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AARRTTIICCLLEE 11

TTIITTLLEESS,, AAUUTTHHOORRIIZZAATTIIOONN,, PPUURRPPOOSSEE,, AANNDD EENNAACCTTMMEENNTT CCLLAAUUSSEE

110011 LLOONNGG TTIITTLLEE

AA rreessoolluuttiioonn pprroovviiddiinngg ffoorr tthhee zzoonniinngg ooff tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd aarreeaa ooff HHuurroonn TToowwnnsshhiipp,, OOhhiioo,,
bbyy rreegguullaattiinngg tthhee ssiizzee,, hheeiigghhtt,, llooccaattiioonn,, aanndd uussee ooff bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrruuccttuurreess,, tthhee aarreeaa aanndd ddiimmeennssiioonn
ooff tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd aarreeaa ooff tthhee TToowwnnsshhiipp iinnttoo zzoonneess oorr ddiissttrriiccttss ooff ssuucchh nnuummbbeerr,, ssiizzee,, aanndd sshhaappee
aass aarree ddeeeemmeedd bbeesstt ssuuiitteedd ttoo ccaarrrryy oouutt ssaaiidd ppuurrppoossee aanndd pprreessccrriibbiinngg ppeennaallttiieess aanndd pprroocceeeeddiinnggss ffoorr
tthhee aaddmmiinniissttrraattiioonn aanndd eennffoorrcceemmeenntt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

WWHHEERREEAASS,, TThhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess ooff HHuurroonn TToowwnnsshhiipp,, EErriiee CCoouunnttyy,, OOhhiioo,, ddeeeemm iitt iinn tthhee
ppuubblliicc hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, mmoorraallss,, ccoommffoorrtt aanndd ggeenneerraall wweellffaarree ooff tthhee ssaaiidd TToowwnnsshhiipp aanndd iitt''ss rreessiiddeennttss ttoo
eessttaabblliisshh aa ggeenneerraall ppllaann ooff zzoonniinngg ffoorr tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd aarreeaa ooff ssaaiidd TToowwnnsshhiipp..

NNOOWW,, TTHHEERREEFFOORREE,, BBEE IITT RREESSOOLLVVEEDD,, bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess ooff HHuurroonn TToowwnnsshhiipp,,
EErriiee CCoouunnttyy,, OOhhiioo..

110022 SSHHOORRTT TTIITTLLEE

TThhiiss OOrrddiinnaannccee sshhaallll bbee kknnoowwnn aass tthhee ""ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn ffoorr HHuurroonn TToowwnnsshhiipp,, EErriiee
CCoouunnttyy,, OOhhiioo""..

110033 AAuutthhoorriizzaattiioonn

TThhiiss RReessoolluuttiioonn iiss aauutthhoorriizzeedd bbyy tthhee RReevviisseedd CCooddee ooff tthhee SSttaattee ooff OOhhiioo..

110044 PPUURRPPOOSSEE

FFoorr tthhee ppuurrppoossee ooff pprroommoottiinngg ppuubblliicc hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, mmoorraallss,, ccoommffoorrtt aanndd ggeenneerraall wweellffaarree;; ttoo
ccoonnsseerrvvee aanndd pprrootteecctt pprrooppeerrttyy aanndd pprrooppeerrttyy vvaalluueess;; ttoo sseeccuurree tthhee mmoosstt aapppprroopprriiaattee uussee ooff tthhee llaanndd;;
ttoo ffaacciilliittaattee aaddeeqquuaattee bbuutt eeccoonnoommiiccaall pprroovviissiioonnss ooff ppuubblliicc iimmpprroovveemmeennttss;; aanndd pprroommoottee aaeesstthheettiicc
ccoonnssiiddeerraattiioonnss wwiitthhiinn tthhee TToowwnnsshhiipp;; tthhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess ooff tthhiiss TToowwnnsshhiipp ffiinndd iitt nneecceessssaarryy aanndd
aaddvviissaabbllee ttoo rreegguullaattee tthhee llooccaattiioonn,, hheeiigghhtt,, ddeennssiittyy,, nnuummbbeerr ooff ssttoorriieess aanndd ssiizzee ooff bbuuiillddiinnggss aanndd ootthheerr
ssttrruuccttuurreess,, iinncclluuddiinngg tteennttss,, ccaabbiinnss,, ttrraaiilleerr ccooaacchheess,, aanndd tthhee uusseess ooff llaanndd ffoorr ttrraaddee,, iinndduussttrryy,,
rreessiiddeenncceess,, rreeccrreeaattiioonn,, aanndd ootthheerr ppuurrppoosseess,, aanndd ffoorr ssuucchh ppuurrppoossee hhaavvee ddiivviiddeedd tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd
aarreeaa ooff tthhee TToowwnnsshhiipp iinnttoo ddiissttrriiccttss oorr zzoonneess aass sshhoowwnn oonn tthhee ooffffiicciiaall zzoonniinngg mmaapp ooff HHuurroonn
TToowwnnsshhiipp,, EErriiee CCoouunnttyy,, OOhhiioo..
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110055 EENNAACCTTMMEENNTT CCLLAAUUSSEE

WWhheerreeaass tthheerree hhaass bbeeeenn hheerreettooffoorree aaddoopptteedd aa ccoommpprreehheennssiivvee ppllaann ooff ZZoonniinngg ffoorr HHuurroonn
TToowwnnsshhiipp,, EErriiee CCoouunnttyy,, OOhhiioo,, ddaatteedd eeffffeeccttiivvee NNoovveemmbbeerr 55,, 11995588;; aanndd

WWhheerreeaass ssaaiidd ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn hhaass bbeeeenn aammeennddeedd ffrroomm ttiimmee ttoo ttiimmee;; aanndd

WWhheerreeaass aaddddiittiioonnaall aammeennddmmeennttss ttoo tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn hhaavvee bbeeeenn iinniittiiaatteedd bbyy tthhee HHuurroonn
TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn aanndd hhaavvee bbeeeenn dduullyy rreeffeerrrreedd ttoo tthhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess ooff HHuurroonn
TToowwnnsshhiipp ffoorr aapppprroovvaall,, ddeenniiaall,, oorr mmooddiiffiiccaattiioonn;; aanndd

WWhheerreeaass tthhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess ooff HHuurroonn TToowwnnsshhiipp hhaavvee aapppprroovveedd ssuucchh aammeennddmmeennttss
ttooggeetthheerr wwiitthh mmaappss ttoo tthhee oorriiggiinnaall ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn aass aammeennddeedd aanndd hheerreettooffoorree aaddoopptteedd;; aanndd

NNooww,, tthheerreeffoorree,, bbee iitt rreessoollvveedd tthhaatt tthhee HHuurroonn TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn aass ccoonnttaaiinneedd
hheerreeiinn aanndd iinncclluuddiinngg tthhee ZZoonniinngg MMaapp iiss hheerreebbyy aaddoopptteedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess ooff HHuurroonn
TToowwnnsshhiipp,, EErriiee CCoouunnttyy,, OOhhiioo..

110066 EEFFFFEECCTTIIVVEE DDAATTEE

TThhee aammeennddeedd ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn sshhaallll bbee eeffffeeccttiivvee tthhiirrttyy ((3300)) ddaayyss aafftteerr aapppprroovvaall bbyy tthhee
BBooaarrdd ooff TTrruusstteeeess ooff HHuurroonn TToowwnnsshhiipp,, EErriiee CCoouunnttyy,, OOhhiioo..
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AARRTTIICCLLEE 22

IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN

220011 IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN AANNDD AAPPPPLLIICCAATTIIOONN

IInn iinntteerrpprreettaattiioonn aanndd aapppplliiccaattiioonn,, tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll bbee hheelldd ttoo tthhee
mmiinniimmuumm rreeqquuiirreemmeennttss aaddoopptteedd ffoorr tthhee pprroommoottiioonn ooff ppuubblliicc hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, mmoorraallss,, ccoommffoorrtt,, aanndd
ggeenneerraall wweellffaarree..

NNootthhiinngg hheerreeiinn sshhaallll rreeppeeaall,, aabbrrooggaattee,, aannnnuull,, oorr iinn aannyy wwaayy iimmppaaiirr oorr iinntteerrffeerree wwiitthh aannyy
pprroovviissiioonnss ooff llaaww,, oorr aannyy rruulleess oorr rreegguullaattiioonnss,, ootthheerr tthhaann zzoonniinngg rreegguullaattiioonnss,, aaddoopptteedd oorr iissssuueedd
ppuurrssuuaanntt ttoo llaaww rreellaattiinngg ttoo tthhee ccoonnssttrruuccttiioonn aanndd uussee ooff bbuuiillddiinnggss aanndd pprreemmiisseess..

WWhheerree tthhiiss RReessoolluuttiioonn iimmppoosseess aa ggrreeaatteerr rreessttrriiccttiioonn uuppoonn tthhee uussee ooff bbuuiillddiinnggss oorr rreeqquuiirreess
llaarrggeerr yyaarrddss tthhaann aarree iimmppoosseedd oorr rreeqquuiirreedd bbyy ootthheerr pprroovviissiioonnss ooff llaaww,, rruulleess,, rreegguullaattiioonnss,, ccoovveennaannttss,,
oorr aaggrreeeemmeennttss,, tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll ccoonnttrrooll,, bbuutt nnootthhiinngg hheerreeiinn sshhaallll iinntteerrffeerree
wwiitthh,, aabbrrooggaattee,, oorr aannnnuull aannyy eeaasseemmeennttss,, ccoovveennaannttss,, ddeeeedd rreessttrriiccttiioonnss oorr aaggrreeeemmeennttss bbeettwweeeenn ppaarrttiieess
wwhhiicchh iimmppoossee rreessttrriiccttiioonnss ggrreeaatteerr tthhaann tthhoossee iimmppoosseedd bbyy tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

220022 VVAALLIIDDIITTYY AANNDD SSEEPPAARRAABBIILLIITTYY

IItt iiss hheerreebbyy ddeeccllaarreedd ttoo bbee tthhee lleeggiissllaattiivvee iinntteenntt tthhaatt,, iiff aannyy pprroovviissiioonn oorr pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss
RReessoolluuttiioonn,, oorr tthhee aapppplliiccaattiioonn tthheerreeooff ttoo aannyy zzoonniinngg lloott,, bbuuiillddiinngg oorr ootthheerr ssttrruuccttuurree,, oorr ttrraacctt ooff llaanndd,,
aarree ddeeccllaarreedd bbyy aa ccoouurrtt ooff ccoommppeetteenntt jjuurriissddiiccttiioonn ttoo bbee iinnvvaalliidd oorr iinneeffffeeccttiivvee iinn wwhhoollee oorr iinn ppaarrtt,, oorr
ttoo bbee iinnaapppplliiccaabbllee ttoo aannyy ppeerrssoonn oorr ssiittuuaattiioonn,, tthhee eeffffeecctt ooff ssuucchh ddeecciissiioonn sshhaallll bbee lliimmiitteedd ttoo tthhee
pprroovviissiioonn oorr pprroovviissiioonnss wwhhiicchh aarree eexxpprreessssllyy ssttaatteedd iinn tthhee ddeecciissiioonn ttoo bbee iinnvvaalliidd oorr iinneeffffeeccttiivvee,, oorr ttoo
tthhee zzoonniinngg lloott,, bbuuiillddiinngg oorr ootthheerr ssttrruuccttuurree,, oorr ttrraacctt ooff llaanndd iimmmmeeddiiaatteellyy iinnvvoollvveedd iinn tthhiiss ccoonnttrroovveerrssyy..
AAllll ootthheerr pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll ccoonnttiinnuuee ttoo bbee sseeppaarraattee aanndd ffuullllyy eeffffeeccttiivvee,, aanndd tthhee
aapppplliiccaattiioonn ooff ssuucchh pprroovviissiioonnss ttoo ootthheerr ppeerrssoonnss oorr ssiittuuaattiioonnss sshhaallll nnoott bbee eeffffeecctteedd..
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AARRTTIICCLLEE 33

GGEENNEERRAALL RREEGGUULLAATTIIOONNSS

330011 PPUURRPPOOSSEE

GGeenneerraall rreegguullaattiioonnss aappppllyy ttoo aallll ddiissttrriiccttss.. WWhheerree rreeqquuiirreemmeennttss ooff aa ggeenneerraall rreegguullaattiioonn aanndd aa
ddiissttrriicctt rreegguullaattiioonn ddiiffffeerr,, tthhee mmoorree rreessttrriiccttiivvee rreeqquuiirreemmeenntt sshhaallll pprreevvaaiill..

