoorr  aa  ppeerriioodd  

ooff  ttwwoo  ((22))  yyeeaarrss,,  ssuucchh  uussee  sshhaallll  nnoott  tthheerreeaafftteerr  bbee  rree--eessttaabblliisshheedd,,  aanndd  aannyy  ffuuttuurree  uussee  sshhaallll  bbee  

ccoonnffoorrmmiinngg  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  

  

EE))    IIff  aa  bbuuiillddiinngg  oorr  ssttrruuccttuurree  oorr  ppaarrtt  tthheerreeooff  ccoonnttaaiinniinngg  aa  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  hhaass  bbeeeenn  ddaammaaggeedd  ooff  

ppaarrttiiaallllyy  ddeessttrrooyyeedd  bbyy  aannyy  ccaauussee,,  iitt  mmaayy  bbee  rreeccoonnssttrruucctteedd  oorr  rreessttoorreedd..    SSuucchh  nnoonnccoonnffoorrmmiinngg  uussee  

sshhaallll  bbee  rreeccoonnssttrruucctteedd  oorr  rreessttoorreedd  wwiitthh  tthhee  ssaammee  oorr  lleessss  fflloooorr  aarreeaa  aanndd  ccuubbiicc  ccoonntteenntt,,  aanndd  wwiitthh  tthhee  

ssaammee  oorr  iimmpprroovveedd  ssiittee  llaayyoouutt  aass  tthhaatt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  ssttrruuccttuurree..  
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AARRTTIICCLLEE  77..    AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  AANNDD  EENNFFOORRCCEEMMEENNTT    

  

77..0011      ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  

  

AA))    TThheessee  rreegguullaattiioonnss  sshhaallll  bbee  eennffoorrcceedd  bbyy  aa  ppeerrssoonn  hheerreeiinnaafftteerr  ccaalllleedd  tthhee  ""ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr,,""  

ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  TToowwnn  BBooaarrdd,,  wwhhoo  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  aauutthhoorriittyy  ttoo  iissssuuee  ppeerrmmiittss  oonnllyy  iinn  ssttrriicctt  

ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  

  

BB))    WWiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  ssiittee  ppllaannss,,  tthhee  CCooddee  EEnnffoorrcceemmeenntt  OOffffiicceerr  hhaass  tthhee  dduuttyy  ooff  eennffoorrcciinngg  aannyy  aaddddiittiioonnaall  

rreegguullaattiioonnss  aaddoopptteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  SSeeccttiioonn  55..0011((BB))  hheerreeooff..    TThhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  aallssoo  bbee  

rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oovveerraallll  iinnssppeeccttiioonn  ooff  ssiittee  iimmpprroovveemmeennttss  iinncclluuddiinngg  ccoooorrddiinnaattiioonn  wwiitthh  tthhee  

PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  aanndd  ootthheerr  ooffffiicciiaallss  aanndd  aaggeenncciieess,,  aass  aapppprroopprriiaattee..  

  

77..0022      EEnnffoorrcceemmeenntt  

  

AA))    NNoo  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  oorr  cceerrttiiffiiccaattee  ooff  ccoommpplliiaannccee  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  eexxcceepptt  

iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthheessee  rreegguullaattiioonnss,,  oorr  aass  ddiirreecctteedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  

uunnddeerr  pprroovviissiioonnss  ooff  AArrttiiccllee  88..  

  

BB))    TThhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  eessttaabblliisshh  uunniiffoorrmm  pprroocceedduurreess  ffoorr  rreecceeiivviinngg  ccoommppllaaiinnttss  ooff  

vviioollaattiioonnss,,  sseerrvviinngg  nnoottiicceess  ooff  vviioollaattiioonnss  aanndd  iissssuuiinngg  ssttoopp  wwoorrkk  oorrddeerrss..  

  

CC))    TThhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  iiss  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  iissssuuee  aappppeeaarraannccee  ttiicckkeettss  rreettuurrnnaabbllee  iinn  TToowwnn  JJuussttiiccee  

CCoouurrtt  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  aannyy  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  llooccaall  llaaww..  

  

77..0033    PPeennaallttyy  ffoorr  VViioollaattiioonnss  

  

AAnnyy  ppeerrssoonn,,  ccoorrppoorraattiioonn,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aassssoocciiaattiioonn  oorr  ootthheerr  lleeggaall  eennttiittyy  wwhhoo  vviioollaatteess  aannyy  ooff  tthhee  

pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  oorr  aannyy  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  gguuiillttyy  ooff  aann  ooffffeennssee  aanndd  ssuubbjjeecctt  ttoo  aa  

ffiinnee  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  TThhrreeee  HHuunnddrreedd  FFiiffttyy  DDoollllaarrss  (($$335500))  aanndd  bbyy  ppeennaallttyy  ooff  nnoott  mmoorree  tthhaann  TThhrreeee  

HHuunnddrreedd  FFiiffttyy  DDoollllaarrss  (($$335500))  ttoo  bbee  rreeccoovveerreedd  bbyy  tthhee  TToowwnn  iinn  aa  cciivviill  aaccttiioonn..    EEvveerryy  ssuucchh  ppeerrssoonn  oorr  

eennttiittyy  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  gguuiillttyy  ooff  aa  sseeppaarraattee  ooffffeennssee  ffoorr  eeaacchh  wweeeekk  ssuucchh  vviioollaattiioonn  ccoonnttiinnuueess..  

  

77..0044      OOtthheerr  EEnnffoorrcceemmeenntt  PPrroocceeeeddiinnggss  

  

TThhee  TToowwnn  mmaayy  iinnssttiittuuttee  aannyy  aapppprroopprriiaattee  aaccttiioonn  oorr  pprroocceeeeddiinngg  ttoo  pprreevveenntt  aa  vviioollaattiioonn  ooff  tthhiiss  llaaww,,  ttoo  

rreessttrraaiinn,,  ccoorrrreecctt,,  oorr  aabbaattee  ssuucchh  vviioollaattiioonn,,  oorr  ttoo  pprreevveenntt  tthhee  iilllleeggaall  uussee  ooff  llaanndd,,  bbuuiillddiinngg,,  oorr  ssttrruuccttuurreess..  

  

77..0055      ZZoonniinngg  aanndd  BBuuiillddiinngg  PPeerrmmiitt  

  

AA))    NNoo  bbuuiillddiinngg  sshhaallll  hheerreeaafftteerr  bbee  eerreecctteedd,,  rreellooccaatteedd  oorr  aalltteerreedd  aass  ttoo  oouuttssiiddee  ddiimmeennssiioonnss  oorr  ssoo  aass  ttoo  

ppeerrmmiitt  aa  cchhaannggee  iinn  iittss  uussee  aanndd  nnoo  eexxccaavvaattiioonn  ffoorr  aannyy  bbuuiillddiinngg  sshhaallll  bbee  bbeegguunn  aanndd  nnoo  BBuuiillddiinngg  

PPeerrmmiitt  iissssuueedd  bbyy  tthhee  BBuuiillddiinngg  IInnssppeeccttoorr,,  uunnlleessss  aanndd  uunnttiill  aa  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd  bbyy  tthhee  

ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr..  

  

BB))    NNoo  zzoonniinngg  ppeerrmmiitt  sshhaallll  bbee  iissssuueedd  uunnttiill  tthheerree  hhaass  bbeeeenn  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  aa  sskkeettcchh  

oorr  pplloott  ppllaann  sshhoowwiinngg  tthhee  aaccttuuaall  ddiimmeennssiioonnss  aanndd  aanngglleess  ooff  tthhee  lloott  ttoo  bbee  bbuuiilltt  uuppoonn,,  tthhee  eexxaacctt  ssiizzee  aanndd  

llooccaattiioonn  oonn  tthhee  lloott  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  oorr  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinnggss  ttoo  bbee  eerreecctteedd,,  rreellooccaatteedd  oorr  aalltteerreedd  aanndd  ssuucchh  
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ootthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  mmaayy  bbee  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  aanndd  pprroovviiddee  ffoorr  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  tthheessee  

rreegguullaattiioonnss..  

  

CC))    EEaacchh  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  ssttaattee  tthhee  ppuurrppoossee  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ssttrruuccttuurree  oorr  llaanndd  iiss  ttoo  bbee  uusseedd  aanndd  ggeenneerraall  

ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  ttyyppee  ooff  ccoonnssttrruuccttiioonn..  

  

DD))    UUppoonn  wwrriitttteenn  rreeqquueesstt  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr,,  aaddddiittiioonnaall  iinnffoorrmmaattiioonn  ((ssuucchh  aass  ddrraawwiinnggss,,  ddaattaa,,  

ccoommppuuttaattiioonnss))  nneecceessssaarryy  ttoo  eennssuurree  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww,,  sshhaallll  bbee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhee  

aapppplliiccaanntt,,  hhiiss  aaggeenntt  oorr  ccoonnssuullttaanntt  aatt  nnoo  ccoosstt  ttoo  tthhee  TToowwnn..  

  

EE))    IIff  ccoonnssttrruuccttiioonn  aauutthhoorriizzeedd  bbyy  aa  ZZoonniinngg  PPeerrmmiitt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ssttaarrtteedd  wwiitthhiinn  oonnee  yyeeaarr,,  ssaaiidd  PPeerrmmiitt  

sshhaallll  bbee  nnuullll  aanndd  vvooiidd..  

  

77..0066      CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  OOccccuuppaannccyy  

  

TThhee  BBuuiillddiinngg  IInnssppeeccttoorr  sshhaallll  nnoott  iissssuuee  aa  CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  OOccccuuppaannccyy  uunnttiill  tthhee  BBuuiillddiinngg  IInnssppeeccttoorr  hhaass  

rreecceeiivveedd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  ((CCeerrttiiffiiccaattee  ooff  CCoommpplliiaannccee))  ffrroomm  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  tthhaatt  tthhee  uussee  ccoonnffoorrmmss  

ttoo  aallll  zzoonniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss..  
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AARRTTIICCLLEE  88..    ZZOONNIINNGG  BBOOAARRDD  OOFF  AAPPPPEEAALLSS  

  

88..0011      CCrreeaattiioonn  ooff  AAppppeeaallss  BBooaarrdd  

  

AA  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  iiss  hheerreebbyy  ccrreeaatteedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  226677  ooff  

tthhee  TToowwnn  LLaaww..    TThhee  BBooaarrdd  sshhaallll  eelleecctt  ooffffiicceerrss  aanndd  pprreessccrriibbee  rruulleess  ffoorr  ccoonndduucctt  aanndd  aappppooiinntt  aa  rreeccoorrddiinngg  

sseeccrreettaarryy..  

  

88..0022        PPoowweerrss  ooff  AAppppeeaallss  BBooaarrdd  

  

TThhee  ppoowweerrss  ooff  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  aarree  aass  ffoolllloowwss::  

  

AA))    IInntteerrpprreettaattiioonn//  AAppppeeaallss  --  UUppoonn  aappppeeaall  ffrroomm  aa  ddeecciissiioonn  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr,,  ttoo  ddeecciiddee  aannyy  

qquueessttiioonn  iinnvvoollvviinngg  tthhee  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  aannyy  pprroovviissiioonn  ooff  tthhiiss  llaaww..  

  

BB))  VVaarriiaanncceess  --  ttoo  vvaarryy  oorr  aaddaapptt  tthhee  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  aannyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ooff  tthhiiss  llaaww..  

  

88..0033      GGeenneerraall  PPrroocceedduurreess  

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  aacctt  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  226677  ooff  tthhee  TToowwnn  LLaaww,,  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  

QQuuaalliittyy  RReevviieeww  AAcctt,,  GGeenneerraall  MMuunniicciippaall  LLaaww  SSeeccttiioonn  223399,,  tthhee  pprroocceedduurreess  ssppeecciiffiieedd  iinn  tthhiiss  llaaww,,  aanndd  

tthheeiirr  oowwnn  bbyyllaawwss..    AAllll  aappppeeaallss  aanndd  aapppplliiccaattiioonnss  mmaaddee  ttoo  tthhiiss  BBooaarrdd  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg..  
  