330022 PPEERRMMIITTTTEEDD UUSSEESS

BBuuiillddiinnggss iinncciiddeennttaall ttoo aann aaggrriiccuullttuurraall uussee aarree nnoott ssuubbjjeecctt ttoo tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhiiss
RReessoolluuttiioonn,, hhoowweevveerr,, iinn tthhee ssppiirriitt ooff oorrddeerrllyy ppllaannnniinngg,, tthhee oowwnneerr iiss eennccoouurraaggee ttoo ccoommppllyy wwiitthh aallll
aapppplliiccaabbllee rreeqquuiirreemmeennttss..

AA ssttrruuccttuurree uusseedd oonnllyy aass aa ddwweelllliinngg aanndd aannyy ssttrruuccttuurreess aacccceessssoorryy ttoo tthhaatt ddwweelllliinngg aarree nnoott
ccoonnssiiddeerreedd iinncciiddeennttaall ttoo aann aaggrriiccuullttuurraall uussee ooff tthhee llaanndd.. AAllll ppeerrmmiitttteedd ddwweelllliinnggss aanndd aacccceessssoorryy
ssttrruuccttuurreess sshhaallll bbee ssuubbjjeecctt ttoo zzoonniinngg ppeerrmmiittss aanndd aallll ootthheerr rreegguullaattiioonnss ooff tthhiiss ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn..

IInn aallll zzoonniinngg ddiissttrriiccttss ccoonnttaaiinniinngg aannyy ppllaatttteedd ssuubbddiivviissiioonn aapppprroovveedd uunnddeerr OOhhiioo RReevviisseedd CCooddee
771111..0055,, 771111..0099,, oorr 771111..1100 oorr iinn aannyy aarreeaa ccoonnssiissttiinngg ooff ffiifftteeeenn ((1155)) oorr mmoorree lloottss aapppprroovveedd uunnddeerr
OO..RR..CC.. 771111..113311 tthhaatt aarree ccoonnttiigguuoouuss ttoo oonnee aannootthheerr aanndd aaddjjaacceenntt ttoo oonnee ssiiddee ooff aa ddeeddiiccaatteedd ppuubblliicc
rrooaadd,, aanndd tthhee bbaallaannccee ooff wwhhiicchh aarree ccoonnttiigguuoouuss ttoo oonnee aannootthheerr aanndd aaddjjaacceenntt ttoo tthhee ooppppoossiittee ssiiddee ooff tthhee
ssaammee ppuubblliicc rrooaadd..

11.. AAggrriiccuullttuurraall uusseess aarree pprroohhiibbiitteedd oonn lloottss ooff oonnee ((11)) aaccrree oorr lleessss..
22.. OOnn lloottss ggrreeaatteerr tthhaann oonnee ((11)) aaccrree,, bbuutt nnoott ggrreeaatteerr tthhaann ffiivvee ((55)) aaccrreess,, bbuuiillddiinnggss aanndd

ssttrruuccttuurreess iinncciiddeennttaall ttoo tthhee uussee ooff llaanndd ffoorr aaggrriiccuullttuurraall ppuurrppoosseess sshhaallll mmeeeett
aapppplliiccaabbllee sseettbbaacckkss aass rreeqquuiirreedd ffoorr tthhee ddiissttrriiccttss iinn wwhhiicchh iitt iiss ssiittuuaatteedd..

33.. OOnn lloottss ooff ffiivvee ((55)) aaccrreess oorr lleessss,, bbuutt ggrreeaatteerr tthhaann oonnee ((11)) aaccrree,, iiff aatt lleeaasstt tthhiirrttyy--ffiivvee
ppeerrcceenntt ((3355%%)) ooff tthhee lloottss iinn tthhee ssuubbddiivviissiioonn aarree ddeevveellooppeedd wwiitthh aatt lleeaasstt oonnee ((11))
bbuuiillddiinngg,, ssttrruuccttuurree,, oorr iimmpprroovveemmeenntt tthhaatt iiss ssuubbjjeecctt ttoo rreeaall pprrooppeerrttyy ttaaxxaattiioonn oorr iiss
ssuubbjjeecctt ttoo aa ttaaxx oonn mmaannuuffaaccttuurreedd hhoommeess uunnddeerr OO..RR..CC.. 44550033..0066,, ddaaiirryyiinngg aanndd
aanniimmaall aanndd ppoouullttrryy hhuussbbaannddrryy aarree lliimmiitteedd aass ffoolllloowwss::

aa)) NNoott mmoorree tthhaann ttwwoo ((22)) ooff tthhee ffoolllloowwiinngg mmaayy bbee rraaiisseedd oorr kkeepptt oonn lloottss ooff aatt
lleeaasstt ffoouurr ((44)) aaccrreess:: ccooww,, bbuuffffaalloo,, ccaammeell,, llllaammaa,, hhoorrssee,, ggooaatt,, sshheeeepp,, oorr
sswwiinnee.. OOnnee ((11)) ooff tthheessee aanniimmaallss mmaayy bbee kkeepptt oonn lloottss ooff lleessss tthhaann tthhrreeee ((33))
aaccrreess..

bb)) CChhiicckkeennss oorr ffoowwll sshhaallll nnoott bbee kkeepptt oonn lloottss ooff lleessss tthhaann ttwweennttyy tthhoouussaanndd
((2200,,000000)) ssqquuaarree ffeeeett aanndd sshhaallll bbee ccaaggeedd iinn ssuucchh aa wwaayy tthhaatt nneeiigghhbboorrss aarree
nnoott ddiissttuurrbbeedd.. TThhee ttoottaall nnuummbbeerr ooff tthheessee aanniimmaallss sshhaallll nnoott eexxcceeeedd oonnee ((11))
ppeerr ffiivvee hhuunnddrreedd ((550000)) ssqquuaarree ffeeeett.. TThhee nnuummbbeerr ooff yyoouunngg aanniimmaallss,, aaggee ssiixx
((66)) mmoonntthhss oorr lleessss,, oorr ooffffsspprriinngg ooff aadduulltt aanniimmaallss aalllloowweedd oonn tthhee pprrooppeerrttyy
aatt aannyy ttiimmee sshhaallll nnoott eexxcceeeedd tthhrreeee ((33)) ttiimmeess tthhee nnuummbbeerr nnoorrmmaallllyy
ppeerrmmiitttteedd oonn tthhee pprrooppeerrttyy bbaasseedd oonn lloott ssiizzee.. IIff tthheessee aanniimmaallss aarree kkeepptt
aalloonngg wwiitthh aann aanniimmaall lliisstteedd iinn ssuubbsseeccttiioonn ((aa)) aabboovvee,, tthhee ttoottaall nnuummbbeerr ooff
tthheessee aanniimmaallss sshhaallll nnoott eexxcceeeedd oonnee ((11)) ppeerr oonnee tthhoouussaanndd ((11,,000000)) ssqquuaarree
ffeeeett.. IIff ttwwoo ((22)) ooff tthhee aanniimmaallss lliisstteedd iinn ssuubbsseeccttiioonn ((aa)) aarree kkeepptt,, nnoo
cchhiicckkeennss oorr ffoowwllss mmaayy bbee kkeepptt..

cc)) CCoolloonniieess ooff bbeeeess sshhaallll nnoott bbee llooccaatteedd oonn lloottss ooff lleessss tthhaann ttwweennttyy tthhoouussaanndd
((2200,,000000)) ssqquuaarree ffeeeett.. AA mmiinniimmuumm ooff oonnee tthhoouussaanndd ((11,,000000)) ssqquuaarree ffeeeett
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sshhaallll bbee rreeqquuiirreedd ffoorr eeaacchh aaddddiittiioonnaall ccoolloonnyy.. BBeeee ccoolloonniieess sshhaallll nnoott bbee
llooccaatteedd wwiitthhiinn oonnee hhuunnddrreedd ((110000)) ffeeeett ooff aannyy pprrooppeerrttyy lliinnee oorr wwiitthhiinn ffiiffttyy
((5500)) ffeeeett ooff aannyy ddwweelllliinngg..

dd)) DDoogg kkeennnneellss mmaayy bbee kkeepptt oonn lloottss ooff tthhrreeee ((33)) aaccrreess oorr mmoorree wwiitthh nnoo mmoorree
tthhaann ffiivvee ((55)) ddooggss oovveerr tthhee aaggee ooff ffiivvee ((55)) mmoonntthhss.. AA mmiinniimmuumm ooff oonnee
hhaallff ((--11//22--)) aaccrree sshhaallll bbee rreeqquuiirreedd ffoorr eeaacchh aaddddiittiioonnaall ddoogg.. DDoogg kkeennnneellss
sshhaallll nnoott bbee llooccaatteedd wwiitthhiinn oonnee hhuunnddrreedd ((110000)) ffeeeett ooff aannyy pprrooppeerrttyy lliinnee,,
wwiitthh nnooiissee bbuuffffeerrss bbeeiinngg eerreecctteedd ssoo nneeiigghhbboorrss aarree nnoott ddiissttuurrbbeedd..

ee)) TThhee kkeeeeppiinngg ooff ffuurr bbeeaarriinngg aanniimmaallss ssuucchh aass mmiinnkk,, cchhiinncchhiillllaass,, rraabbbbiittss,, ffooxx,,
aanndd tthhee lliikkee,, tthhee rraaiissiinngg ooff llaabboorraattoorryy aanniimmaallss ssuucchh aass rraattss,, mmiiccee,,
mmoonnkkeeyyss,, aanndd tthhee lliikkee,, tthhee kkeeeeppiinngg ooff ccaarrnniivvoorroouuss oorr oommnniivvoorroouuss eexxoottiicc
aanniimmaallss,, nnoorr tthhee kkeeeeppiinngg ooff ppooiissoonnoouuss aanniimmaallss sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd..

ff)) AAllll aanniimmaallss aanndd ffoowwll sshhaallll bbee hhoouusseedd aanndd ffeenncceedd oorr ccaaggeedd ssoo tthheeyy ccaann nnoott
rruunn--aatt--llaarrggee.. AAllll ffoooodd ssuupppplliieess sshhaallll bbee kkeepptt iinn rrooddeenntt--pprrooooff ccoonnttaaiinneerrss..

gg)) AAllll hheeaalltthh aanndd ssaanniittaattiioonn rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee SSttaattee ooff OOhhiioo aanndd EErriiee
CCoouunnttyy sshhaallll bbee ffoolllloowweedd..

44.. OOnn lloottss ooff ffiivvee ((55)) aaccrreess oorr lleessss,, aafftteerr tthhiirrttyy--ffiivvee ppeerrcceenntt ((3355%%)) aarree ddeevveellooppeedd aass
ddeessccrriibbeedd aabboovvee,, eexxiissttiinngg ddaaiirryyiinngg aanndd aanniimmaall aanndd ppoouullttrryy hhuussbbaannddrryy sshhaallll bbee
ccoonnssiiddeerreedd aa nnoonn--ccoonnffoorrmmiinngg uussee ooff tthhee llaanndd aanndd bbuuiillddiinnggss oorr ssttrruuccttuurreess aanndd,, iiff iitt
iiss nnoott iinn ccoonnffoorrmmaannccee wwiitthh tthhee aabboovvee rreeqquuiirreemmeennttss,, sshhaallll bbee rreegguullaatteedd ppuurrssuuaanntt ttoo
AArrttiiccllee 88 ooff tthhee HHuurroonn TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn..

330033 PPRROOHHIIBBIITTEEDD UUSSEESS

330033..0011 NNoo ppeerrssoonn,, ffiirrmm,, aassssoocciiaattiioonn,, oorr ccoorrppoorraattiioonn sshhaallll ccaauussee oorr aallllooww ttoo bbee ccaauusseedd aannyy
aaccccuummuullaattiioonn ooff ""JJUUNNKK"" aass ddeeffiinneedd hheerreeiinn oonn aannyy pprreemmiisseess iinn aannyy ddiissttrriicctt.. NNootthhiinngg hheerreeiinn
sshhaallll pprreevveenntt tthhee ppaarrkkiinngg oorr ssttoorraaggee ooff aa wwrreecckkeedd,, ddiissmmaannttlleedd,, oorr jjuunnkkeedd
aauuttoommoobbiillee//aauuttoommoobbiilleess iinn aa ffuullllyy eenncclloosseedd ggaarraaggee oorr ssiimmiillaarr ppeerrmmaanneenntt eenncclloosseedd ssttrruuccttuurree..

330033..0022 TThhee ffoolllloowwiinngg uusseess sshhaallll nnoott bbee aalllloowweedd iinn aannyy zzoonniinngg ddiissttrriicctt::
11.. CCooaacchheess,, bbuuss bbooddiieess,, vvaannss,, ssttrreeeett ccaarrss,, aanndd rraaiillrrooaadd ccaarrss uusseedd ffoorr ddwweelllliinnggss.. AAnnyy

ooff tthhee aabboovvee tthhaatt aarree ccuurrrreennttllyy bbeeiinngg uusseedd ffoorr ddwweelllliinngg ppuurrppoosseess,, aass aa
nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee,, tthhaatt bbeeiinngg uunnooccccuuppiieedd oorr aabbaannddoonneedd ffoorr aa ppeerriioodd ooff ttwwoo ((22))
yyeeaarrss,, mmuusstt bbee ttoorrnn ddoowwnn oorr ootthheerrwwiissee rreemmoovveedd ffrroomm tthhee pprreemmiisseess..

22.. DDuummppiinngg,, ssttoorriinngg,, bbuurryyiinngg,, rreedduucciinngg,, ddiissppoossiinngg ooff oorr bbuurrnniinngg ggaarrbbaaggee,, rreeffuussee,,
ssccrraapp mmeettaall,, rruubbbbiisshh,, ooffffaall oorr ddeeaadd aanniimmaallss,, sseeppttiicc ttaannkk rreeffuussee,, eexxcceepptt aass rreessuullttaanntt
ffrroomm nnoorrmmaall ddoommeessttiicc uussee ooff tthhee pprreemmiisseess,, uunnlleessss ssuucchh dduummppiinngg iiss ddoonnee aatt aa
ppllaaccee rreeccoommmmeennddeedd bbyy tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn aanndd pprroovviiddeedd ffoorr bbyy tthhee
TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess oorr CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss ffoorr ssuucchh ssppeecciiffiicc ppuurrppoossee..

33.. MMaassssaaggee ppaarrlloorrss----nnoo ppeerrssoonn,, ffiirrmm,, ppaarrttnneerrsshhiipp,, ccoorrppoorraattiioonn oorr ootthheerr eennttiittyy sshhaallll
ooppeerraattee aa mmaassssaaggee eessttaabblliisshhmmeenntt wwiitthhiinn tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd tteerrrriittoorryy ooff HHuurroonn
TToowwnnsshhiipp.. TThhiiss pprroohhiibbiittiioonn ddooeess nnoott aappppllyy ttoo tthhee pprraaccttiiccee ooff aannyy lliimmiitteedd bbrraanncchh
ooff mmeeddiicciinnee oorr ssuurrggeerryy iinn aaccccoorrddaannccee wwiitt hh RReevviisseedd CCooddee 44773311..1155 aanndd 44773311..1166
oorr tthhee pprraaccttiiccee ooff pprroovviiddiinngg aa tthheerraappeeuuttiicc mmaassssaaggee bbyy aa lliicceennsseedd pphhyyssiicciiaann,, aa
lliicceennsseedd cchhiirroopprraaccttoorr,, aa lliicceennsseedd ppooddiiaattrriisstt,, aa lliicceennsseedd nnuurrssee,, oorr aannyy ootthheerr hheeaalltthh
pprrooffeessssiioonnaall lliicceennsseedd,, cceerrttiiffiieedd,, oorr rreeggiisstteerreedd ttoo pprraaccttiiccee iinn tthhee SSttaattee ooff OOhhiioo..
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330044 GGEENNEERRAALL LLOOTT AARREEAA RREEGGUULLAATTIIOONNSS

NNoo ppaarrcceell ooff llaanndd sshhaallll hheerreeaafftteerr bbee ssoo rreedduucceedd oorr ddiivviiddeedd ssoo aass ttoo pprroovviiddee lleessss tthhaann tthhee mmiinniimmuumm lloott
ssiizzee rreeqquuiirreedd iinn tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh llaanndd iiss ssiittuuaatteedd..

330044..0011 LLoott AArreeaa EExxcceeppttiioonn FFoorr EExxiissttiinngg CCeerrttaaiinn SSuubbssttaannddaarrdd LLoottss

AAnnyy lloott oorr ppaarrcceell ooff llaanndd uunnddeerr oonnee oowwnneerrsshhiipp aanndd ooff rreeccoorrdd aatt tthhee ttiimmee ooff aaddooppttiioonn
ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd wwhheerree nnoo aaddjjooiinniinngg llaanndd wwaass uunnddeerr tthhee ssaammee oowwnneerrsshhiipp oonn
ssaaiidd ddaattee,, mmaayy bbee uusseedd aass aa bbuuiillddiinngg ssiittee eevveenn wwhheenn ooff lleessss aarrrreeaa oorr wwiiddtthh tthhaann tthhaatt
rreeqquuiirreedd bbyy tthhee rreegguullaattiioonnss ffoorr tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh llooccaatteedd..

330055 GGEENNEERRAALL YYAARRDD RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS

EExxcceepptt aass hheerreeiinn pprroovviiddeedd,, eevveerryy rreeqquuiirreedd yyaarrdd sshhaallll bbee ooppeenn aanndd uunnoobbssttrruucctteedd aanndd sshhaallll nnoott bbee
rreedduucceedd oorr ddiimmiinniisshheedd iinn aarreeaa ssoo aass ttoo bbee ssmmaalllleerr tthhaann pprreessccrriibbeedd bbyy tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

330055..0011 YYaarrdd ffoorr SSiinnggllee BBuuiillddiinngg

NNoo rreeqquuiirreedd yyaarrdd oorr ootthheerr ooppeenn ssppaaccee aarroouunndd oonnee bbuuiillddiinngg sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd aass aa
yyaarrdd oorr ooppeenn ssppaaccee ffoorr aannyy ootthheerr bbuuiillddiinngg.. NNoo rreeqquuiirreedd yyaarrdd oorr ootthheerr rreeqquuiirreedd ooppeenn
ssppaaccee oonn aann aaddjjooiinniinngg lloott sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd aass pprroovviiddiinngg tthhee yyaarrdd oorr ooppeenn ssppaaccee oonn
tthhee lloott wwhheerreeoonn aa bbuuiillddiinngg iiss ttoo bbee eerreecctteedd oorr eessttaabblliisshheedd..

330055..0022 YYaarrdd MMeeaassuurreemmeennttss

AA.. TThhee mmiinniimmuumm ffrroonntt yyaarrdd ddeepptthh sshhaallll bbee mmeeaassuurreedd oonn aa ppeerrppeennddiiccuullaarr ffrroomm tthhee ssttrreeeett
rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee ttoo tthhee bbuuiillddiinngg sseettbbaacckk lliinnee.. SSttrreeeettss hhaavviinngg nnoo eessttaabblliisshheedd rriigghhtt--ooff--wwaayy
sshhaallll hhaavvee ssuucchh rriigghhtt--ooff--wwaayy eessttaabblliisshheedd bbyy ccllaassssiiffyyiinngg tthhee ssttrreeeettss aaccccoorrddiinngg ttoo
ccllaassssiiffiiccaattiioonnss iinn tthhee ssuubbddiivviissiioonn rreegguullaattiioonnss,, oorr iiff ssuucchh ssuubbddiivviissiioonn ddooeess nnoott eexxiisstt,, bbyy
aassssuummiinngg tthhee ssttrreeeett hhaass aa ffiiffttyy ((5500)) ffoooott rriigghhtt--ooff-- wwaayy,, wwiitthh tthhee cceenntteerr ooff tthhee ttrraavveelleedd
ppoorrttiioonn ooff tthhee ssttrreeeett bbeeiinngg tthhee cceenntteerr ooff tthhee rriigghhtt--ooff--wwaayy.. AAllll ffrroonntt aanndd ssiiddee ssttrreeeett yyaarrddss
sshhaallll bbee mmeeaassuurreedd ffrroomm tthhee rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinneess ssoo eessttaabblliisshheedd..

BB.. TThhee mmiinniimmuumm ssiiddee yyaarrdd wwiiddtthh aanndd rreeaarr yyaarrdd ddeepptthh sshhaallll bbee mmeeaassuurreedd oonn tthhee
ppeerrppeennddiiccuullaarr ffrroomm tthhee lloott lliinneess ttoo tthhee nneeaarreesstt ppooiinntt ooff aannyy ssttrruuccttuurree..