AA))    UUssee  VVaarriiaanncceess    

  

            11))    TThhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss,,  oonn  aappppeeaall  ffrroomm  tthhee  ddeecciissiioonn  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee    

                      ooffffiicciiaall  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  ssuucchh  OOrrddiinnaannccee  oorr  LLooccaall  LLaaww,,  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo    

                      ggrraanntt  UUssee  VVaarriiaanncceess,,  aass  ddeeffiinneedd  hheerreeiinn..    

  

            22))    NNoo  ssuucchh  UUssee  VVaarriiaannccee  sshhaallll  bbee  ggrraanntteedd  bbyy  aa  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  wwiitthhoouutt  aa  sshhoowwiinngg  bbyy  tthhee    

                      aapppplliiccaanntt  tthhaatt  aapppplliiccaabbllee  ZZoonniinngg  rreegguullaattiioonnss  aanndd  rreessttrriiccttiioonnss  hhaavvee  ccaauusseedd  uunnnneecceessssaarryy  hhaarrddsshhiipp..    

                      IInn  oorrddeerr  ttoo  pprroovvee  ssuucchh  uunnnneecceessssaarryy  hhaarrddsshhiipp  tthhee  aapppplliiccaanntt  sshhaallll  ddeemmoonnssttrraattee  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff    

                      AAppppeeaallss  tthhaatt  ffoorr  eeaacchh  aanndd  eevveerryy  ppeerrmmiitttteedd  uussee  uunnddeerr  tthhee  ZZoonniinngg  rreegguullaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr    

                      ddiissttrriicctt  wwhheerree  tthhee  pprrooppeerrttyy  iiss  llooccaatteedd,,    

  

aa))    TThhee  aapppplliiccaanntt  ccaannnnoott  rreeaalliizzee  aa  rreeaassoonnaabbllee  rreettuurrnn,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  llaacckk  ooff  rreettuurrnn  iiss  ssuubbssttaannttiiaall  aass    

          ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  ccoommppeetteenntt  ffiinnaanncciiaall  eevviiddeennccee;;    

  

bb))    TThhaatt  tthhee  aalllleeggeedd  hhaarrddsshhiipp  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  pprrooppeerrttyy  iinn  qquueessttiioonn  iiss  uunniiqquuee,,  aanndd  ddooeess  nnoott  aappppllyy    

            ttoo  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  ddiissttrriicctt  oorr  nneeiigghhbboorrhhoooodd;;    

  

cc))    TThhaatt  tthhee  rreeqquueesstteedd  uussee  vvaarriiaannccee,,  iiff  ggrraanntteedd,,  wwiillll  nnoott  aalltteerr  tthhee  eesssseennttiiaall  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee        

            nneeiigghhbboorrhhoooodd;;  aanndd    

  

dd))    TThhaatt  tthhee  aalllleeggeedd  hhaarrddsshhiipp  hhaass  nnoott  bbeeeenn  sseellff--ccrreeaatteedd..    
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            33))    TThhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss,,  iinn  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  UUssee  VVaarriiaanncceess,,  sshhaallll  ggrraanntt  tthhee  mmiinniimmuumm  vvaarriiaannccee  tthhaatt    

                        iitt  sshhaallll  ddeeeemm  nneecceessssaarryy  aanndd  aaddeeqquuaattee  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  uunnnneecceessssaarryy  hhaarrddsshhiipp  pprroovveenn  bbyy  tthhee    

                        aapppplliiccaanntt,,  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  pprreesseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd  aanndd  tthhee    

                        hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy  aanndd  wweellffaarree  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..  

  

BB))    AArreeaa  VVaarriiaanncceess  

 

            11))    TThhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr,,  uuppoonn  aann  aappppeeaall  ffrroomm  ddeecciissiioonn  oorr    

                    ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ooffffiicciiaall  cchhaarrggeedd  wwiitthh  tthhee  eennffoorrcceemmeenntt  ooff  ssuucchh  OOrrddiinnaannccee  oorr    

                    LLooccaall  LLaaww,,  ttoo  ggrraanntt  AArreeaa  VVaarriiaanncceess  aass  ddeeffiinneedd  hheerreeiinn..  

  

          22))    IInn  mmaakkiinngg  iittss  ddeetteerrmmiinnaattiioonn,,  tthhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  ttaakkee  iinnttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee      

                      bbeenneeffiitt  ttoo  tthhee  aapppplliiccaanntt  iiff  tthhee  vvaarriiaannccee  iiss  ggrraanntteedd,,  aass  wweeiigghheedd  aaggaaiinnsstt  tthhee  ddeettrriimmeenntt  ttoo  tthhee  hheeaalltthh,,    

                      ssaaffeettyy  aanndd  wweellffaarree  ooff  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd  oorr  ccoommmmuunniittyy  bbyy  ssuucchh  ggrraanntt..  IInn  mmaakkiinngg  ssuucchh    

                      ddeetteerrmmiinnaattiioonn  tthhee  bbooaarrdd  sshhaallll  aallssoo  ccoonnssiiddeerr::  

  

                      aa))    WWhheetthheerr  aann  uunnddeessiirraabbllee  cchhaannggee  wwiillll  bbee  pprroodduucceedd  iinn  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd  oorr  aa    

                                ddeettrriimmeenntt  ttoo  nneeaarrbbyy  pprrooppeerrttiieess  wwiillll  bbee  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  tthhee  aarreeaa  vvaarriiaannccee;;  

  

bb))    WWhheetthheerr  tthhee  bbeenneeffiitt  ssoouugghhtt  bbyy  tthhee  aapppplliiccaanntt  ccaann  bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  ssoommee  mmeetthhoodd,,  ffeeaassiibbllee  ffoorr    

            tthhee  aapppplliiccaanntt  ttoo  ppuurrssuuee,,,,  ootthheerr  tthhaann  aann  aarreeaa  vvaarriiaannccee;;  

  

cc))    WWhheetthheerr  tthhee  rreeqquueesstteedd  aarreeaa  vvaarriiaannccee  iiss  ssuubbssttaannttiiaall;;  

  

dd))    WWhheetthheerr  tthhee  pprrooppoosseedd  vvaarriiaannccee  wwiillll  hhaavvee  aann  aaddvveerrssee  eeffffeecctt  oorr  iimmppaacctt  oonn  tthhee  pphhyyssiiccaall  oorr    

          eennvviirroonnmmeennttaall  ccoonnddiittiioonnss  iinn  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd  oorr  ddiissttrriicctt;;  aanndd  

  

ee))    WWhheetthheerr  tthhee  aalllleeggeedd  ddiiffffiiccuullttyy  wwaass  sseellff--ccrreeaatteedd,,  wwhhiicchh  ccoonnssiiddeerraattiioonn  sshhaallll  bbee  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee    

          ddeecciissiioonn  ooff  tthhee  bbooaarrdd  ooff  aappppeeaallss,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott  nneecceessssaarriillyy  pprreecclluuddee  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  tthhee  aarreeaa    

          vvaarriiaannccee..  

  

            33))    TThhee  bbooaarrdd  ooff  aappppeeaallss,,  iinn  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  AArreeaa  VVaarriiaanncceess,,  sshhaallll  ggrraanntt  tthhee  mmiinniimmuumm  vvaarriiaannccee  tthhaatt    

                        iitt  sshhaallll  ddeeeemm  nneecceessssaarryy  aanndd  aaddeeqquuaattee  aanndd  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  pprreesseerrvvee  aanndd  pprrootteecctt  tthhee  cchhaarraacctteerr  ooff    

                        tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd  aanndd  tthhee  hheeaalltthh,,  ssaaffeettyy  aanndd  wweellffaarree  ooff  tthhee  ccoommmmuunniittyy..    
  

CC))    IImmppoossiittiioonn  ooff  CCoonnddiittiioonnss    

  

TThhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll,,  iinn  tthhee  ggrraannttiinngg  ooff  bbootthh  UUssee  VVaarriiaanncceess  aanndd  AArreeaa  VVaarriiaanncceess,,  hhaavvee  tthhee  

aauutthhoorriittyy  ttoo  iimmppoossee  ssuucchh  rreeaassoonnaabbllee  ccoonnddiittiioonnss  aanndd  rreessttrriiccttiioonnss  aass  aarree  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  aanndd  iinncciiddeennttaall  

ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  uussee  ooff  tthhee  pprrooppeerrttyy..  SSuucchh  ccoonnddiittiioonnss  sshhaallll  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  iinntteenntt  ooff  tthhee  

ZZoonniinngg  OOrrddiinnaannccee  oorr  LLooccaall  LLaaww,,  aanndd  sshhaallll  bbee  iimmppoosseedd  ffoorr  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  mmiinniimmiizziinngg  aannyy  aaddvveerrssee  

iimmppaacctt  ssuucchh  vvaarriiaannccee  mmaayy  hhaavvee  oonn  tthhee  nneeiigghhbboorrhhoooodd  oorr  ccoommmmuunniittyy  

  

DD))    TTiimmee  ooff  AAppppeeaall  

  

AAnn  aappppeeaall  ttoo  tthhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  wwiitthhiinn  ssiixxttyy  ((6600))  ddaayyss  aafftteerr  tthhee  ffiilliinngg  iinn  tthhee  

TToowwnn  CClleerrkk’’ss  ooffffiiccee  ooff  aannyy  oorrddeerr,,  rreeqquuiirreemmeenntt,,  ddeecciissiioonn,,  iinntteerrpprreettaattiioonn  oorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ZZoonniinngg  

AAddmmiinniissttrraattoorr..  TThhee  aappppeeaall  sshhaallll  bbee  ttaakkeenn  bbyy  ffiilliinngg  wwiitthh  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  wwiitthh  tthhee  TToowwnn  

CClleerrkk  aa  nnoottiiccee  ooff  aappppeeaall  aanndd  aapppplliiccaattiioonn,,  ssppeecciiffyyiinngg  tthhee  ggrroouunnddss  tthheerreeooff  aanndd  tthhee  rreelliieeff  ssoouugghhtt..  TThhee  
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ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  sshhaallll  ffoorrtthhwwiitthh  ttrraannssmmiitt  ttoo  tthhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  aallll  tthhee  ppaappeerrss  

ccoonnssttiittuuttiinngg  tthhee  rreeccoorrdd  uuppoonn  wwhhiicchh  tthhee  aaccttiioonn  aappppeeaalleedd  ffrroomm  wwaass  ttaakkeenn..  

  

EE))    PPrroocceedduurree    

  

            11))    AAllll  aapppplliiccaattiioonnss  ffoorr  vvaarriiaanncceess  aanndd  aappppeeaallss  sshhaallll  bbee  iinn  wwrriittiinngg  oonn  ffoorrmmss  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  ZZoonniinngg    

                      BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss..  TThheeyy  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr..    

  

            22))    EEvveerryy  aapppplliiccaattiioonn  sshhaallll  rreeffeerr  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  pprroovviissiioonn  ooff  tthhee  oorrddiinnaannccee  iinnvvoollvveedd  aanndd  eessttaabblliisshh  tthhee    

                      ddeettaaiillss  ooff  wwhhyy  tthhee  vvaarriiaannccee  sshhoouulldd  bbee  ggrraanntteedd..  AAnn  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  FFoorrmm,,  aass  rreeqquuiirreedd    

                      bbyy  SSEEQQRR,,  mmuusstt  bbee  ssuubbmmiitttteedd  wwiitthh  aallll  aapppplliiccaattiioonnss  eexxcceepptt  sseettbbaacckk  vvaarriiaanncceess  aanndd  iinntteerrpprreettaattiioonnss..    

  

            33))    UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ccoommpplleetteedd  aapppplliiccaattiioonn,,  tthhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll::    

  

aa))    SScchheedduullee  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  wwiitthhiinn  ssiixxttyy--ttwwoo  ((6622))  ddaayyss..  