CC.. CCoorrnneerr aanndd ddoouubbllee ffrroonnttaaggee lloottss sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh tthhee mmiinniimmuumm ffrroonntt yyaarrdd ddeepptthhss oonn
bbootthh ssttrreeeettss..

330055..0033 CClleeaarr VViieeww ooff IInntteerrsseeccttiinngg SSttrreeeett

IInn aallll zzoonneess wwhhiicchh rreeqquuiirree aa ffrroonntt yyaarrdd,, nnoo oobbssttrruuccttiioonn iinn eexxcceessss ooff ttwwoo ((22)) ffeeeett iinn
hheeiigghhtt sshhaallll bbee ppllaacceedd oonn aannyy ccoorrnneerr lloott wwiitthhiinn aa ttrriiaanngguullaarr aarreeaa ffoorrmmeedd bbyy tthhee ssttrreeeett
pprrooppeerrttyy lliinneess oorr tthhee pprroojjeecctteedd ppooiinntt ooff iinntteerrsseeccttiioonn ooff tthhee ssttrreeeett pprrooppeerrttyy lliinneess aanndd aa
lliinnee ccoonnnneeccttiinngg ppooiinnttss ttwweennttyy--ffiivvee ((2255)) ffeeeett ffrroomm tthhee iinntteerrsseeccttiioonn ooff tthhee ssttrreeeett
pprrooppeerrttyy lliinneess oorr tthhee pprroojjeecctteedd ppooiinntt..
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330055..0044 YYaarrdd EExxcceeppttiioonnss--FFeennccee,, HHeeddggeess,, aanndd WWaallllss

IInn aallll ddiissttrriiccttss,, eexxcceepptt IInndduussttrriiaall,, ffeenncceess,, hheeddggeess,, aanndd wwaallllss mmaayy bbee ccoonnssttrruucctteedd ttoo aa
mmaaxxiimmuumm hheeiigghhtt ooff ssiixx ((66)) ffeeeett iinn aannyy rreeqquuiirreedd ssiiddee oorr rreeaarr yyaarrdd,, aanndd ttoo aa hheeiigghhtt ooff
tthhrreeee ((33)) ffeeeett iinn aannyy rreeqquuiirreedd yyaarrdd aabbuuttttiinngg aa ssttrreeeett.. FFeenncceess aanndd wwaallllss rreeqquuiirreedd ttoo
ssuurrrroouunndd aanndd eenncclloossee ppuubblliicc uuttiilliittyy iinnssttaallllaattiioonnss aarree nnoott lliilliimmiitteedd aass ttoo hheeiigghhtt iinn aannyy
ddiissttrriicctt.. NNootthhiinngg iinn tthhiiss ssuubbsseeccttiioonn iimmpplliieess tthhaatt aannyy ooff tthhee aabboovvee mmeennttiioonneedd
ssttrruuccttuurreess ccaann bbee bbuuiilltt iinn tthhee rrooaadd rriigghhtt--ooff--aawwaayy..

330055..0055 RReeqquuiirreedd SSeettbbaacckkss ffoorr AAcccceessssoorryy BBuuiillddiinnggss

DDeettaacchheedd ggaarraaggeess aanndd ootthheerr aacccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss sshhaallll bbee llooccaatteedd iinn eeiitthheerr tthhee ssiiddee oorr rreeaarr
yyaarrdd uunnlleessss ssttrruuccttuurraallllyy mmaaddee aa ppaarrtt ooff tthhee pprriinncciippaall bbuuiillddiinngg.. NNoo aacccceessssoorryy bbuuiillddiinngg mmaayy bbee
cclloosseerr tthhaann tteenn ((1100)) ffeeeett ttoo aannyy ootthheerr bbuuiillddiinngg oonn tthhee pprreemmiisseess.. IInn tthhee RR--11 ((RRuurraall RReessiiddeennttiiaall))
ddiissttrriicctt,, wwiitthhoouutt sseewweerr aanndd wwaatteerr,, tthhee sseettbbaacckk ffrroomm tthhee pprrooppeerrttyy lliinnee ffoorr aa ddeettaacchheedd aacccceessssoorryy
bbuuiillddiinngg sshhaallll bbee aatt lleeaasstt ffiifftteeeenn ((1155)) ffeeeett.. IInn aallll ootthheerr ssiittuuaattiioonnss,, tthhee mmiinniimmuumm sseettbbaacckk sshhaallll
bbee aatt lleeaasstt tteenn ((1100)) ffeeeett ffrroomm tthhee pprrooppeerrttyy lliinnee..

330055..0066 SSaallee,, LLeeaassee,, OOrr UUssee ooff RReeqquuiirreedd YYaarrdd SSppaaccee

NNoo ppaarrtt ooff aa lloott oorr ppaarrcceell wwiillll bbee aalllloowweedd ttoo bbee ssoolldd iiff tthhaatt aarreeaa iiss rreeqquuiirreedd ttoo mmeeeett sseettbbaacckkss,,
ooppeenn aarreeaass,, ppaarrkkiinngg rreeqquuiirreemmeennttss,, eettcc.. ffoorr tthhee llaarrggeerr,, oorriiggiinnaall ppaarrcceell..

330066 HHEEIIGGHHTT EEXXCCEEPPTTIIOONNSS

NNoo ssttrruuccttuurree sshhaallll bbee eerreecctteedd,, ccoonnvveerrtteedd,, eennllaarrggeedd,, rreeccoonnssttrruucctteedd oorr ssttrruuccttuurraallllyy aalltteerreedd ttoo eexxcceeeedd tthhee
hheeiigghhtt lliimmiitt hheerreeiinnaafftteerr eessttaabblliisshheedd ffoorr tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh tthhee ssttrruuccttuurree iiss llooccaatteedd,, eexxcceepptt tthhaatt:: ((11))
rrooooff ssttrruuccttuurreess ffoorr tthhee hhoouussiinngg ooff eelleevvaattoorrss,, ssttaaiirrwwaayyss,, ttaannkkss,, vveennttiillaattiinngg ffaannss,, oorr ssiimmiillaarr eeqquuiippmmeenntt
rreeqquuiirreedd ttoo ooppeerraattee aanndd mmaaiinnttaaiinn tthhee bbuuiillddiinngg,, aanndd ffiirree oorr ppaarraappeett wwaallllss,, sskkyylliigghhttss,, ttoowweerrss,, sstteeeepplleess,,
ssttaaggee llooffttss aanndd ssccrreeeennss,, cchhiimmnneeyyss,, ssmmookkeessttaacckkss,, wwaatteerr ttaannkkss,, oorr ssiimmiillaarr ssttrruuccttuurreess mmaayy bbee eerreecctteedd ttoo
eexxcceeeedd bbyy nnoott mmoorree tthhaann ffiifftteeeenn ((1155)) ffeeeett tthhee hheeiigghhtt lliimmiittss ooff tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh iitt iiss llooccaatteedd;;
pprroovviiddeedd tthhaatt ssuucchh ssttrruuccttuurree sshhaallll nnoott hhaavvee aa ttoottaall aarreeaa ggrreeaatteerr tthhaann ttwweennttyy ((2200)) ppeerr cceenntt ooff tthhee rrooooff
aarreeaa ooff tthhee bbuuiillddiinngg aanndd sshhaallll nnoott bbee uusseedd ffoorr aannyy rreessiiddeennttiiaall ppuurrppoosseess..

330077 BBUUIILLDDIINNGG RREEGGUULLAATTIIOONNSS

NNoo bbuuiillddiinngg sshhaallll bbee eerreecctteedd,, ccoonnvveerrtteedd,, eennllaarrggeedd,, rreeccoonnssttrruucctteedd,, oorr ssttrruuccttuurraallllyy aalltteerreedd ttoo:: ((11))
eexxcceeeedd tthhee mmaaxxiimmuumm hheeiigghhtt;; ((22)) aaccccoommmmooddaattee aa pprroohhiibbiitteedd uussee ooff aa ddwweelllliinngg bbyy aa ggrreeaatteerr nnuummbbeerr
ooff ffaammiilliieess;; ((33)) ooccccuuppyy aa ggrreeaatteerr ppeerrcceennttaaggee ooff lloott aarreeaa;; aanndd ((44)) hhaavvee aa nnaarrrroowweerr oorr ssmmaalllleerr rreeaarr,,
ffrroonntt oorr ssiiddee yyaarrddss,, tthhaann aarree ssppeecciiffiieedd hheerreeiinn ffoorr tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh ssaaiidd bbuuiillddiinngg iiss llooccaatteedd..

330077..0011 PPrriinncciippaall BBuuiillddiinngg

NNoo mmoorree tthhaann oonnee pprriinncciippaall bbuuiillddiinngg sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd oonn aannyy oonnee lloott uunnlleessss ootthheerrwwiissee
ssppeecciiffiiccaallllyy ssttaatteedd iinn tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

330077..0022 BBuuiillddiinnggss UUnnddeerr CCoonnssttrruuccttiioonn PPrriioorr ttoo tthhiiss RReessoolluuttiioonn



99

NNootthhiinngg iinn tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll bbee ddeeeemmeedd ttoo rreeqquuiirree aannyy cchhaannggee iinn tthhee ppllaannss,, ccoonnssttrruuccttiioonn,,
oorr ddeessiiggnnaatteedd uusseess ooff aannyy bbuuiillddiinngg uuppoonn wwhhiicchh aaccttuuaall ccoonnttrruuccttiioonn wwaass llaawwffuullllyy bbeegguunn pprriioorr
ttoo tthhee aaddooppttiioonn ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd pprroovviiddeedd ffuurrtthheerr tthhaatt ssuucchh bbuuiillddiinngg sshhaallll bbee ccoommpplleetteedd
wwiitthhiinn ttwwoo ((22)) yyeeaarrss ffrroomm tthhee ddaattee ooff ppaassssaaggee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

330077..0033 TToowwnn HHoouussee,, MMuullttii--FFaammiillyy,, aanndd CCoommmmeerrcciiaall DDeevveellooppmmeenntt

WWhheenn mmoorree tthhaann oonnee ((11)) ttoowwnn--hhoouussee,, mmuullttii--ffaammiillyy,, ccoommmmeerrcciiaall,, oorr iinndduussttrriiaall bbuuiillddiinngg iiss
llooccaatteedd oonn oonnee lloott,, tthhee bbuuiillddiinnggss sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd aass oonnee ((11)) bbuuiillddiinngg ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff
ddeetteerrmmiinniinngg ffrroonntt,, ssiiddee,, aanndd rreeaarr yyaarrdd rreeqquuiirreemmeennttss..

330077..0044 MMiinniimmuumm LLiivviinngg FFlloooorr AArreeaa ppeerr FFaammiillyy

TThhee mmiinniimmuumm ggrroouunndd fflloooorr aarreeaa rreeqquuiirreedd ppeerr ffaammiillyy ffoorr aannyy ssiizzee rreessiiddeennccee sshhaallll bbee oonnee
tthhoouussaanndd ((11000000)) ssqquuaarree ffeeeett eexxcclluussiivvee ooff ppoorrcchheess,, sstteeppss,, ggaarraaggee,, eettcc..

330077..0055 FFrroonnttaaggee RReeqquuiirreedd FFoorr BBuuiillddiinngg

NNoo pprriinncciippaall bbuuiillddiinngg sshhaallll bbee eerreecctteedd oonn aa lloott wwhhiicchh ddooeess nnoott aabbuutt oonn aa dduullyy ddeeddiiccaatteedd,,
iimmpprroovveedd,, aanndd aacccceepptteedd ppuubblliicc rrooaadd oorr ssttrreeeett..

330077..0066 DDrriivveewwaayy RReegguullaattiioonnss

DDrriivveewwaayyss sshhaallll ccoonnffoorrmm ttoo tthhee HHuurroonn TToowwnnsshhiipp DDrriivveewwaayy CCoonnssttrruuccttiioonn aanndd DDeessiiggnn
RReegguullaattiioonnss aass aaddoopptteedd bbyy tthhee HHuurroonn TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess..
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330088 OOPPEENN SSPPAACCEE RREECCRREEAATTIIOONN

TThhiiss uussee sshhaallll bbee ddeeffiinneedd aass oouuttddoooorr rreeccrreeaattiioonn ffoorr eennjjooyymmeenntt,, rreellaaxxaattiioonn,, oorr rreesstt wwhhiicchh rreeqquuiirreess
oouuttddoooorr aarreeaass aanndd iinnvvoollvveess sscceenniicc nnaattuurraall rreessoouurrcceess ssuucchh aass ooppeenn ssppaaccee,, ffiieellddss,, ttrreeeess,, aanndd//oorr wwaatteerr..

CCoonnddiittiioonnaall uussee ppeerrmmiittss ffoorr oouuttddoooorr ooppeenn ssppaaccee uusseess mmaayy bbee ggrraanntteedd iinn aannyy zzoonniinngg ddiissttrriicctt aanndd sshhaallll
bbee rreegguullaatteedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss uussiinngg AArrttiiccllee 77 aass aa gguuiiddee..

EExxaammpplleess ooff ooppeenn ssppaaccee rreeccrreeaattiioonn uusseess wwoouulldd bbee vvaaccaattiioonn ffaarrmmss,, aarrcchheerryy ccoouurrsseess,, sshhoooottiinngg
pprreesseerrvveess,, ffiisshhiinngg ppoonnddss,, eettcc..

330099 UUSSEESS SSPPEECCIIFFIICCAALLLLYY NNOOTT CCOONNTTRROOLLLLEEDD BBYY DDIISSTTRRIICCTT RREEGGUULLAATTIIOONNSS

330099..0011 OOffffiicciiaall NNoottiicceess EExxeemmpptt

TThhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll nnoott aappppllyy ttoo ssiiggnnss eessttaabblliisshheedd bbyy aannyy ccoouurrtt oorr ppuubblliicc bbooddyy eexxcclluussiivveellyy
ffoorr lleeggaall oorr ooffffiicciiaall nnoottiiccee,, ddiirreeccttiioonnaall wwaarrnniinngg,, oorr ootthheerr ppuubblliicc iinnffoorrmmaattiioonn..

330099..0022 TTeemmppoorraarryy BBuuiillddiinnggss

TTeemmppoorraarryy bbuuiillddiinnggss oorr uusseess oonnllyy iinncciiddeennttaall ttoo ccoonnssttrruuccttiioonn wwoorrkk sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd
pprroovviiddiinngg ssuucchh bbuuiillddiinnggss oorr uusseess sshhaallll nnoott bbee ccoonnttiinnuueedd aass ppeerrmmaanneenntt ssttrruuccttuurreess oorr uusseess.. IInn
nnoo ccaassee oorr cciirrccuummssttaannccee sshhaallll tthhee ppeerriioodd ooff ccoonnttiinnuuaannccee eexxcceeeedd ttwweellvvee ((1122)) mmoonntthhss eexxcceepptt
aass ppeerrmmiitttteedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss ffoorr ggoooodd ccaauussee sshhoowwnn aass aa ccoonnddiittiioonnaallllyy ppeerrmmiitttteedd uussee..

330099..0033 SSuurrffaaccee ooff PPaarrkkiinngg LLoottss

OOffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg sshhaallll bbee ssuurrffaacceedd aanndd mmaaiinnttaaiinneedd wwiitthh aasspphhaalltt aanndd//oorr ccoonnccrreettee aanndd sshhaallll bbee
ssoo ggrraaddeedd aanndd ddrraaiinneedd aass ttoo ddiissppoossee ooff aallll ssuurrffaaccee wwaatteerr.. IInn nnoo ccaassee sshhaallll ddrraaiinnaaggee bbee
ppeerrmmiitttteedd aaccrroossss ssiiddeewwaallkkss.. SSuurrffaacciinngg aanndd ddrraaiinnaaggee sshhaallll bbee ssuubbjjeecctt ttoo aapppprroovvaall bbyy tthhee
ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr..

330099..0044 DDrraaiinnaaggee ooff AAcccceessss DDrriivveewwaayyss

AAcccceessss ddrriivveewwaayyss iinn aallll zzoonniinngg ddiissttrriiccttss sshhaallll bbee ddeessiiggnneedd aanndd llooccaatteedd ssoo tthhaatt tthhoossee ppoorrttiioonnss
llooccaatteedd wwiitthhiinn tthhee hhiigghhwwaayy oorr rrooaaddwwaayy rriigghhtt--ooff--wwaayy wwiillll pprroohhiibbiitt ssuurrffaaccee ddrraaiinnaaggee ffrroomm
fflloowwiinngg ddiirreeccttllyy oonnttoo tthhee hhiigghhwwaayy ppaavveemmeenntt..

330099..0055 RRooaadd//SSttrreeeett WWiiddtthh

TThhee mmiinniimmuumm wwiiddtthh ooff aannyy ppuubblliicc rrooaadd oorr ssttrreeeett iinn HHuurroonn TToowwnnsshhiipp sshhaallll bbee ttwweennttyy--ffiivvee
((2255)) ffeeeett.. AAllll ssttrreeeettss iinn ssuubbddiivviissiioonnss sshhaallll bbee ccoonnssttrruucctteedd wwiitthh ccuurrbbss aanndd gguutttteerrss wwiitthh aa wwiiddtthh
ooff 22..55 ffeeeett oonn eeaacchh ssiiddee.. TThhee mmiinniimmuumm wwiiddtthh ooff aa pprriivvaattee ssttrreeeett wwhhiicchh sseerrvviicceess mmoorree tthhaann
ffoouurr ((44)) rreessiiddeenncceess sshhaallll bbee 2244’’ ffrroomm ccuurrbb ttoo ccuurrbb.. ((TThhee wwiiddtthh ooff aa ssttrreeeett sshhaallll bbee mmeeaassuurreedd
ffrroomm tthhee bbaacckk ooff tthhee ccuurrbb ttoo tthhee bbaacckk ooff tthhee ooppppoossiittee ccuurrbb..))

330099..0066 PPaarrkkiinngg PPrroohhiibbiitteedd

OOnn ssuubbddiivviissiioonn ssttrreeeett hhaavviinngg aa wwiiddtthh ooff lleessss tthhaann ttwweennttyy--eeiigghhtt ((2288)) ffeeeett,, tthheerree sshhaallll bbee nnoo
ppaarrkkiinngg oonn eeiitthheerr ssiiddee..
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330099..0077 SSwwiimmmmiinngg PPoooollss

SSwwiimmmmiinngg ppoooollss sshhaallll bbee aalllloowweedd iinn aannyy ddiissttrriicctt aass aann aacccceessssoorryy uussee pprroovviiddeedd tthhee mmiinniimmuumm
sseettbbaacckk iiss tteenn ((1100)) ffeeeett ffrroomm tthhee pprrooppeerrttyy lliinnee.. AAllll sswwiimmmmiinngg ppoooollss sshhaallll bbee ccoommpplleetteellyy
eenncclloosseedd bbyy aa ffeennccee wwiitthh aa mmiinniimmuumm hheeiigghhtt ooff ffoouurr ((44)) ffeeeett aanndd aa mmaaxxiimmuumm ggrroouunndd
cclleeaarraannccee ooff ssiixx ((66)) iinncchheess..

330099..0088 SSiiddeewwaallkkss RReeqquuiirreedd

SSiiddeewwaallkkss sshhaallll bbee iinnssttaalllleedd wwiitthhiinn rreessiiddeennttiiaall ssuubbddiivviissiioonnss tthhaatt rreeqquuiirree rreevviieeww bbyy tthhee EErriiee
CCoouunnttyy RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn ffoorr ccoommpplliiaannccee wwiitthh tthhee EErriiee CCoouunnttyy SSuubbddiivviissiioonn
RReegguullaattiioonnss.. SSuubbddiivviissiioonnss aanndd//oorr pphhaasseess ooff ssuubbddiivviissiioonnss tthhaatt qquuaalliiffyy sshhaallll bbee tthhoossee wwiitthh lloottss
hhaavviinngg ffrroonnttaaggee ooff 112200 ffeeeett oorr lleessss aanndd tthhaatt hhaavvee nnoott rreecceeiivveedd pprreelliimmiinnaarryy aapppprroovvaall ffrroomm tthhee
RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn oonn tthhee eeffffeeccttiivvee ddaattee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. IInn tthhee iinntteerreesstt ooff
ddeessiiggnn fflleexxiibbiilliittyy aanndd aaeesstthheettiiccss,, ccoonnssiiddeerraattiioonn sshhaallll bbee ggiivveenn bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp ttoo ppllaannss
iinnccoorrppoorraattiinngg wwaallkkiinngg ttrraaiillss,, ppaatthhss,, aanndd ootthheerr aalltteerrnnaattiivvee mmeeaannss ooff ttrraavveerrssiinngg tthhee ssuubbddiivviissiioonn
hhoowweevveerr,, aallll ddeessiiggnnss mmuusstt iinncclluuddee ppaavveedd oorr ssmmooootthh ssuurrffaacceess tthhaatt wwiillll eennccoouurraaggee bbiikkiinngg,, uussee
ooff rroolllleerr sskkaatteess oorr rroolllleerr bbllaaddeess,, wwaallkkiinngg,, oorr ootthheerr ttyyppeess ooff wwhheeeelleedd eeqquuiippmmeenntt aanndd//oorr
aappppaarraattuuss aanndd aallll lloottss sshhaallll hhaavvee iimmmmeeddiiaattee aanndd aabbuuttttiinngg aacccceessss ttoo tthhee ssiiddeewwaallkkss oorr ppaatthhss..
TThhee ssiiddeewwaallkkss sshhaallll bbee ccoonnssttrruucctteedd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee ssppeecciiffiiccaattiioonnss aaddoopptteedd bbyy tthhee
HHuurroonn TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess aanndd//oorr ggoooodd eennggiinneeeerriinngg pprraaccttiiccee