  

bb))    AArrrraannggee  ppuubblliiccaattiioonn  ooff  nnoottiiccee  ooff  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  iinn  tthhee  TToowwnn''ss  ooffffiicciiaall  nneewwssppaappeerr  aatt  lleeaasstt  tteenn          

          ((1100))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg..    

  

cc))    AAuutthhoorriizzee  aapppplliiccaanntt  ttoo  nnoottiiffyy  iinn  wwrriittiinngg  aallll  llaanndd  oowwnneerrss  wwiitthhiinn  ffiivvee  hhuunnddrreedd  ((550000))  ffeeeett  ooff  tthhee    

          aapppplliiccaanntt’’ss  ppaarrcceell  bbyy  RReettuurrnn  RReecceeiipptt  MMaaiill;;  tthhee  aapppplliiccaanntt  sshhaallll  ffuurrnniisshh  rreecceeiippttss  ttoo  tthhee  ZZoonniinngg    

          BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  aatt  tthhee  ssttaarrtt  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg..    

  

dd))    AAllll  uussee  vvaarriiaanncceess  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd    

ffoorr  rreevviieeww  aass  ttoo  tthhee  ccoonnffoorrmmaannccee  wwiitthh  tthhee  oobbjjeeccttiivveess  ooff  tthhee  CCoommpprreehheennssiivvee  PPllaann..  NNoo  

ddeecciissiioonn  sshhaallll  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  uunnttiill  ssuucchh  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  rreevviieeww  hhaass  bbeeeenn  

ccoommpplleetteedd  aanndd  aa  rreeppoorrtt  iissssuueedd..  IIff  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  ffaaiillss  ttoo  iissssuuee  iittss  rreeppoorrtt  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  

((3300))  ddaayyss,,  tthhee  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  aassssuummee  tthhaatt  aa  ffaavvoorraabbllee  rreeppoorrtt  hhaass  bbeeeenn  iissssuueedd..  

  

ee))    RReeffeerr  aapppplliiccaattiioonn  ttoo  tthhee  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  aass  rreeqquuiirreedd  bbyy  GGeenneerraall  MMuunniicciippaall  LLaaww,,    

SSeeccttiioonn  223399  mm,,  ttoo  aallllooww  tthhee  CCoouunnttyy  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ttoo  rreevviieeww  tthhee  pprrooppoosseedd  aaccttiioonn  aanndd  ttoo  ffiillee    

iittss  rreeppoorrtt..    

    

ff))    RReevviieeww  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  AAsssseessssmmeenntt  FFoorrmm  aanndd  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  aann  eennvviirroonnmmeennttaall    

          iimmppaacctt  ssttaatteemmeenntt  sshhoouulldd  bbee  rreeqquuiirreedd..  

  

gg))    WWiitthhiinn  ssiixxttyy--ttwwoo  ((6622))  ddaayyss  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hheeaarriinngg,,  tthhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  sshhaallll  rreennddeerr  aa    

          ddeecciissiioonn..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  rreeccoommmmeennddss  mmooddiiffiiccaattiioonnss  oorr    

          ddiissaapppprroovvaall  ooff  aa  rreeffeerrrreedd  mmaatttteerr  aanndd  tthhee  ZZoonniinngg  BBooaarrdd  ooff  AAppppeeaallss  aaccttss  ttoo  tthhee  ccoonnttrraarryy,,  tthhee    

          TToowwnn  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  ffiillee  aa  rreeppoorrtt  ooff  iittss  ffiinnaall  aaccttiioonn  wwiitthh  tthhee  CCoouunnttyy  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd    

          wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  aafftteerr  ffiinnaall  aaccttiioonn  aanndd  sseett  ffoorrtthh  iinn  wwrriittiinngg  tthhee  rreeaassoonnss  ffoorr  tthhee  ccoonnttrraarryy    

          aaccttiioonn..  

  

          44))    AAnnyy  ppeerrssoonn  aaggggrriieevveedd  bbyy  tthhee  AAppppeeaallss  BBooaarrdd''ss  ddeecciissiioonn,,  mmaayy  aappppeeaall  wwiitthhiinn  tthhiirrttyy  ((3300))  ddaayyss  ttoo    

                    SSuupprreemmee  CCoouurrtt,,  aass  pprroovviiddeedd  bbyy  SSeeccttiioonn  226677--cc  ooff  tthhee  TToowwnn  LLaaww..  
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AARRTTIICCLLEE  99..      AAMMEENNDDMMEENNTTSS  

  

99..0011      AAmmeennddmmeennttss  bbyy  TToowwnn  BBooaarrdd  

  

TThhee  TToowwnn  BBooaarrdd  mmaayy  aammeenndd,,  ssuupppplleemmeenntt  oorr  rreeppeeaall  tthhee  rreegguullaattiioonnss  aanndd  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  llaaww  aafftteerr  

ppuubblliicc  nnoottiiccee  aanndd  ppuubblliicc  hheeaarriinngg..    TThhee  TToowwnn  BBooaarrdd,,  bbyy  rreessoolluuttiioonn  aaddoopptteedd  aatt  aa  ssttaatteedd  mmeeeettiinngg,,  sshhaallll  ffiixx  

tthhee  ttiimmee  aanndd  ppllaaccee  ooff  aa  ppuubblliicc  hheeaarriinngg  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeenntt  aanndd  ccaauussee  nnoottiiccee  ttoo  bbee  ggiivveenn  aass  

ffoolllloowwss::  

  

AA))    BByy  ppuubblliisshhiinngg  aa  nnoottiiccee  aatt  lleeaasstt  tteenn  ((1100))  ddaayyss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ttiimmee  ooff  ssuucchh  hheeaarriinngg  iinn  nneewwssppaappeerr  ooff  

ggeenneerraall  cciirrccuullaattiioonn  iinn  tthhee  ttoowwnn..  

  

BB))    BByy  mmaakkiinngg  aannyy  rreeffeerrrraallss  aanndd  ssttuuddiieess  aass  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthhee  GGeenneerraall  MMuunniicciippaall  LLaaww  SSeeccttiioonn  223399,,  

tthhee  SSttaattee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  QQuuaalliittyy  RReevviieeww  AAcctt  aanndd  SSeeccttiioonn  99..0022  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  

  

99..0022        RReeffeerrrraall  ooff  AAmmeennddmmeennttss  ttoo  TToowwnn  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  

  

AAllll  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeennttss  sshhaallll  bbee  rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  TToowwnn  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  ffoorr  aa  rreeppoorrtt  aanndd  

rreeccoommmmeennddaattiioonn  tthheerreeoonn..    TThhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  sshhaallll  ssuubbmmiitt  iittss  rreeppoorrtt  wwiitthhiinn  nniinneettyy  ((9900))  ddaayyss  aafftteerr  rree--

cceeiivviinngg  ssuucchh  rreeffeerrrraall..    FFaaiilluurree  ooff  tthhee  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd  ttoo  rreeppoorrtt  wwiitthhiinn  tthhee  rreeqquuiirreedd  ttiimmee  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  

ttoo  bbee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  aammeennddmmeenntt..  

  

99..0033      SSuuppeerrmmaajjoorriittyy  RReeqquuiirreemmeennttss  

  

IInn  ccaassee  ooff  aa  pprrootteesstt  aaggaaiinnsstt  ssuucchh  cchhaannggee  oorr  aann  aaddvveerrssee  rreeccoommmmeennddaattiioonn  ffrroomm  tthhee  DDeellaawwaarree  CCoouunnttyy  

PPllaannnniinngg  BBooaarrdd,,  aa  ssuuppeerrmmaajjoorriittyy  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  TToowwnn  LLaaww  aanndd  GGeenneerraall  

MMuunniicciippaall  LLaaww  iinn  oorrddeerr  ttoo  aaddoopptt  tthhee  aammeennddmmeennttss..  
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AARRTTIICCLLEE  1100..    DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  

  

EExxcceepptt  wwhheerree  ssppeecciiffiiccaallllyy  ddeeffiinneedd  hheerreeiinn  aallll  wwoorrddss  uusseedd  iinn  tthhiiss  llaaww  sshhaallll  ccaarrrryy  tthheeiirr  ccuussttoommaarryy  

mmeeaanniinnggss..    WWoorrddss  iinn  tthhee  pprreesseenntt  tteennssee  sshhaallll  aallssoo  iinncclluuddee  tthhee  ffuuttuurree;;  tthhee  ssiinngguullaarr  sshhaallll  iinncclluuddee  tthhee  pplluurraall  

aanndd  tthhee  pplluurraall  tthhee  ssiinngguullaarr..  

  

IInn  tthhee  ccaassee  ooff  aannyy  ddiissppuuttee  oovveerr  tthhee  mmeeaanniinngg  ooff  aa  wwoorrdd,,  pphhrraassee  oorr  sseenntteennccee,,  tthhee  ZZoonniinngg  AAddmmiinniissttrraattoorr  iiss  

hheerreebbyy  aauutthhoorriizzeedd  ttoo  mmaakkee  aa  ddeeffiinniittiivvee  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  tthheerreeooff,,  bbeeiinngg  gguuiiddeedd  iinn  ssuucchh  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  bbyy  

tthhee  ppuurrppoosseess  aanndd  iinntteenntt  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww  aass  sseett  ffoorrtthh  iinn  AArrttiiccllee  11..    AAppppeeaallss  mmaayy  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  ssuucchh  

ddeetteerrmmiinnaattiioonnss  aass  pprroovviiddeedd  iinn  AArrttiiccllee  88..  

  

AACCCCEESSSSOORRYY  BBUUIILLDDIINNGG::    AA  bbuuiillddiinngg  ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall  bbuuiillddiinngg  oonn  aa  lloott  aanndd  uusseedd  ffoorr  

ppuurrppoosseess  ccuussttoommaarriillyy  iinncciiddeennttaall  ttoo  tthhoossee  ooff  tthhee  pprriinncciippllee  bbuuiillddiinngg..  

  

AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEE::    AA  uussee  ccuussttoommaarriillyy  iinncciiddeennttaall  aanndd  ssuubboorrddiinnaattee  ttoo  tthhee  pprriinncciippaall  uussee  oorr  bbuuiillddiinngg  

aanndd  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ssaammee  lloott  wwiitthh  ssuucchh  pprriinncciippaall  uussee  oorr  bbuuiillddiinngg..  

  

AADDDDIITTIIOONN::    EExxtteennssiioonn  oorr  iinnccrreeaassee  iinn  aarreeaa  oorr  hheeiigghhtt  ooff  aa  bbuuiillddiinngg..  

  

AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  EEVVEENNTT  CCEENNTTEERR::    AAnn  AAggrriiccuullttuurraall  EEvveenntt  CCeenntteerr  mmeeaannss  aa  ffaacciilliittyy  oorr  ssiittee  llooccaatteedd  

oonn  aaggrriiccuullttuurraallllyy  zzoonneedd  pprrooppeerrttyy  tthhaatt  hhaass  oonnggooiinngg  aaggrriiccuullttuurraall  uussee  aanndd  pprroovviiddeess  bbuuiillddiinnggss  aanndd  sseerrvviicceess  

oonn  ppaarrtt  ttiimmee,,  ffuullll  ttiimmee  oorr  sseeaassoonn  bbaassiiss  ffoorr  EEVVEENNTTSS..    TThhee  CCeenntteerr  mmaayy  hhaavvee  kkiittcchheennss,,  ccaatteerriinngg,,  eevveenntt  

rroooommss,,  bbaarrnnss,,  ppiiccnniicc  ggrroovveess  aanndd  ooppeenn  ssppaacceess  tthhaatt  aarree  pprroovviiddeedd  oonn  aa  ffoorr  hhiirree  bbaassiiss..  