330099..0099 SSuurrffaaccee DDrraaiinnaaggee

RReeggaarrddlleessss ooff tthhee ssccooppee ooff aa pprroojjeecctt,, ssuurrffaaccee ddrraaiinnaaggee ooff bbootthh nnaattuurraall aanndd ssttoorrmm wwaatteerr sshhaallll
nnoott aaddvveerrsseellyy aaffffeecctt ssuurrrroouunnddiinngg pprrooppeerrttiieess.. IItt sshhaallll bbee tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee pprrooppeerrttyy
oowwnneerr ttoo aassssuurree tthhaatt ddrraaiinnaaggee iiss pprrooppeerrllyy hhaannddlleedd oonn tthhee ssuubbjjeecctt pprrooppeerrttyy iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh
tthhee EErriiee CCoouunnttyy SSttoorrmm WWaatteerr MMaannaaggeemmeenntt rreegguullaattiioonnss..
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331111 EESSTTAABBLLIISSHHMMEENNTT OOFF DDIISSTTRRIICCTTSS

FFoorr tthhee ppuurrppoossee ooff pprroommoottiinngg tthhee ppuubblliicc hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, mmoorraallss,, ccoonnvveenniieennccee,, ccoommffoorrtt,, pprroossppeerriittyy,,
aanndd ggeenneerraall wweellffaarree ooff tthhee ccoommmmuunniittyy,, tthhee ffoolllloowwiinngg ddiissttrriiccttss aarree hheerreebbyy eessttaabblliisshheedd::

AA.. RRuurraall RReessiiddeennttiiaall ((RR--11))
BB.. RRuurraall EEssttaattee RReessiiddeennttiiaall ((RR--11EE))
CC.. SSuubbuurrbbaann RReessiiddeennttiiaall ((RR--22))
DD.. MMuullttii--ffaammiillyy RReessiiddeennttiiaall ((RR--33))
EE.. HHiigghhwwaayy CCoommmmeerrcciiaall ((CC--11))
FF.. GGeenneerraall CCoommmmeerrcciiaall ((CC--22))
GG PPrriimmaarryy TThhoorroouugghhffaarree CCoommmm.. ((CC--33))
HH.. IInndduussttrriiaall ((II))
II.. CCoommmmeerrcciiaall RReeccrreeaattiioonn ((CCRR))
JJ.. CCoonnsseerrvvaattiioonn//OOppeenn SSppaaccee ((CC//OOSS))
KK..PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt ((PPUUDD))

331122 ZZOONNIINNGG DDIISSTTRRIICCTTSS MMAAPP

TThhee ddiissttrriiccttss eessttaabblliisshheedd iinn SSeeccttiioonn 331111 aarree bboouunnddeedd aanndd ddeeffiinneedd aass sshhoowwnn oonn aa mmaapp eennttiittlleedd
""ZZoonniinngg DDiissttrriiccttss MMaapp ooff HHuurroonn TToowwnnsshhiipp,, EErriiee CCoouunnttyy,, OOhhiioo"",, aanndd ssaaiidd mmaapp wwiitthh aallll tthhee nnoottaattiioonnss,,
rreeffeerreenncceess,, aanndd ootthheerr ppeerrttiinneenntt mmaatteerriiaall sshhoowwnn tthheerreeoonn aarree hheerreebbyy ddeeccllaarreedd aass ppaarrtt ooff tthhiiss
RReessoolluuttiioonn..

331133 IINNTTEERRPPRREETTAATTIIOONN OOFF DDIISSTTRRIICCTT BBOOUUNNDDAARRIIEESS

WWhheerree uunncceerrttaaiinnttyy eexxiissttss wwiitthh rreessppeecctt ttoo tthhee bboouunnddaarriieess ooff aannyy ooff tthhee ddiissttrriiccttss sshhoowwnn oonn tthhee zzoonniinngg
mmaapp,, tthhee ffoolllloowwiinngg rruulleess sshhaallllll aappppllyy::

AA.. WWhheerree ddiissttrriicctt bboouunnddaarriieess aarree iinnddiiccaatteedd aass aapppprrooxxiimmaatteellyy ffoolllloowwiinngg tthhee cceenntteerr lliinneess oorr
rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinneess ooff ssttrreeeettss,, tthhee cceenntteerr lliinnee oorr rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinneess ooff aalllleeyyss,, oorr tthhee cceenntteerr
lliinnee oorr rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinneess ooff hhiigghhwwaayyss,, ssuucchh lliinneess sshhaallll bbee ccoonnssttrruueedd ttoo bbee tthhee ddiissttrriicctt
bboouunnddaarriieess..

BB.. WWhheerree ddiissttrriicctt bboouunnddaarriieess aarree iinnddiiccaatteedd ttoo aapppprrooxxiimmaatteellyy ffoollllooww lloott lliinneess,, tthheessee lliinneess
sshhaallll bbee ccoonnssttrruueedd ttoo bbee ddiissttrriicctt bboouunnddaarriieess..

CC.. WWhheerree ddiissttrriicctt bboouunnddaarriieess aarree iinnddiiccaatteedd aass aapppprrooxxiimmaatteellyy ppaarraalllleell ttoo tthhee cceenntteerr lliinneess oorr
rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinneess ooff ssttrreeeettss,, tthhee cceenntteerr lliinneess oorr rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinneess ooff aalllleeyyss,, oorr tthhee cceenntteerr
lliinneess oorr rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinneess ooff hhiigghhwwaayyss,, ssuucchh ddiissttrriicctt bboouunnddaarriieess sshhaallll bbee ccoonnssttrruueedd aass
bbeeiinngg ppaarraalllleell tthheerreettoo aanndd aatt ssuucchh ddiissttaannccee tthheerreeffrroomm aass iinnddiiccaatteedd oonn tthhee mmaapp.. IIff nnoo
ddiissttaannccee iiss ggiivveenn,, ssuucchh ddiimmeennssiioonn sshhaallll bbee ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee uussee ooff tthhee ssccaallee sshhoowwnn oonn
ssaaiidd zzoonniinngg mmaapp..
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331144 SSIITTEE PPLLAANN RREEVVIIEEWW

331144..0011 PPuurrppoossee

IItt iiss tthhee iinntteenntt ooff tthhiiss sseeccttiioonn ttoo pprrootteecctt tthhee hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, wweellffaarree,, aanndd ggeenneerraall ccoonnvveenniieennccee ooff
tthhee iinnhhaabbiittaannttss ooff tthhee TToowwnnsshhiipp.. TThhee SSiittee PPllaann rreevviieeww rreegguullaatteess tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff ssttrruuccttuurreess
aanndd ssiitteess iinn aa mmaannnneerr wwhhiicchh ccoonnssiiddeerrss tthhee ffoolllloowwiinngg ccoonncceerrnnss,, aanndd wwhheerree nneecceessssaarryy,, rreeqquuiirreess
mmooddiiffiiccaattiioonn ooff ddeevveellooppmmeenntt pprrooppoossaallss ttoo eelliimmiinnaattee oorr mmiinniimmiizzee ppootteennttiiaall pprroobblleemmss aanndd
nnuuiissaanncceess.. TThhee pprriinncciippaall aarreeaass ooff ccoonncceerrnn aarree::

AA.. TThhee bbaallaanncciinngg ooff llaannddoowwnneerrss’’ rriigghhttss ttoo uussee tthheeiirr llaanndd,, wwiitthh tthhee ccoorrrreessppoonnddiinngg rriigghhttss
ooff aabbuuttttiinngg aanndd nneeiigghhbboorriinngg llaannddoowwnneerrss ttoo lliivvee wwiitthhoouutt uunndduuee ddiissttrruubbaanncceess.. ((ee..gg..,,
nnooiissee,, ssmmookkee,, ffuummeess,, dduusstt,, ooddoorr,, ggllaarree,, ssttoorrmmwwaatteerr rruunnooffff,, eettcc..))

BB.. TThhee ccoonnvveenniieennccee aanndd ssaaffeettyy ooff vveehhiiccuullaarr aanndd ppeeddeessttrriiaann mmoovveemmeenntt wwiitthhiinn tthhee ssiittee
aanndd iinn rreellaattiioonn ttoo aaddjjaacceenntt aarreeaass aanndd rrooaaddss;;

CC.. TThhee aaddeeqquuaaccyy ooff wwaassttee ddiissppoossaall mmeetthhooddss aanndd pprrootteeccttiioonn ffrroomm ppoolllluuttiioonn ooff ssuurrffaaccee
aanndd//oorr ggrroouunnddwwaatteerr;; aanndd

DD.. TThhee pprrootteeccttiioonn ooff hhiissttoorriicc aanndd//oorr nnaattuurraall eennvviirroonnmmeennttaall ffeeaattuurreess ooff tthhee ssiittee uunnddeerr
rreevviieeww aanndd aaddjjaacceenntt aarreeaass..

331144..0022 PPrroojjeeccttss RReeqquuiirriinngg SSiittee PPllaann RReevviieeww
NNoo ppeerrmmiittss ffoorr tthhee ccoonnssttrruuccttiioonn,, eexxtteerriioorr aalltteerraattiioonn,, ooccccuuppaannccyy,, oorr cchhaannggee iinn uussee ooff aannyy
ccoommmmeerrcciiaall//iinndduussttrriiaall bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree sshhaallll bbee iissssuueedd aanndd nnoo eexxiissttiinngg
ccoommmmeerrcciiaall//iinndduussttrriiaall uussee,, bbuuiillddiinngg,, oorr ssttrruuccttuurree sshhaallll bbee eexxppaannddeedd iinn fflloooorr aarreeaa oorr eessttaabblliisshheedd
eexxcceepptt iinn ccoonnffiirrmmiittyy wwiitthh aa ssiittee ppllaann aapppprroovveedd bbyy tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn.. AA SSiittee PPllaann
RReevviieeww sshhaallll bbee rreeqquuiirreedd ffoorr tthhee rreessuummppttiioonn ooff aannyy uussee ddiissccoonnttiinnuueedd ffoorr mmoorree tthhaann ttwwoo ((22))
yyeeaarrss oorr ffoorr tthhee eexxppaannssiioonn ooff aannyy eexxiissttiinngg uussee.. TThhee oonnllyy eexxeemmppttiioonnss ffrroomm tthhee SSiittee PPllaann
RReevviieeww rreeqquuiirreemmeennttss sshhaallll bbee oonnee aanndd ttwwoo ffaammiillyy ddwweelllliinnggss;; hhoowweevveerr,, eeaacchh aapppplliiccaattiioonn,,
rreeggaarrddlleessss ooff tthhee ssccooppee,, wwiillll bbee rreevviieewweedd ffoorr tthhee aaddeeqquuaaccyy ooff tthhee ssuurrffaaccee ddrraaiinnaaggee ooff
ssttoorrmmwwaatteerr..

331144..0033 IItteemmss RReeqquuiirreedd oonn tthhee PPllaann
AA.. TThhee llooccaattiioonn ooff aallll eexxiissttiinngg aanndd pprrooppoosseedd bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrruuccttuurreess aanndd tthheeiirr ddiissttaanncceess

ttoo pprrooppeerrttyy lliinneess..
BB.. TThhee llooccaattiioonn ooff aallll uuttiilliittiieess..
CC.. LLooccaattiioonn,, hheeiigghhtt,, aanndd iinntteennssiittyy ooff aallll eexxtteerrnnaall lliigghhttiinngg ffiixxttuurreess aanndd tthheeiirr ddiirreeccttiioonn ooff

iilllluummiinnaattiioonn aanndd mmeetthhooddss ttoo eelliimmiinnaattee ggllaarree uunnttoo aaddjjooiinniinngg pprrooppeerrttiieess..
DD.. AA ccooppyy ooff tthhee ddrraaiinnaaggee ppllaann aass ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee EErriiee CCoouunnttyy EEnnggiinneeeerr’’ss OOffffiiccee..
EE.. CCoommpplleettee llaannddssccaappiinngg ppllaann sshhoowwiinngg tthhee llooccaattiioonn aanndd ttyyppeess ooff ppllaannttiinnggss..
FF.. TTrraaffffiicc ppaatttteerrnnss,, bbootthh vveehhiiccuullaarr aanndd ppeeddeessttrriiaann..
GG.. VVeehhiiccllee eennttrraanncceess aanndd eexxiissttss,, uunnllooaaddiinngg aanndd llooaaddiinngg aarreeaass,, aanndd aallll ccuurrbb ccuuttss..
HH.. CCoommpplleettee ppaarrkkiinngg ppllaann sshhoowwiinngg ppaarrkkiinngg ssppaaccee ddiimmeennssiioonnss aanndd rreeqquuiirreedd ppaavviinngg..
II.. BBuuiillddiinngg eelleevvaattiioonnss ffrroomm aallll ssiiddeess..
JJ.. PPhhoottoommeettrriicc PPllaann ((aass rreeqquuiirreedd bbyy tthhee BBuuiillddiinngg DDeepptt.. ppeerr ssppeeiicciiffiicc pprroojjeecctt))

((ZZeerroo ffoooott ccaannddlleess aatt pprrooppeerrttyy lliinneess aabbuuttttiinngg rreessiiddeennttiiaall aarreeaass aanndd mmaaxxiimmuumm
ffoooott ccaannddlleess aass ddeetteerreemmiinneedd bbyy tthhee CCoommmmiissssiioonn aatt ootthheerr pprrooppeerrttyy lliinneess ppeerr

pprroojjeecctt))
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AARRTTIICCLLEE 44 DDIISSTTRRIICCTT RREEGGUULLAATTIIOONNSS

440011 RRUURRAALL RREESSIIDDEENNTTIIAALL DDIISSTTRRIICCTT RR--11

440011..0011 PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ddiissttrriicctt iiss ttoo aaccccoommmmooddaattee ssiinnggllee--ffaammiillyy ddeevveellooppmmeenntt wwiitthhiinn tthhee rruurraall
eennvviirroonnmmeenntt wwhheerree cceennttrraall//ppuubblliicc wwaatteerr aanndd ssaanniittaarryy sseewweerr ffaacciilliittiieess aarree nnoott aavvaaiillaabbllee..

440011..0022 UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess

11.. SSiinnggllee--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss
22.. AAcccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss iinncciiddeennttaall ttoo tthhee pprriinncciippaall uussee wwhhiicchh ddooeess nnoott iinncclluuddee aannyy

aaccttiivviittyy ccoonndduucctteedd aass aa bbuussiinneessss..

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess

11.. PPrriivvaattee oorr ggoovveerrnnmmeennttaall oowwnneedd aanndd//oorr ooppeerraatteedd ppaarrkk,, ppllaayyggrroouunndd,, oorr ggoollff ccoouurrssee
ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..

22.. CCeemmeetteerryy ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..
33.. CChhuurrcchheess aanndd ootthheerr bbuuiillddiinnggss ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff rreelliiggiioouuss wwoorrsshhiipp ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee

77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..
44.. PPuubblliicc uuttiilliittiieess oorr ggoovveerrnnmmeennttaall oowwnneedd aanndd//oorr ooppeerraatteedd bbuuiillddiinngg,, aaiirrppoorrtt,, oorr ffaacciilliittyy

ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..
55.. HHoommee ooccccuuppaattiioonnss ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011,, SSuubbsseeccttiioonn 111144..
66.. PPrriivvaattee,, ((nnoonnpprrooffiitt)),, cclluubbss aanndd ffrraatteerrnnaall oorrggaanniizzaattiioonnss,, wwiitthhoouutt lliivvee eenntteerrttaaiinnmmeenntt,, oonn

ppaarrcceellss iinn eexxcceessss ooff tteenn ((1100)) aaccrreess,, ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..
77.. OOppeenn ssppaaccee rreeccrreeaattiioonnaall uusseess aass ddeeffiinneedd iinn SSeeccttiioonn 330088 aanndd aass rreegguullaatteedd bbyy AArrttiiccllee 77,,

SSeeccttiioonn 770033..0011 && 770033..0022..
88.. FFaarrmm MMaarrkkeettss aass rreegguullaatteedd bbyy AArrttiiccllee 77,, SSuubbsseeccttiioonn 111155..
99.. TThhee ooccccuuppaattiioonn ooff rreeccrreeaattiioonn--ttyyppee vveehhiicclleess iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh aa ggaatthheerriinngg ffoorr

eenntteerrttaaiinnmmeenntt ppuurrppoosseess oonn pprriivvaattee pprrooppeerrttyy aass rreegguullaatteedd bbyy AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 111166..
((AA CCoonnddiittiioonnaall UUssee PPeerrmmiitt iiss nnoott rreeqquuiirreedd ffoorr oonnee ((11)) rreeccrreeaattiioonnaall vveehhiiccllee tthhaatt iiss
ppaarrkkeedd aanndd ooccccuuppiieedd aatt aa pprriivvaattee rreessiiddeennccee ffoorr aa ppeerriioodd nnoott ttoo eexxcceeeedd sseevveenn ((77)) ddaayyss..
IInn tthhiiss ccaassee,, tthhee oonnllyy aapppprroovvaall tthhaatt iiss rreeqquuiirreedd iiss tthhaatt ooff tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr..

1100.. TToouurriisstt HHoommee//BBeedd aanndd BBrreeaakkffaasstt RReessiiddeennttiiaall uussee aass rreegguullaatteedd bbyy AArrttiiccllee ##77,,
SSuubbsseeccttiioonn ##111188..
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440011..0033 MMiinniimmuumm RReeqquuiirreemmeennttss ffoorr AArreeaass WWiitthhoouutt BBootthh PPuubblliicc WWaatteerr aanndd PPuubblliicc oorr
CCoommmmuunniittyy SSeewwaaggee DDiissppoossaall SSyysstteemmss..

NNeett AArreeaa ppeerr
LLoott RReeqquuiirreemmeennttss DDwweelllliinngg UUnniitt

AA.. LLoott aarreeaa OOnnee ((11)) aaccrree ((4433,,556600)) ssqq.. fftt..

BB.. LLoott ffrroonnttaaggee OOnnee hhuunnddrreedd ffiiffttyy ((115500)) fftt..

CC.. LLoott ffrroonnttaaggee oonn SSeevveennttyy--FFiiffttyy ((7755)) fftt.. aatt ffrroonntt lloott lliinnee
ccuull--ddee--ssaacc lloottss OOnnee hhuunnddrreedd ffiiffttyy ((115500’’)) aatt bbuuiillddiinngg sseettbbaacckk

MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt yyaarrdd sseettbbaacckk FFiiffttyy ((5500)) fftt.. ffrroomm rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee

BB.. RReeaarr yyaarrdd sseettbbaacckk FFiiffttyy ((5500)) fftt..

CC.. SSiiddee yyaarrdd sseettbbaacckk TTwweennttyy--ffiivvee ((2255)) fftt..

440011..0044 MMiinniimmuumm RReeqquuiirreemmeennttss ffoorr AArreeaass WWiitthh BBootthh PPuubblliicc WWaatteerr aanndd PPuubblliicc oorr
CCoommmmuunniittyy SSeewwaaggee DDiissppoossaall SSyysstteemmss..

NNeett AArreeaa ppeerr
LLoott RReeqquuiirreemmeennttss DDwweelllliinngg UUnniitt

AA.. LLoott aarreeaa FFiifftteeeenn tthhoouussaanndd ((1155,,000000)) ssqq.. fftt..

BB.. LLoott ffrroonnttaaggee OOnnee hhuunnddrreedd ((110000)) fftt..

CC.. LLoott ffrroonnttaaggee oonn FFiiffttyy ((5500)) fftt.. aatt ffrroonntt lloott lliinnee
ccuull--ddee--ssaacc lloottss OOnnee hhuunnddrreedd ((110000)) fftt.. aatt bbuuiillddiinngg sseettbbaacckk lliinnee

MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt yyaarrdd sseettbbaacckk TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) fftt.. ffrroomm rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee

BB.. RReeaarr yyaarrdd sseettbbaacckk FFoorrttyy ((4400)) fftt..

CC.. SSiiddee yyaarrdd sseettbbaacckk TTwweellvvee ((1122)) fftt.. eeaacchh ssiiddee

440011..0055 MMaaxxiimmuumm bbuuiillddiinngg hheeiigghhtt

TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) ffeeeett
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440011--AA RRUURRAALL EESSTTAATTEE RREESSIIDDEENNTTIIAALL DDIISSTTRRIICCTT RR--11EE

440011..0011--AA PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ddiissttrriicctt iiss ttoo aaccccoommmmooddaattee llaarrggeerr rreessiiddeenncceess oonn mmoorree ssppaacciioouuss lloottss
wwiitthhiinn tthhee rruurraall eennvviirroonnmmeenntt.. IInn tthhiiss ddiissttrriicctt,, tthheerree mmaayy oorr mmaayy nnoott bbee cceennttrraall//ppuubblliicc wwaatteerr
aanndd ssaanniittaarryy sseewweerr ffaacciilliittiieess..

440011..0022--AA UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess

11.. SSiinnggllee--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss..
22.. AAcccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss iinncciiddeennttaall ttoo tthhee pprriinncciippaall uussee wwhhiicchh ddooeess nnoott

iinncclluuddee aannyy aaccttiivviittyy ccoonndduucctteedd aass aa bbuussiinneessss..

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess

11.. PPrriivvaattee oorr ggoovveerrnnmmeennttaall oowwnneedd aanndd//oorr ooppeerraatteedd ppaarrkk,, ppllaayyggrroouunndd,, oorr ggoollff
ccoouurrssee ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..

22.. OOppeenn SSppaaccee rreeccrreeaattiioonnaall uusseess aass ddeeffiinneedd iinn SSeeccttiioonn 330088 aanndd aass rreegguullaatteedd
iinn AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011 && 770033..0022..

33.. FFaarrmm MMaarrkkeettss aass rreegguullaatteedd bbyy AArrttiiccllee 77,, SSuubbsseeccttiioonn 111155..