  

AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL  UUSSEE::    TThhee  uussee  ooff  aa  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  ffoorr  aaggrriiccuullttuurraall  ppuurrppoosseess  iinncclluuddiinngg  ttiilllliinngg  tthhee  

ssooiill,,  ddaaiirryyiinngg,,  ppaassttuurree,,  aappiiccuullttuurree,,  aarrbboorriiccuullttuurree,,  hhoorrttiiccuullttuurree,,  fflloorriiccuullttuurree,,  aaqquuaattiicc  ffaarrmmiinngg,,  hhaarrvveessttiinngg  

ooff  ttrreeee  pprroodduuccttss  aanndd  aanniimmaall  hhuussbbaannddrryy;;  aallssoo  iinncclluuddeedd  aarree  tthhee  nneecceessssaarryy  aacccceessssoorryy  uusseess  aanndd  ssttrruuccttuurreess  

ffoorr  ppaacckkiinngg,,  ttrreeaattiinngg,,  aanndd  ssttoorriinngg  ooff  pprroodduuccttss,,  pprroodduuccee  aanndd  eeqquuiippmmeenntt,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  

aannyy  ssuucchh  aacccceessssoorryy  uussee  sshhaallll  bbee  sseeccoonnddaarryy  ttoo  tthhaatt  ooff  nnoorrmmaall  aaggrriiccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess;;  aaggrriiccuullttuurraall  ddooeess  nnoott  

iinncclluuddee  kkeennnneellss  oorr  ssllaauugghhtteerr  hhoouusseess..  

  

AALLTTEERRAATTIIOONN::    AAnnyy  cchhaannggee,,  rreeaarrrraannggeemmeenntt,,  oorr  aaddddiittiioonn  ttoo  aa  bbuuiillddiinngg,,  ootthheerr  tthhaann  rreeppaaiirrss;;  aannyy  

mmooddiiffiiccaattiioonn  iinn  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  oorr  iinn  bbuuiillddiinngg  eeqquuiippmmeenntt..  

  

AANNIIMMAALL  SSHHEELLTTEERR::    AA  ppllaaccee  wwhheerree  aanniimmaallss  aarree  ggiivveenn  mmeeddiiccaall  ccaarree  aanndd  aannyy  bbooaarrddiinngg  ooff  aanniimmaallss  iiss  

lliimmiitteedd  ttoo  sshhoorrtt--tteerrmm  ccaarree  iinncciiddeennttaall  ttoo  tthhee  hhoossppiittaall  uussee..  UUssee  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ffaacciilliittiieess  tthhaatt  bbrreeeedd  aanndd//oorr  

bbooaarrdd  aanniimmaallss,,  kkeennnneellss,,  eettcc..    

  

AAPPAARRTTMMEENNTT::    SSaammee  aass  MMUULLTTII--FFAAMMIILLYY  DDWWEELLLLIINNGG..  

  

BBEEDD  AANNDD  BBRREEAAKKFFAASSTT::    AA  pprriivvaattee  ddwweelllliinngg  iinn  wwhhiicchh  ffeewweerr  tthhaann  1100  rroooommss  aarree  rreenntteedd  ffoorr  tteemmppoorraarryy  

aaccccoommmmooddaattiioonnss  ttoo  oovveerrnniigghhtt  gguueessttss  ffoorr  aa  ffeeee;;  ssaammee  aass  ttoouurriisstt  hhoommee..  

  

BBOOAARRDDIINNGG  HHOOUUSSEE::    AA  pprriivvaattee  ddwweelllliinngg  iinn  wwhhiicchh  aatt  lleeaasstt  ttwwoo  ((22))  bbuutt  nnoott  mmoorree  tthhaann  ssiixx  ((66))  rroooommss  

aarree  ooffffeerreedd  ffoorr  rreenntt,,  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  ttaabbllee  bbooaarrdd  iiss  ffuurrnniisshheedd  ttoo  llooddggeerrss,,  aanndd  iinn  wwhhiicchh  nnoo  ttrraannssiieennttss  aarree  

aaccccoommmmooddaatteedd  aanndd  nnoo  ppuubblliicc  rreessttaauurraanntt  iiss  mmaaiinnttaaiinneedd..  
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BBUUIILLDDIINNGG::    AAnnyy  rrooooffeedd  ssttrruuccttuurree  iinntteennddeedd  ffoorr  tthhee  sshheelltteerr,,  hhoouussiinngg  oorr  eenncclloossuurree  ooff  ppeerrssoonnss,,  aanniimmaallss  

oorr  pprrooppeerrttyy..    WWhheenn  aa  bbuuiillddiinngg  iiss  ddiivviiddeedd  iinnttoo  eennttiirreellyy  sseeppaarraattee  ppaarrttss  eexxtteennddiinngg  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd  uupp,,  eeaacchh  

ppaarrtt  ssoo  ddiivviiddeedd  iiss  ddeeeemmeedd  aa  sseeppaarraattee  bbuuiillddiinngg..  

  

BBUUIILLDDIINNGG,,  DDEETTAACCHHEEDD::    AA  bbuuiillddiinngg  ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  ooppeenn  ssppaaccee  oonn  aallll  ssiiddeess  oonn  tthhee  ssaammee  lloott..  

  

BBUUIILLDDIINNGG  HHEEIIGGHHTT::    TThhee  vveerrttiiccaall  ddiissttaannccee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  aavveerraaggee  eelleevvaattiioonn  ooff  tthhee  ffiinniisshheedd  

ggrraaddee  aatt  tthhee  ffrroonntt  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  ttoo  tthhee  hhiigghheesstt  ppooiinntt  ooff  rrooooff  ffoorr  ffllaatt  aanndd  mmaannssaarrdd  rrooooffss,,  aanndd  ttoo  tthhee  

aavveerraaggee  hheeiigghhtt  bbeettwweeeenn  eeaavveess  aanndd  rriiddggee  ffoorr  ootthheerr  rrooooff  ttyyppeess..  

  

BBUUIILLDDIINNGG,,  PPRRIINNCCIIPPAALL::    AA  bbuuiillddiinngg  iinn  wwhhiicchh  iiss  ccoonndduucctteedd  tthhee  mmaaiinn  oorr  pprriinncciippaall  uussee  ooff  tthhee  lloott  oonn  

wwhhiicchh  ssaaiidd  bbuuiillddiinngg  iiss  ssiittuuaatteedd..  

  

CCAAMMPPIINNGG  VVEEHHIICCLLEE::    PPiicckk--uupp  ccaammppeerrss  aanndd  ccooaacchheess  ((ddeessiiggnneedd  ttoo  bbee  mmoouunntteedd  oonn  aann  aauuttoommoobbiillee  oorr  

ppiicckk--uupp  ttrruucckk)),,  mmoottoorriizzeedd  ddwweelllliinnggss,,  ttrraavveell  ttrraaiilleerrss  aanndd  tthhee  lliikkee  tthhaatt  aarree  ddeessiiggnneedd  ffoorr  oovveerrnniigghhtt  

ccaammppiinngg,,  aanndd  nnoott  iinncclluuddiinngg  mmoobbiillee  hhoommeess,,  ssnnoowwmmoobbiilleess,,  aanndd  ootthheerr  rreeccrreeaattiioonn  vveehhiicclleess..  

  

CCLLUUBB::    BBuuiillddiinngg  oorr  uussee  ccaatteerriinngg  eexxcclluussiivveellyy  ttoo  cclluubb  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthheeiirr  gguueessttss,,  aanndd  nnoott  ooppeerraatteedd  

pprriimmaarriillyy  ffoorr  pprrooffiitt..    IInncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo::    YYMMCCAA,,  YYWWCCAA,,  YYHHCCAA,,  llooddggee,,  rreelliiggiioouuss,,  aanndd  

ssiimmiillaarr  cclluubbss..  

  

CCOOMMMMEERRCCIIAALL  EEVVEENNTT  CCEENNTTEERR::    CCoommmmeerrcciiaall  EEvveenntt  CCeenntteerr  mmeeaannss  aa  ffaacciilliittyy  ((hhoommee,,  bbaarrnn,,  

aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinngg,,  tteenntt  aanndd  ppiiccnniicc  aarreeaa  ffoorr  eexxaammppllee))  tthhaatt  eeiitthheerr  oonn  aa  ffuullll  ttiimmee,,  ppaarrtt  ttiimmee  oorr  sseeaassoonnaall  

bbaassiiss  pprroovviiddeess  aa  vveennuuee  ffoorr  EEVVEENNTTSS..    TThhee  CCeenntteerr  mmaayy  hhaavvee  aa  kkiittcchheennss,,  ccaatteerriinngg,,  eevveenntt  rroooommss,,  bbaarrnnss  oorr  

tteennttss  tthhaatt  aarree  pprroovviiddeedd  oonn  aa  ffoorr--hhiirree  bbaassiiss..  

  

DDWWEELLLLIINNGG,,  MMUULLTTIIPPLLEE--FFAAMMIILLYY::    AA  bbuuiillddiinngg  oorr  ppoorrttiioonn  tthheerreeooff  ddeessiiggnneedd  ffoorr  yyeeaarr--rroouunndd  

ooccccuuppaannccyy,,  ccoonnttaaiinniinngg  sseeppaarraattee  ddwweelllliinngg  uunniittss  ffoorr  tthhrreeee  oorr  mmoorree  ffaammiilliieess  lliivviinngg  iinnddeeppeennddeennttllyy  ooff  eeaacchh  

ootthheerr,,  ootthheerr  tthhaann  hhootteellss,,  mmootteellss,,  ccaammppss  aanndd  bbooaarrddiinngg  hhoouusseess..  

  

DDWWEELLLLIINNGG,,  OONNEE--FFAAMMIILLYY::    AA  ddeettaacchheedd  bbuuiillddiinngg  ddeessiiggnneedd  ffoorr  yyeeaarr--rroouunndd  ooccccuuppaannccyy  bbyy  oonnee  

ffaammiillyy  oonnllyy,,  ootthheerr  tthhaann  aa  rreeccrreeaattiioonnaall  vveehhiiccllee..  

    

DDWWEELLLLIINNGG,,  TTWWOO--FFAAMMIILLYY::    AA  ddeettaacchheedd  bbuuiillddiinngg  ddeessiiggnneedd  ffoorr  yyeeaarr  rroouunndd  ooccccuuppaannccyy  bbyy  ttwwoo  

ffaammiilliieess  lliivviinngg  iinnddeeppeennddeennttllyy  ooff  eeaacchh  ootthheerr,,  ootthheerr  tthhaann  aa  mmoobbiillee  hhoommee,,  rreeccrreeaattiioonnaall  vveehhiiccllee,,  ccaammpp,,  oorr  

rroooommiinngg  hhoouussee..  

  

DDWWEELLLLIINNGG  UUNNIITT::    AA  bbuuiillddiinngg  oorr  ppoorrttiioonnss  tthheerreeooff,,  pprroovviiddiinngg  ccoommpplleettee  hhoouusseekkeeeeppiinngg  ffaacciilliittiieess  ffoorr  

oonnee  ffaammiillyy,,  iinncclluuddiinngg  lliivviinngg,,  ccooookkiinngg,,  ssaanniittaarryy  aanndd  sslleeeeppiinngg  ffaacciilliittiieess..  

  

EEVVEENNTTSS::    AAnn  EEvveenntt  mmeeaannss  aa  ggaatthheerriinngg  ooff  mmoorree  tthhaann  1100  ppeeooppllee  aatt  aa  CCoommmmeerrcciiaall  oorr  AAggrriiccuullttuurree  EEvveenntt  

CCeenntteerr  wwhheerree  tthhee  ppuurrppoossee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  ffaacciilliittiieess,,  ffoooodd,,  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  oorr  ootthheerr  ffoorr  ppaayy  sseerrvviicceess..    SSuucchh  

sseerrvviicceess  eennaabbllee  ddiinniinngg,,  eenntteerrttaaiinnmmeenntt,,  ffuunnddrraaiissiinngg,,  mmeeeettiinnggss,,  aanndd  ssoocciiaall  eevveennttss  ssuucchh  aass  ppaarrttiieess,,  

rreeuunniioonnss,,  rreecceeppttiioonnss,,  ppoolliittiiccaall  ggaatthheerriinnggss  oorr  wweeddddiinnggss,,  ffoorr  eexxaammppllee..    TThheessee  mmaayy  bbee  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee..        

  

FFAAMMIILLYY::    OOnnee  oorr  mmoorree  ppeerrssoonnss  ooccccuuppyyiinngg  aa  ddwweelllliinngg  uunniitt  aanndd  lliivviinngg  aass  aa  ssiinnggllee,,  nnoonnpprrooffiitt  

hhoouusseekkeeeeppiinngg  uunniitt..  
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FFAARRMM  SSEERRVVIICCEE  CCUUSSTTOOMMEERR--GGEENNEERRAATTOORR::    AAnn  oowwnneerr  aanndd  ooppeerraattoorr  ooff  wwiinndd  eelleeccttrriicc  

ggeenneerraattiinngg  eeqquuiippmmeenntt  llooccaatteedd  aanndd  uusseedd  oonn  llaanndd  uusseedd  iinn  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttiioonn  aass  ddeeffiinneedd  iinn  SSeeccttiioonn  

330011  ooff  tthhee  AAggrriiccuullttuurree  aanndd  MMaarrkkeettss  LLaaww,,  wwhhiicchh  iiss  aallssoo  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  ccuussttoommeerr--ggeenneerraattoorr’’ss  pprriimmaarryy  

rreessiiddeennccee..  

  

FFLLOOOORR  AARREEAA::    SSuumm  ooff  tthhee  ggrroossss  hhoorriizzoonnttaall  aarreeaa  ooff  tthhee  fflloooorrss  ooff  aa  bbuuiillddiinngg  eexxcclluuddiinngg  bbaasseemmeenntt  fflloooorr  

aarreeaass..    AAllll  ddiimmeennssiioonnss  sshhaallll  bbee  mmeeaassuurreedd  bbeettwweeeenn  iinntteerriioorr  ffaacceess  ooff  wwaallllss..  

  

FFRROONNTTAAGGEE::    TThhee  ddiissttaannccee  aalloonngg  aa  lloott  wwhhiicchh  aabbuuttss  aa  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  rrooaadd  iinn  aann  aapppprroovveedd  

ssuubbddiivviissiioonn..  

  

HHAALLFF--SSTTOORRYY::    AA  ppaarrttiiaall  ssttoorryy  llooccaatteedd  aabboovvee  aa  ffuullll  ssttoorryy..    RRooooff  ppllaanneess  wwiillll  iinntteerrsseecctt  ttwwoo  ooppppoossiittee  

eexxtteerriioorr  wwaallllss  aatt  aa  hheeiigghhtt  ooff  33--ffeeeett  ((33’’))  oorr  mmoorree  aanndd  hhaavvee  aa  cclleeaarr  iinntteerriioorr  hheeiigghhtt  ooff  77--ffeeeett  ((77’’))  oorr  mmoorree  aatt  

tthhee  rrooooff  ppeeaakk..      

  

HHEEAALLTTHH  SSEERRVVIICCEESS  FFAACCIILLIITTYY::    AAnn  eessttaabblliisshhmmeenntt  wwhheerree  ppaattiieennttss  aarree  aaddmmiitttteedd  ffoorr  eexxaammiinnaattiioonn  

aanndd  ttrreeaattmmeenntt  oonn  aann  oouuttppaattiieenntt  bbaassiiss  bbyy  oonnee  oorr  mmoorree  pphhyyssiicciiaannss,,  ddeennttiissttss,,  ootthheerr  mmeeddiiccaall  ppeerrssoonnnneell,,  

ppssyycchhoollooggiissttss,,  oorr  ssoocciiaall  wwoorrkkeerrss  aanndd  wwhheerree  ppaattiieennttss  aarree  nnoott  llooddggeedd..    

  

HHOOMMEE  OOCCCCUUPPAATTIIOONN::    AAnnyy  ttyyppee  ooff  bbuussiinneessss  tthhaatt  iiss  ccoonndduucctteedd  oonn  aa  rreessiiddeennttiiaall  pprrooppeerrttyy  bbyy  tthhee  

rreessiiddeennttss  aanndd  tthhaatt  ccoommpplliieess  wwiitthh  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  SSeeccttiioonn  44..0033..  

  

HHOOTTEELL::  AA  ffaacciilliittyy  ooffffeerriinngg  ttrraannssiieenntt  llooddggiinngg  aaccccoommmmooddaattiioonnss  aanndd  rreessttaauurraanntt  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc  aanndd  

pprroovviiddiinngg  aaddddiittiioonnaall  sseerrvviicceess  ssuucchh  aass  mmeeeettiinngg  rroooommss,,  aanndd  rreeccrreeaattiioonnaall  ffaacciilliittiieess..  

  

IINNDDOOOORR//OOUUTTDDOOOORR  RREECCRREEAATTIIOONN  FFAACCIILLIITTYY  OORR  CCOOMMPPLLEEXX::    AA  ppllaaccee  oorr  ssiittee  ddeessiiggnneedd  aanndd  

eeqquuiippppeedd  ffoorr  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  ssppoorrttss  aanndd  lleeiissuurree--ttiimmee  aaccttiivviittiieess..    

  

KKEENNNNEELL::    AA  ccoommmmeerrcciiaall  eessttaabblliisshhmmeenntt  iinn  wwhhiicchh  ddooggss  oorr  ootthheerr  ddoommeessttiiccaatteedd  aanniimmaallss  aarree  hhoouusseedd,,  

ggrroooommeedd,,  bbrreedd,,  bbooaarrddeedd,,  ttrraaiinneedd  oorr  ssoolldd,,  aallll  ffoorr  aa  ffeeee  oorr  ccoommppeennssaattiioonn..  ..    

  

LLOOTT::    AA  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  uunniitt,,  ooccccuuppiieedd  oorr  ccaappaabbllee  ooff  bbeeiinngg  ooccccuuppiieedd  bbyy  aa  pprriinncciippaall  

bbuuiillddiinngg  oorr  uussee  aanndd  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinnggss  oorr  uusseess,,  oorr  bbyy  aa  ggrroouupp  ooff  bbuuiillddiinnggss  uunniitteedd  bbyy  aa  ccoommmmoonn  uussee  oorr  

iinntteerreesstt;;  aanndd  iinncclluuddiinngg  ssuucchh  ooppeenn  ssppaacceess  aass  aarree  rreeqquuiirreedd  bbyy  tthheessee  rreegguullaattiioonnss,,  aanndd  hhaavviinngg  iittss  pprriinncciippaall  

ffrroonnttaaggee  oonn  aa  ppuubblliicc  ssttrreeeett  oorr  aann  ooffffiicciiaallllyy  aapppprroovveedd  ssuubbddiivviissiioonn  ssttrreeeett..  

  

LLOOTT  AARREEAA::    TThhee  ttoottaall  hhoorriizzoonnttaall  aarreeaa  iinncclluuddeedd  wwiitthhiinn  lloott  lliinneess,,  eexxcceepptt  tthhaatt  nnoo  ppaarrtt  ooff  tthhee  aarreeaa  wwiitthhiinn  

aa  ppuubblliicc  rriigghhtt--ooff--wwaayy  mmaayy  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ccoommppuuttaattiioonn  ooff  tthhee  aarreeaa..  

  

LLOOTT,,  CCOORRNNEERR::    AA  lloott  llooccaatteedd  aatt  tthhee  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  aanndd  ffrroonnttiinngg  oonn  ttwwoo  oorr  mmoorree  iinntteerrsseeccttiinngg  ssttrreeeettss,,  

aanndd  hhaavviinngg  aann  iinntteerriioorr  aannggllee  aatt  tthhee  ccoorrnneerr  oorr  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  lleessss  tthhaann  113355  ddeeggrreeeess..  

  

LLOOTT,,  DDEEPPTTHH::    TThhee  mmeeaann  hhoorriizzoonnttaall  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ffrroonntt  aanndd  rreeaarr  lloott  lliinneess,,  mmeeaassuurreedd  iinn  tthhee  

ggeenneerraall  ddiirreeccttiioonn  ooff  tthhee  ssiiddee  lloott  lliinneess..  
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LLOOTT  LLIINNEESS::    TThhee  pprrooppeerrttyy  lliinneess  bboouunnddiinngg  tthhee  lloott,,  iinncclluuddiinngg::  

  

      LLoott  LLiinnee,,  FFrroonntt    --    TThhee  lloott  lliinnee  sseeppaarraattiinngg  tthhee  lloott  ffrroomm  tthhee  ssttrreeeett  rriigghhtt--ooff--wwaayy..  

      LLoott  LLiinnee,,  RReeaarr      --    TThhee  lloott  lliinnee  ooppppoossiittee  aanndd  mmoosstt  ddiissttaanntt  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  lloott  lliinnee  

      LLoott  LLiinnee,,  SSiiddee      --    AAnnyy  lloott  lliinnee  ootthheerr  tthhaann  aa  ffrroonntt  oorr  rreeaarr  lloott  lliinnee  

  

LLOOTT,,  WWIIDDTTHH::    TThhee  ddiissttaannccee  bbeettwweeeenn  ssiiddee  lloott  lliinneess  mmeeaassuurreedd  ppaarraalllleell  ttoo  tthhee  ffrroonntt  lloott  lliinnee  aatt  aa  ddiissttaannccee  

ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  lloott  lliinnee  eeqquuaall  ttoo  tthhee  ffrroonntt  yyaarrdd  ssppeecciiffiieedd  ffoorr  tthhee  ddiissttrriicctt..  

  

MMEEDDIICCAALL  CCAARREE  FFAACCIILLIITTYY::    AA  ffaacciilliittyy  oorr  iinnssttiittuuttiioonn,,  wwhheetthheerr  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee,,  pprriinncciippaallllyy  eennggaaggeedd  

iinn  pprroovviiddiinngg  sseerrvviicceess  ffoorr  hheeaalltthh  mmaaiinntteennaannccee,,  ddiiaaggnnoossiiss  oorr  ttrreeaattmmeenntt  ooff  hhuummaann  ddiisseeaassee,,  ppaaiinn,,  iinnjjuurryy,,  

ddeeffoorrmmiittyy  oorr  pphhyyssiiccaall  ccoonnddiittiioonn,,  iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  aa  ggeenneerraall  hhoossppiittaall,,  ppuubblliicc  hheeaalltthh  cceenntteerr,,  

ddiiaaggnnoossttiicc  cceenntteerr,,  ttrreeaattmmeenntt  cceenntteerr,,  rreehhaabbiilliittaattiioonn  cceenntteerr,,  eexxtteennddeedd  ccaarree  ffaacciilliittyy,,    aanndd  sskkiilllleedd  nnuurrssiinngg  hhoommee..      

  

MMEEEETTIINNGG  HHAALLLL::    AA  MMeeeettiinngg  HHaallll  iiss  pprriimmaarriillyy  aa  ccoommmmuunniittyy--cceenntteerreedd  mmeeeettiinngg  vveennuuee  ffoorr  ppuubblliicc  aanndd  

cciivviicc  ffuunnccttiioonnss  aass  wweellll  aass  ttrraaddiittiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  eevveennttss  ooppeenn  ttoo  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..    GGrraannggee  hhaallllss,,  cchhuurrcchh  

hhaallllss,,  aanndd  ssiimmiillaarr  vveennuueess  aarree  ttyyppiiccaall  eexxaammpplleess..    WWhheenn  ssuucchh  ffaacciilliittiieess  aarree  rreenntteedd  ffoorr  pprriivvaattee  uussee  ssuucchh  aass  

ppaarrttiieess  aanndd  wweeddddiinnggss,,  tthheessee  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreecc  EEVVEENNTTSS..      

  

MMIINNIINNGG::    IInncclluuddiinngg  qquuaarrrryyiinngg  aanndd  mmiinneerraall  pprroocceessssiinngg,,  mmeeaannss  tthhee  eexxccaavvaattiioonn  aanndd  eexxttrraaccttiioonn  ooff  rroocckk,,  

ggrraavveell,,  ssttoonnee  oorr  ssooiill  ffoorr  ooffff--ssiittee  uussaaggee  oorr  ssaallee..  

  

PPEERRMMIITTTTEEDD  UUSSEE::    AA  uussee  ooff  llaanndd  oorr  bbuuiillddiinnggss  aalllloowweedd  uunnddeerr  tthhee  rreegguullaattiioonnss  ooff  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww  nnoott  

rreeqquuiirriinngg  aa  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt;;  ssaammee  aass  ““bbyy  rriigghhtt””  uussee..  

  

PPLLAANNNNIINNGG  BBOOAARRDD::    TThhee  TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa  PPllaannnniinngg  BBooaarrdd..  

  

PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEE::    TThhee  mmaaiinn  uussee  ooff  aa  lloott  oorr  ssttrruuccttuurreess  aass  ddiissttiinngguuiisshheedd  ffrroomm  aa  sseeccoonnddaarryy  oorr  aacccceessssoorryy  

uussee..  

  

RREESSIIDDEENNTTIIAALL  CCAARREE  FFAACCIILLIITTYY::    RReessiiddeenncceess  tthhaatt  pprroovviiddee  rroooommss,,  mmeeaallss,,  ppeerrssoonnaall  ccaarree,,  aanndd  hheeaalltthh  

mmoonniittoorriinngg  sseerrvviicceess  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  aa  pprrooffeessssiioonnaall  nnuurrssee  aanndd  tthhaatt  mmaayy  pprroovviiddee  ootthheerr  sseerrvviicceess  ssuucchh  

aass  rreeccrreeaattiioonn,,  ssoocciiaall,,  ccuullttuurraall  aaccttiivviittiieess,,  ffiinnaanncciiaall  sseerrvviicceess  aanndd  ttrraannssppoorrttaattiioonn..    

  

RROOAADD  RRIIGGHHTT--OOFF--WWAAYY::    AA  ssttrriipp  ooff  llaanndd  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  ooccccuuppiieedd  oorr  ooccccuuppiieedd  bbyy  aa  rrooaadd,,  tthhee  

bboouunnddaarriieess  ooff  wwhhiicchh  aarree  ddeelliinneeaatteedd  bbyy  uussaaggee,,  ddeeddiiccaattiioonn,,  oorr  bbyy  ddeeeedd..    AA  TToowwnn  oowwnneedd  RRiigghhtt--ooff--WWaayy  

sshhaallll  mmeeaann  aannyy  pprrooppeerrttyy  aalloonnggssiiddee  aa  TToowwnn  rrooaaddwwaayy  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  TToowwnn  iiss  tthhee  ffeeee  oowwnneerr,,  oorr  wwhheerree  tthhee  

TToowwnn  hhaass  bbeeeenn  ddeeeeddeedd  aa  rriigghhtt--ooff--wwaayy  eeaasseemmeenntt..  TThhiiss  pprroovviissiioonn  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  llaannddss  aalloonnggssiiddee  aa  uusseerr  

rrooaadd  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iinn  ssoommee  mmaannnneerr  ddeeeeddeedd  ttoo  tthhee  TToowwnn..  

  

RROOAADDSSIIDDEE  FFAARRMM  SSTTAANNDD::    AA  ppeerrmmaanneenntt  oorr  tteemmppoorraarryy  ssttrruuccttuurree  uusseedd  ffoorr  tthhee  ddiissppllaayy,,  ssuuppppoorrtt  aanndd  

pprrootteeccttiioonn  oorr  ssaallee  ooff  ffaarrmm  pprroodduuccttss  wwiitthh  tthhee  iinntteenntt  ttoo  sseellll  ttoo  bbuuyyeerrss..  AA    RRooaaddssiiddee  FFaarrmm  SSttaanndd  mmuusstt  

ccoommppllyy  wwiitthh  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  SSeeccttiioonn  44..1177..    

  

SSEETTBBAACCKK  FFRROONNTT::    TThhee  ddiissttaannccee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  rrooaadd  rriigghhtt--ooff--wwaayy  oorr  cceenntteerrlliinnee  ttoo  tthhee  ffrroonntt  

bbuuiillddiinngg  lliinnee  ooff  aannyy  bbuuiillddiinngg  oonn  aa  ggiivveenn  lloott,,  eexxtteennddiinngg  tthhee  eennttiirree  wwiiddtthh  ooff  tthhee  lloott..  

  

SSEETTBBAACCKK,,  RREEAARR::    TThhee  ddiissttaannccee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  rreeaarr  pprrooppeerrttyy  lliinnee  ttoo  tthhee  rreeaarr  bbuuiillddiinngg  lliinnee,,  

eexxtteennddiinngg  tthhee  eennttiirree  wwiiddtthh  ooff  tthhee  lloott..  
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SSEETTBBAACCKK,,  SSIIDDEE::    TThhee  ddiissttaannccee  mmeeaassuurreedd  ffrroomm  tthhee  ssiiddee  pprrooppeerrttyy  lliinnee  ttoo  tthhee  ssiiddee  bbuuiillddiinngg  lliinnee,,  

eexxtteennddiinngg  tthhee  eennttiirree  lleennggtthh  ooff  tthhee  lloott..  

  

SSIIGGNN::    AAnnyy  ppeerrmmaanneenntt  oorr  tteemmppoorraarryy  ssttrruuccttuurree,,  ddeevviiccee,,  lleetttteerr,,  wwoorrdd,,  mmooddeell,,  bbaannnneerr,,  ppeennnnaanntt,,  iinnssiiggnniiaa,,  

ttrraaddee  ffllaagg,,  oorr  rreepprreesseennttaattiioonn  uusseedd  aass,,  oorr  wwhhiicchh  iiss  iinn  tthhee  nnaattuurree  ooff  aann  aaddvveerrttiisseemmeenntt,,  aannnnoouunncceemmeenntt,,  oorr  

ddiirreeccttiioonn,,  oorr  iiss  ddeessiiggnneedd  ttoo  aattttrraacctt  tthhee  eeyyee  bbyy  mmeeaannss  iinncclluuddiinngg  iinntteerrmmiitttteenntt  oorr  rreeppeeaatteedd  mmoottiioonn  ooff  

iilllluummiinnaattiioonn..  

  

SSIIGGNN,,  OOFFFF--SSIITTEE  AADDVVEERRTTIISSIINNGG::    AAnnyy  ssiiggnn  tthhaatt  ccaallllss  aatttteennttiioonn  ttoo  aa  bbuussiinneessss,,  ssoo  aass  ttoo  iinndduuccee  aa  

ddeessiirree  ttoo  bbuuyy  oorr  ppaattrroonniizzee  aa  ccoommmmooddiittyy,,  sseerrvviiccee  oorr  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  ssoolldd  oorr  ooffffeerreedd  bbyy  tthhaatt  bbuussiinneessss  wwhheenn  

ssuucchh  ssiiggnn  iiss  nnoott  llooccaatteedd  oonn  tthhee  pprrooppeerrttyy  wwhheerree  tthhee  bbuussiinneessss  iiss  llooccaatteedd..  

  

SSIIGGNN,,  OOFFFF--SSIITTEE  DDIIRREECCTTIIOONNAALL::    SSiiggnnss  lliimmiitteedd  ttoo  ddiirreeccttiioonnaall  mmeessssaaggeess  ppeerrttaaiinniinngg  ttoo  tthhee  

iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  llooccaattiioonn  ooff  aa  bbuussiinneessss  aanndd  nnoott  ccoonnttaaiinniinngg  aannyy  ootthheerr  aaddvveerrttiissiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

SSIIGGNN,,  AARREEAA  OOFF::  

AA))    TThhee  aarreeaa  ooff  aa  ssiiggnn  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  iinncclluuddee  aallll  lleetttteerriinngg,,  wwoorrddiinngg,,  aanndd  aaccccoommppaannyyiinngg  ddeessiiggnnss  

aanndd  ssyymmbboollss,,  ttooggeetthheerr  wwiitthh  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  oonn  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  ddiissppllaayyeedd,,  aannyy  ffrraammee  aarroouunndd  tthhee  ssiiggnn  

aanndd  aannyy  ""ccuuttoouuttss""  oorr  eexxtteennssiioonnss,,  bbuutt  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee  aannyy  ssuuppppoorrttiinngg  ssttrruuccttuurree  oorr  bbrraacciinngg..  

BB))    TThhee  aarreeaa  ooff  aa  ssiiggnn  ccoonnssiissttiinngg  ooff  iinnddiivviidduuaall  lleetttteerrss  oorr  ssyymmbboollss  aattttaacchheedd  ttoo  oorr  ppaaiinntteedd  oonn  aa  ssuurrffaaccee,,  

bbuuiillddiinngg,,  wwaallll  oorr  wwiinnddooww,,  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhaatt  ooff  tthhee  ssmmaalllleesstt  qquuaaddrraannggllee  oorr  aa  ttrriiaannggllee,,  

wwhhiicchh  eennccoommppaasssseess  aallll  ooff  tthhee  lleetttteerrss  aanndd  ssyymmbboollss..  

CC))    TThhee  aarreeaa  ooff  aa  ssiiggnn  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  tthhrreeee--ddiimmeennssiioonnaall  oobbjjeecctt  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  bbee  tthhee  aarreeaa  ooff  tthhee  

llaarrggeesstt  vveerrttiiccaall  ccrroossss--sseeccttiioonn  ooff  tthhaatt  oobbjjeecctt..  

DD))    IInn  ccoommppuuttiinngg  tthhee  aarreeaa  ooff  ssiiggnnss,,  oonnee  ((11))  ssiiddee  ooff  bbaacckk--ttoo--bbaacckk  ssiiggnnss  sshhaallll  bbee  iinncclluuddeedd..    AA  ttwwoo  ((22))  

ssiiddeedd  ssiiggnn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  oonnee  ((11))  ssiiggnn..  

  

SSIIGGNN,,  FFRREEEESSTTAANNDDIINNGG::    AA  sseellff--ssuuppppoorrttiinngg  ssiiggnn  nnoott  aattttaacchheedd  ttoo  aannyy  bbuuiillddiinngg,,  wwaallll,,  oorr  ffeennccee,,  bbuutt  iinn  

aa  ffiixxeedd  llooccaattiioonn..  TThhiiss  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  ppoorrttaabbllee  oorr  ttrraaiilleerr  ttyyppee  ssiiggnnss..  

  

SSIIGGNN,,  PPOORRTTAABBLLEE::    SSiiggnn  ccaappaabbllee  ooff  bbeeiinngg  rreeaaddiillyy  mmoovveedd  oorr  rreellooccaatteedd,,  iinncclluuddiinngg  ppoorrttaabbllee  ssiiggnnss  

mmoouunntteedd  oonn  aa  cchhaassssiiss  aanndd  wwhheeeellss,,  oorr  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  lleeggss..  

  

SSIIGGNN,,  TTEEMMPPOORRAARRYY::    AAnnyy  ssiiggnn,,  iinncclluuddiinngg  iittss  ssuuppppoorrtt  ssttrruuccttuurree,,  iinntteennddeedd  ffoorr  aaddvveerrttiissiinngg  ffoorr  aa  

sseeaassoonn  oorr  bbeeffoorree  aann  ooccccaassiioonnaall  eevveenntt  oorr  ssaallee,,  aanndd  nnoott  iinntteennddeedd  ttoo  bbee  ddiissppllaayyeedd  oonn  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  bbaassiiss..  

  

SSMMAALLLL  WWIINNDD  EENNEERRGGYY  CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN  SSYYSSTTEEMM  FFOORR  FFAARRMM  OOPPEERRAATTIIOONN::    AA  wwiinndd  

eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  aa  ttuurrbbiinnee,,  aa  ttoowweerr  aanndd  aassssoocciiaatteedd  ccoonnttrrooll  oorr  ccoonnvveerrssiioonn  

eelleeccttrroonniiccss  tthhaatt  iiss  ooppeerraatteedd  bbyy  aa  ffaarrmm  sseerrvviiccee  ccuussttoommeerr--ggeenneerraattoorr..      

  

SSTTRREEEETT::    AA  ppuubblliicc  oorr  pprriivvaattee  wwaayy,,  wwhhiicchh  aaffffoorrddss  tthhee  pprrooppeerrttyy  mmeeaannss  ooff  aacccceessss  ttoo  aabbuuttttiinngg  pprrooppeerrttyy;;  

ssaammee  aass  ““RRooaadd””..  

  

SSTTRRUUCCTTUURREE::    AAnnyytthhiinngg  ccoonnssttrruucctteedd  oorr  eerreecctteedd,,  tthhee  uussee  ooff  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  llooccaattiioonn  oonn  tthhee  ggrroouunndd  oorr  

aattttaacchhmmeenntt  ttoo  ssoommeetthhiinngg  hhaavviinngg  llooccaattiioonn  oonn  tthhee  ggrroouunndd..  
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TTEENNTT  CCAAMMPPGGRROOUUNNDD::    AA  pplloott  ooff  ggrroouunndd  uuppoonn  wwhhiicchh  ttwwoo  ((22))  oorr  mmoorree  ccaammppssiitteess  aarree  llooccaatteedd,,  

ooffffeerreedd  ffoorr  aa  ffeeee  aass  tteemmppoorraarryy  lliivviinngg  qquuaarrtteerrss  ffoorr  rreeccrreeaattiioonn,,  eedduuccaattiioonn,,  oorr  vvaaccaattiioonn  ppuurrppoosseess..    

  

TTRRAAVVEELL  TTRRAAIILLEERR  PPAARRKK::    AAnnyy  lloott  oorr  ppaarrcceell  ooff  llaanndd  uuppoonn  wwhhiicchh  ttwwoo  ((22))  oorr  mmoorree  rreeccrreeaattiioonn  

vveehhiiccllee  ssiitteess  aarree  ooffffeerreedd  ffoorr  aa  ffeeee  ffoorr  ooccccuuppaannccyy  bbyy  rreeccrreeaattiioonn  vveehhiicclleess  ooff  tthhee  ggeenneerraall  ppuubblliicc..    

  

VVEEHHIICCLLEE::    AA  mmoottoorriizzeedd  ccoonnvveeyyaannccee  ddeessiiggnneedd  ffoorr  uussee  oonn  ppuubblliicc  hhiigghhwwaayyss..  

  

WWIINNDD  EENNEERRGGYY  SSYYSSTTEEMM::    AAnn  eenneerrggyy  ccoonnvveerrssiioonn  ssyysstteemm  ccoonnssiissttiinngg  ooff  ttuurrbbiinnee((ss)),,  ttoowweerr((ss))  aanndd  

aassssoocciiaatteedd  ccoonnttrrooll  oorr  ccoonnvveerrssiioonn  eelleeccttrroonniiccss  tthhaatt  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  pprroodduuccee  ppoowweerr  ffrroomm  wwiinndd  ffoorr  

ddiissttrriibbuuttiioonn  oonn  tthhee  uuttiilliittyy  ggrriidd  oorr  ttoo  rreedduuccee  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  uuttiilliittyy  ppoowweerr  aatt  tthhaatt  llooccaattiioonn,,  nnoott  iinncclluuddiinngg  

SSmmaallll  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnvveerrssiioonn  SSyysstteemmss  ffoorr  FFaarrmm  OOppeerraattiioonnss  aass  ddeeffiinneedd  hheerreeiinn..        

  

YYAARRDD::    AAnn  ooppeenn  ssppaaccee  oonn  tthhee  ssaammee  lloott  wwiitthh  aa  bbuuiillddiinngg,,  uunnooccccuuppiieedd  oorr  uunnoobbssttrruucctteedd  bbyy  aannyy  ppoorrttiioonn  ooff  

aa  ssttrruuccttuurree  ffrroomm  tthhee  ggrroouunndd  uuppwwaarrdd,,  eexxcceepptt  aass  ootthheerrwwiissee  pprroovviiddeedd  bbyy  tthhiiss  LLooccaall  LLaaww..  

  

YYAARRDD,,  FFRROONNTT::    AAnn  ooppeenn,,  uunnooccccuuppiieedd  ssppaaccee  oonn  tthhee  ssaammee  lloott  wwiitthh  aa  bbuuiillddiinngg,,  bbeettwweeeenn  tthhee  bbuuiillddiinngg  

ffrroonntt  lliinnee  aanndd  tthhee  ssttrreeeett  lliinnee,,  aanndd  eexxtteennddiinngg  tthhee  ffuullll  wwiiddtthh  ooff  tthhee  lloott..  

  

YYAARRDD,,  RREEAARR::    AAnn  ooppeenn,,  uunnooccccuuppiieedd  ssppaaccee,,  eexxcceepptt  ffoorr  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinnggss,,  oonn  tthhee  ssaammee  lloott  wwiitthh  aa  

bbuuiillddiinngg,,  bbeettwweeeenn  tthhee  rreeaarr  lliinnee  ooff  tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  tthhee  rreeaarr  lloott  lliinnee,,  aanndd  eexxtteennddiinngg  tthhee  ffuullll  wwiiddtthh  ooff  tthhee  

lloott..  

  

YYAARRDD,,  SSIIDDEE::    AAnn  ooppeenn,,  uunnooccccuuppiieedd  ssppaaccee,,  eexxcceepptt  ffoorr  aacccceessssoorryy  bbuuiillddiinnggss,,  oonn  tthhee  ssaammee  lloott  wwiitthh  aa  

bbuuiillddiinngg,,  ssiittuuaatteedd  bbeettwweeeenn  tthhee  bbuuiillddiinngg  aanndd  tthhee  ssiiddee  lloott  lliinnee,,  aanndd  eexxtteennddiinngg  ffrroomm  tthhee  ffrroonntt  yyaarrdd  ttoo  tthhee  

rreeaarr  yyaarrdd..  
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TToowwnn  ooff  BBoovviinnaa  

  

SSCCHHEEDDUULLEE  OOFF  UUSSEE  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

  

    PP    ==  PPeerrmmiitttteedd  UUssee  IInn  SSppeecciiffiieedd  DDiissttrriicctt  

    SSPP  ==  SSppeecciiaall  UUssee  PPeerrmmiitt  aanndd  SSiittee  PPllaann  RReeqquuiirreedd  

    SSPP**  ==  SSiittee  PPllaann  RReevviieeww  RReeqquuiirreedd  

    XX    ==  PPrroohhiibbiitteedd  UUssee  IInn  SSppeecciiffiieedd  DDiissttrriicctt  

  

    IIff  aa  uussee  iiss  nnoott  lliisstteedd  iinn  tthhiiss  SScchheedduullee,,  iitt  iiss  nnoott  aalllloowweedd..  

  

                                                                                                                              DDIISSTTRRIICCTTSS  

                    GGRR            HH  

RREESSIIDDEENNTTIIAALL  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS    

    BBooaarrddiinngg  aanndd  RRoooommiinngg  HHoouusseess                                                                SSPP            SSPP  

    DDoorrmmiittoorryy,,  ffrraatteerrnniittyy//ssoorroorriittyy  hhoouussee                                              SSPP            XX  

    DDwweelllliinngg,,  MMuullttii--FFaammiillyy  ((AAppaarrttmmeenntt))                                                  SSPP            SSPP  

    DDwweelllliinngg,,  SSiinnggllee--FFaammiillyy                                                                          PP              PP  

    DDwweelllliinngg,,  TTwwoo--FFaammiillyy                                                                                PP              PP  

    MMoobbiillee  HHoommee                                                                                                  PP              XX  

    MMoonnaasstteerryy,,  rreettrreeaatt  oorr  ssiimmiillaarr  rreelliiggiioouuss  rreessiiddeennttiiaall  ffaacciilliittyy    SSPP            SSPP  

    RReessiiddeennttiiaall  CCaarree  FFaacciilliittyy                                                                      SSPP            SSPP  

  

AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS  

    AAcccceessssoorryy  AAppaarrttmmeennttss                                                                                SSPP            SSPP  

    AAcccceessssoorryy  UUssee  oorr  SSttrruuccttuurree  IInncciiddeennttaall  ttoo  tthhee  PPeerrmmiitttteedd  oorr  SSppeecciiaall    

  PPeerrmmiitt  UUssee  aanndd  LLooccaatteedd  oonn  tthhee  SSaammee  LLoott,,  NNoott  OOtthheerrwwiissee    

  SSppeecciiffiieedd  HHeerreeiinn                                          PP              PP  

    HHoommee  OOccccuuppaattiioonn                                                                                          PP              PP  

    GGuueesstt  CCoottttaaggee  oonn  RReessiiddeennttiiaall  PPrreemmiisseess                                            PP              PP  

  

GGEENNEERRAALL  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  

    AAggrriiccuullttuurree,,  IInncclluuddiinngg  tthhee  KKeeeeppiinngg  ooff  FFoowwll  aanndd  AAnniimmaallss    PP              PP  

    CCeemmeetteerryy                                                                                                          PP              SSPP  

    HHuummaann  CCrreemmaattoorryy                                                                                          SSPP            SSPP  

    CCoolllleeggee//UUnniivveerrssiittyy                                                                                    SSPP            XX  

    FFoorreessttrryy  UUsseess  ((CCoommmmeerrcciiaall  LLooggggiinngg))                                                  PP              PP  

    NNoonn--PPrrooffiitt  CClluubb  oorr  NNoonn--PPrrooffiitt  RReeccrreeaattiioonn  UUssee                              SSPP            SSPP  

    RRooaaddssiiddee  SSttaanndd                                                                                            PP              PP  

    SSuummmmeerr  CCaammpp,,  DDaayy  CCaammpp,,  CCoottttaaggee  oorr  CCaabbiinn  DDeevveellooppmmeenntt          SSPP            SSPP  

  

PPUUBBLLIICC  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  

    AAggrriiccuullttuurraall  EEvveenntt  CCeenntteerr            SSPP  SSPP  

    AAnniimmaall  SShheelltteerr                                                                                            SSPP            XX  

    AArrtt  GGaalllleerryy//SSttuuddiioo                                                                                    SSPP**            SSPP  

    CChhuurrcchh  oorr  OOtthheerr  PPllaaccee  ooff  WWoorrsshhiipp                                                                    SSPP**        PP  

    CCoommmmeerrcciiaall  EEvveenntt  CCeenntteerr            SSPP  SSPP  

    CCoonnffeerreennccee  CCeenntteerr                                                                                                            SSPP              SSPP  
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    CCoonnsseerrvvaattiioonn  UUsseess,,  IInncclluuddiinngg  PPuubblliicc  PPaarrkkss  aanndd  PPuubblliicc  RReeccrreeaattiioonn    

  AArreeaass                                                                            PP              PP  

    CCuullttuurraall  FFaacciilliittiieess  ((LLiibbrraarryy,,  MMuusseeuumm,,  EEttcc,,))                                SSPP**            SSPP  

    DDaayy  NNuurrsseerryy  oorr  NNuurrsseerryy  SScchhooooll                                                            SSPP**            SSPP  

    GGoollff  CCoouurrssee  oorr  CCoouunnttrryy  CClluubb                                                                  SSPP          SSPP  

    GGoovveerrnnmmeennttaall  BBuuiillddiinnggss  aanndd  UUsseess                                                        SSPP              SSPP  

    MMeeddiiccaall  CCaarree  FFaacciilliittyy                                                                              SSPP            SSPP  

    MMeeeettiinngg  HHaallll  ffoorr  ssoocciiaall,,  ffrraatteerrnnaall,,  cciivviicc,,  oorr  ssiimmiillaarr  oorrggaanniizzaattiioonnss    SSPP              SSPP  

    NNuurrssiinngg  HHoommee                                                                                                SSPP              SSPP  

    PPrriivvaattee  NNoonn--PPrrooffiitt  AAccaaddeemmiicc,,  PPaarroocchhiiaall  oorr  TTeecchhnniiccaall  SScchhooooll    SSPP            SSPP  

    RReeccyycclliinngg  CCeenntteerr                                                                                        SSPP            SSPP  

    SSaanniittaarryy  oorr  ootthheerr  wwaassttee  llaannddffiillll,,  iinncclluuddiinngg  ttooxxiicc  oorr  hhaazzaarrddoouuss  wwaassttee  XX            XX  

    SSoolliidd  WWaassttee  TTrraannssffeerr  SSttaattiioonn                                                                SSPP            XX  

  

RREECCRREEAATTIIOONN  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  

    BBaasseebbaallll  hhiittttiinngg  rraannggee  oorr  AArrcchheerryy  rraannggee                                        SSPP              SSPP  

    EEqquueessttrriiaann  FFaacciilliittiieess                                                                              PP              SSPP  

    FFiirriinngg  RRaannggee,,  sskkeeeett  oorr  ttrraapp--sshhoooottiinngg  ffaacciilliittyy  ((oouuttddoooorr))      SSPP            XX  

    FFiirriinngg  RRaannggee,,  IInnddoooorr                                                                                SSPP**            SSPP  

    FFiittnneessss  CCeenntteerr                  SSPP**  SSPP  

    GGoollff  DDrriivviinngg  RRaannggee                                                                                    SSPP              SSPP  

    GGoollff,,  MMiinniiaattuurree                                                                                          SSPP              SSPP  

    IInnddoooorr  RReeccrreeaattiioonn  FFaacciilliittyy  oorr  CCoommpplleexx                                            SSPP              SSPP  

    LLooddggeess  aanndd  rreessoorrttss                                                                                    SSPP            SSPP  

    TTeenntt  CCaammppggrroouunnddss                                                                                        SSPP            SSPP  

    TTrraavveell  TTrraaiilleerr  PPaarrkk                                                                                  SSPP            XX  

  

BBUUSSIINNEESSSS  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  

    AAiirrppoorrttss,,  llaannddiinngg  ssttrriippss  aanndd  hheelliippoorrttss                                          SSPP            XX  

    AAuuccttiioonn  EEssttaabblliisshhmmeenntt                                                                              SSPP              SSPP  

    AAuuddiioo  aanndd  VViiddeeoo  SSttuuddiioo                                                                            SSPP**            SSPP  

    AAuuttoommoobbiillee  RReeppaaiirr  FFaacciilliittyy                                                                    SSPP            SSPP  

    BBaarrbbeerr//BBeeaauuttyy  SShhoopp                                                                                    SSPP**            SSPP  

    BBeedd  &&  BBrreeaakkffaasstt                  SSPP**  SSPP**  

    BBrrooaaddccaassttiinngg  SSttuuddiioo                                                                                  PP              SSPP  

    BBuuiillddiinngg  MMaatteerriiaallss  SSuuppppllyy  aanndd  SSaalleess                                                SSPP              SSPP  

    BBuussiinneessss  oorr  PPrrooffeessssiioonnaall  OOffffiiccee                                                                                SSPP  SSPP  

    CCaarr  WWaasshh                                                                                                          SSPP            SSPP  

    CCaarrppeennttrryy,,  pplluummbbiinngg,,  eelleeccttrriiccaall,,  pprriinnttiinngg,,  wweellddiinngg,,  sshheeeett  mmeettaall,,    

  wwoooodd  wwoorrkkiinngg  sshhooppss,,  lleessss  tthhaann  55,,000000  ssqquuaarree  ffeeeett      SSPP**            SSPP  

    CCaarrppeennttrryy,,  pplluummbbiinngg,,  eelleeccttrriiccaall,,  pprriinnttiinngg,,  wweellddiinngg,,  sshheeeett  mmeettaall,,    

  wwoooodd  wwoorrkkiinngg  sshhooppss,,  ggrreeaatteerr  tthhaann  55,,000000  ssqquuaarree  ffeeeett      SSPP  SSPP  

    CCoommmmeerrcciiaall  NNuurrsseerriieess  oorr  GGrreeeennhhoouusseess                                                PP              SSPP  

    CCoommmmeerrcciiaall  ssttoorraaggee  aanndd  pprroocceessssiinngg  ooff  bbuullkk  aaggrriiccuullttuurraall  pprroodduuccttss    SSPP            SSPP  

    CCoonnvveenniieennccee  SSttoorree                                                                                      SSPP            SSPP  

    DDaannccee  HHaallll,,  BBoowwlliinngg  AAlllleeyy  oorr  IInnddoooorr  SSkkaattiinngg  RRiinnkk        SSPP              SSPP  

    DDaannccee  oorr  MMuussiicc  SSttuuddiioo                                                                              SSPP**            SSPP**  

    FFaarrmm  SSuuppppllyy                                                                                                  SSPP            SSPP  
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    FFiinnaanncciiaall  IInnssttiittuuttiioonn                                                                              SSPP**            SSPP  

    FFuueell  YYaarrdd  ((rreettaaiill))                                                                                    SSPP            XX  

    FFuunneerraall  HHoommee                                                                                                SSPP**            SSPP  

    GGaassoolliinnee  SSttaattiioonn  oorr  AAuuttoommoobbiillee  SSeerrvviiccee                                        SSPP            SSPP  

    GGrreeeennhhoouussee  wwiitthh  rreettaaiill  ssaalleess                                                                PP              SSPP  

    HHeeaalltthh  SSeerrvviicceess  FFaacciilliittyy  oorr  CClliinniicc                                                    SSPP            SSPP  

    HHootteell  oorr  MMootteell  DDeevveellooppmmeenntt                                                                  SSPP            SSPP  

    KKeennnneellss                                                                                                            SSPP            XX  

    LLaauunnddrryy,,  sseellff--sseerrvvee  oorr  ootthheerr                                                                SSPP**            SSPP  

    LLiivveessttoocckk  EExxcchhaannggee                                                                                    SSPP            SSPP  

    MMoobbiillee  HHoommee  ssaalleess  aanndd  sseerrvviiccee                                                            XX              XX  

    MMoottiioonn  PPiiccttuurree  TThheeaatteerr,,  TThheeaatteerr  ffoorr  DDrraammaattiicc  PPrroodduuccttiioonnss,,  oorr    

  CCoonncceerrtt  HHaallll                                                                                        SSPP    SSPP  

    NNeewwssppaappeerr  OOffffiiccee                                                                                        SSPP              PP  

    PPhhoottooggrraapphhiicc  SSttuuddiioo                                                                                  SSPP**            SSPP  

    PPrriinnttiinngg  FFaacciilliittyy                                                                                      SSPP              SSPP  

    RReeppaaiirr  SSeerrvviiccee  EEssttaabblliisshhmmeennttss                                                              SSPP**            SSPP  

    RReessttaauurraanntt                                                                                                      SSPP              SSPP  

    RReettaaiill  BBuussiinneessss  oorr  SSeerrvviiccee,,  NNoott  OOtthheerrwwiissee  SSppeecciiffiiccaallllyy  LLiisstteedd    

  HHeerreeiinn                                                                      SSPP            SSPP  

    SScchhooooll  CCoonndduucctteedd  ffoorr  PPrrooffiitt                                                                  SSPP              SSPP  

    SShhooppppiinngg  CCeenntteerr                                                                                          SSPP            XX  

    SSttoonnee  MMoonnuummeenntt  PPrroocceessssiinngg                                                                    SSPP**            SSPP  

    TTaavveerrnn,,  BBaarr  oorr  NNiigghhttcclluubb                                                                        SSPP            SSPP  

    TTaaxxiiddeerrmmyy  SShhoopp                                                                                            PP              SSPP  

    VVeetteerriinnaarriiaann''ss  OOffffiiccee,,  AAnniimmaall  HHoossppiittaall                                          SSPP            SSPP  

  

IINNDDUUSSTTRRIIAALL  PPRRIINNCCIIPPAALL  UUSSEESS  

    BBoottttlliinngg  aanndd  RReellaatteedd  UUsseess                                                                      SSPP            SSPP  

    CCoommmmeerrcciiaall  CCoommmmuunniiccaattiioonnss  RReecceeiivviinngg  aanndd  TTrraannssmmiittttiinngg  AAnntteennnnaa    SSPP              SSPP  

    GGaarrbbaaggee  IInncciinneerraattiioonn  ootthheerr  tthhaann  iinn  mmuunniicciippaall  ppllaannttss  oorr  iinncciiddeennttaall    

  ttoo  tthhee  ooppeerraattiioonn  ooff  ssmmaallll  bbuussiinneesssseess,,  ffaarrmmss,,  oorr  ddwweelllliinnggss      XX              XX  

    FFrreeiigghhtt  TTeerrmmiinnaall                                                                                        SSPP            XX  

    FFuueell  YYaarrdd  ((wwhhoolleessaallee))                                                                              SSPP            XX  

    JJuunnkk  yyaarrdd//AAuuttoo  GGrraavveeyyaarrdd                                                                        XX              XX  

    LLaauunnddrryy  oorr  DDrryy  CClleeaanniinngg  EEssttaabblliisshhmmeenntt                                            SSPP            SSPP  

    MMaannuuffaaccttuurree,,  FFaabbrriiccaattiioonn,,  AAsssseemmbbllyy,,  WWaarreehhoouussiinngg  aanndd  OOtthheerr    

  MMaatteerriiaall  HHaannddlliinngg                                                                  SSPP            XX  

    SSaammee  aass  aabboovvee  eexxcceepptt  NNoo  LLaarrggeerr  TThhaann  33,,000000  SSqq..  FFtt..      SSPP            SSPP  

    MMiinniinngg,,  qquuaarrrryyiinngg,,  mmiinneerraall  pprroocceessssiinngg  oovveerr  11000000  ccuubbiicc  yyaarrddss  ppeerr    

  yyeeaarr                                                                                PP  SSPP  

    MMiinniinngg,,  qquuaarrrryyiinngg,,  mmiinneerraall  pprroocceessssiinngg  lleessss  tthhaann  11000000  ccuubbiicc  yyaarrddss    

  ppeerr  yyeeaarr                                                                            PP        PP  

    NNaattuurraall  ggaass,,  ooiill  aanndd  ootthheerr  ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  mmeetteerriinngg,,  rreegguullaattiioonn,,    

  ccoommpprreessssoorrss  aanndd  llooccaall  ooffffiiccee  ssppaaccee  iinncciiddeennttaall  ttoo  ssuucchh  ooppeerraattiioonnss    

  bbuutt  nnoott  aannyy  ssttoorraaggee  ffaacciilliittiieess            SSPP            XX  

  

    PPuubblliicc  UUttiilliittyy  oorr  TTrraannssppoorrttaattiioonn  UUssee,,  IInncclluuddiinngg  GGaarraaggee  aanndd    
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  MMaaiinntteennaannccee  FFaacciilliittyy                                                          SSPP            XX  

    PPuubblliicc  UUttiilliittyy  SSttaattiioonn  oorr  SSttrruuccttuurree                                                  SSPP            SSPP  

    RReesseeaarrcchh  LLaabboorraattoorryy                                                                                  SSPP            XX  

    SSaawwmmiillll                                                                                                            SSPP            XX  

    WWhhoolleessaallee  BBuussiinneessss  oorr  SSaalleess,,  NNoott  OOtthheerrwwiissee  SSppeecciiffiiccaallllyy    

  MMeennttiioonneedd  HHeerreeiinn                                                              SSPP            XX  

    WWiinndd  EEnneerrggyy  SSyysstteemm              XX  XX  

  

IINNDDUUSSTTRRIIAALL  AACCCCEESSSSOORRYY  UUSSEESS  

    SSmmaallll  WWiinndd  EEnneerrggyy  CCoonnsseerrvvaattiioonn  SSyysstteemm  ffoorr  FFaarrmm  OOppeerraattiioonn    SSPP**  SSPP**                
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