440011..0033--AA MMiinniimmuumm RReeqquuiirreemmeennttss

NNeett AArreeaa PPeerr
LLoott RReeqquuiirreemmeennttss DDwweelllliinngg UUnniitt

AA.. LLoott AArreeaa FFiivvee ((55)) aaccrreess
((221177,,880000))ssqq..fftt

BB.. LLoott FFrroonnttaaggee FFoouurr hhuunnddrreedd ((440000)) fftt..

440011..0044--AA MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt yyaarrdd sseettbbaacckk OOnnee hhuunnddrreedd fftt.. ((110000))
ffrroomm rriigghhtt--ooff--wwaayy

BB.. RReeaarr yyaarrdd sseettbbaacckk OOnnee hhuunnddrreedd ((110000))fftt

CC.. SSiiddee yyaarrdd sseettbbaacckk FFiiffttyy ((5500)) fftt.. eeaacchh ssiiddee

440011..0055--AA MMaaxxiimmuumm BBuuiillddiinngg HHeeiigghhtt

AA.. TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) fftt..
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440022 SSUUBBUURRBBAANN RREESSIIDDEENNTTIIAALL DDIISSTTRRIICCTT RR--22

440022..0011 PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ddiissttrriicctt iiss ttoo aaccccoommmmooddaattee ssiinnggllee aanndd ttwwoo--ffaammiillyy rreessiiddeennttiiaall
ddeevveellooppmmeenntt iinn aarreeaass sseerrvveedd bbyy ppuubblliicc wwaatteerr ssuuppppllyy aanndd ppuubblliicc oorr ccoommmmuunniittyy sseewwaaggee
ddiissppoossaall ffaacciilliittiieess..

440022..0022 UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess

11.. SSiinnggllee--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss
22.. TTwwoo--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss
33.. AAcccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss iinncciiddeennttaall ttoo tthhee pprriinncciippaall uussee wwhhiicchh ddooeess nnoott

iinncclluuddee aannyy aaccttiivviittyy ccoonndduucctteedd aass aa bbuussiinneessss..

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess

AAnnyy CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUssee aalllloowweedd aanndd aass rreegguullaatteedd iinn tthhee RR--11 ((RRuurraall
RReessiiddeennttiiaall)) ddiissttrriicctt..

440022..0033 MMiinniimmuumm RReeqquuiirreemmeennttss

NNeett AArreeaa ppeerr
LLoott RReeqquuiirreemmeennttss DDwweelllliinngg UUnniitt

AA.. LLoott aarreeaa EElleevveenn tthhoouussaanndd ((1111,,000000)) ssqq.. fftt..

BB.. LLoott ffrroonnttaaggee SSeevveennttyy--ffiivvee ((7755)) fftt..

CC.. LLoott ffrroonnttaaggee oonn SSeevveennttyy--ffiivvee ((7755)) fftt.. aatt bbuuiillddiinngg sseettbbaacckk
ccuull--ddee--ssaacc lloottss TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) fftt.. aatt lloott lliinnee

440022..0044 MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt yyaarrdd ddeepptthh TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) fftt..

BB.. RReeaarr yyaarrdd ddeepptthh FFoorrttyy ((4400)) fftt..

CC.. SSiiddee yyaarrdd wwiiddtthh oonn TTwweellvvee ((1122)) fftt.. eeaacchh ssiiddee

440022..0055 MMaaxxiimmuumm BBuuiillddiinngg HHeeiigghhtt

TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) ffeeeett
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440033 MMUULLTTII--FFAAMMIILLYY RREESSIIDDEENNTTIIAALL DDIISSTTRRIICCTT RR--33

440033..0011 PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ddiissttrriicctt iiss ttoo ppeerrmmiitt tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff mmuullttii--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss,, aanndd
ppllaannnneedd nneeiigghhbboorrhhooooddss hhaavviinngg aa vvaarriieettyy ooff ddwweelllliinngg ttyyppeess.. PPuubblliicc oorr ccoommmmuunniittyy wwaatteerr
ssuuppppllyy aanndd sseewwaaggee ddiissppoossaall ffaacciilliittiieess aarree rreeqquuiirreedd iinn hhiigghh--ddeennssiittyy ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhiiss ttyyppee..

440033..22 UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess

11.. MMuullttii--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss ooff tthhrreeee oorr mmoorree ddwweelllliinngg uunniittss..
22.. AAcccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss iinncciiddeennttaall ttoo tthhee pprriinncciippaall uussee wwhhiicchh ddoo nnoott iinncclluuddee

aannyy aaccttiivviittyy ccoonndduucctteedd aass aa bbuussiinneessss..
33.. OOnnee aanndd ttwwoo--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 44,, SSuubbsseeccttiioonnss 440022..0033,,

440022..0044,, && 440022..0055..

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess

AAnnyy CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUssee aass aalllloowweedd aanndd aass rreegguullaatteedd iinn tthhee RR--22 ((SSuubbuurrbbaann
RReessiiddeennttiiaall)) ddiissttrriicctt,, pplluuss tthhee ffoolllloowwiinngg::

11.. HHoossppiittaall,, ssaanniittaarriiuumm,, ccoonnvvaalleesscceenntt hhoommee,, nnuurrssiinngg hhoommee,, cchhiilldd ddaayy--ccaarree
cceenntteerr ((wwiitthh tthhee eexxcceeppttiioonn ooff TTyyppee BB ddaayy ccaarree cceenntteerrss)),, aanndd hhoommee ffoorr tthhee
aaggeedd ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011 && 770033..0022..

22.. RReeccrreeaattiioonn ttyyppee uusseess aass ddeessccrriibbeedd iinn,, aanndd ccoommppllyyiinngg wwiitthh SSeeccttiioonn 440088..

440033..0033 MMiinniimmuumm LLoott RReeqquuiirreemmeennttss FFoorr MMuullttii--ffaammiillyy DDwweelllliinnggss

AA.. LLoott aarreeaa
11.. 77000000 ssqquuaarree ffeeeett ooff ggrroossss lloott aarreeaa ppeerr ffaammiillyy..

BB.. LLoott ffrroonnttaaggee
11.. OOnnee HHuunnddrreedd ((110000)) ffeeeett

CC.. UUsseeaabbllee OOppeenn SSppaaccee
11.. TThhee ddeevveellooppeerr aanndd//oorr ccoonnttrraaccttoorr sshhaallll sshhooww oonn oonnee ((11)) ccooppyy ooff tthhee

pprrooppoosseedd ssiittee ppllaann tthhee eexxaacctt llooccaattiioonn aanndd ssqquuaarree ffoooottaaggee ooff tthhee
uusseeaabbllee ooppeenn ssppaaccee,, wwhhiicchh sshhaallll nnoott bbee lleessss tthhaann ttwweennttyy ppeerrcceenntt
((2200%%)) ooff tthhee ttoottaall lloott aarreeaa ooff tthhee pprrooppoosseedd ddeevveellooppmmeenntt..
SSiiddeewwaallkkss,, ddrriivveewwaayyss,, ppaarrkkiinngg lloottss,, aanndd ootthheerr rreellaatteedd llaanndd wwhhiicchh
iiss ttoo bbee uusseedd ffoorr sseerrvviiccee ffaacciilliittiieess,, ggrroouunndd mmaaiinntteennaannccee,, ssttoorrmm
ddrraaiinnaaggee,, ppuummpp ssttaattiioonnss,, llooaaddiinngg zzoonneess,, sshhrruubbbbeerryy,, eettcc..,, sshhaallll nnoott
bbee ccoonnssiiddeerreedd aass uusseeaabbllee ooppeenn ssppaaccee..
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440033..0044 MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss ffoorr MMuullttii--ffaammiillyy DDwweelllliinnggss

AA.. FFrroonntt yyaarrdd ddeepptthh TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) fftt..

BB.. RReeaarr yyaarrdd ddeepptthh FFiiffttyy ((5500)) fftt..

CC.. SSiiddee yyaarrdd wwiiddtthh TTwweennttyy--ffiivvee ((2255)) fftt..

440033..55 MMaaxxiimmuumm bbuuiillddiinngg hheeiigghhtt

FFiiffttyy ((5500)) fftt..

440033..0066 SSiittee PPllaann RReeqquuiirreedd

BBeeffoorree aa ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee oorr BBuuiillddiinngg ppeerrmmiitt ffoorr aannyy mmuulltt ii--ffaammiillyy uussee oorr
ddeevveellooppmmeenntt iinn tthhiiss ddiissttrriicctt iiss iissssuueedd,, tthhee ddeevveellooppeerr sshhaallll ssuubbmmiitt ttoo tthhee ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn ddeettaaiilleedd ppllaannss aanndd ssppeecciiffiiccaattiioonnss ffoorr tthhee pprrooppoosseedd pprroojjeecctt iinn aaccccoorrddaannccee
wwiitthh SSeeccttiioonn 331144 ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. TThhee CCoommmmiissssiioonn wwiillll rreevviieeww tthhee ppllaannss aanndd
ssppeecciiffiiccaattiioonnss aatt tthheeiirr nneexxtt rreegguullaarrllyy sscchheedduulleedd mmeeeettiinngg aanndd,, iiff tthhee pprroojjeecctt mmeeeettss aallll
tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn,, tthhee IInnssppeeccttoorr wwiillll iissssuuee tthhee ppeerrmmiitt..
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440044 HHIIGGHHWWAAYY CCOOMMMMEERRCCIIAALL DDIISSTTRRIICCTT CC--11

440044..0011 PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ddiissttrriicctt iiss ttoo pprroovviiddee ffoorr HHiigghhwwaayy oorriieenntteedd bbuussiinneessss..

440044..0022 UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess
11.. UUsseess aass rreegguullaatteedd iinn AArrttiiccllee 44,, SSuubbsseeccttiioonnss 4400 33..22..
22.. MMuullttii--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss aass rreegguullaatteedd iinn AArrttiiccllee 44,, SSuubbsseeccttiioonnss 440033..
33.. MMootteellss aanndd ootthheerr oovveerrnniigghhtt aaccccoommmmooddaattiioonnss aass rreegguullaatteedd bbeellooww::

aa.. SShhaallll uuttiilliizzee ccoolllleeccttiivvee sseewweerrss ccoonnnneecctteedd ttoo aann aapppprroovveedd ppuubblliicc sseewweerr
ssyysstteemm oorr aapppprroovveedd iinnddiivviidduuaall sseewwaaggee ddiissppoossaall ssyysstteemm..

bb.. AAnnyy lloott ttoo bbee uusseedd ffoorr aa mmootteell oorr oovveerrnniigghhtt aaccccoommooddaattiioonnss sshhaallll ccoonnttaaiinn aatt
lleeaasstt oonnee ((11)) aaccrree..

cc.. TThhee ttoottaall lloott aarreeaa rreeqquuiirreedd ffoorr eeaacchh sslleeeeppiinngg uunniitt sshhaallll bbee aatt lleeaasstt ffiifftteeeenn
hhuunnddrreedd ((11550000)) ssqquuaarree ffeeeett..

dd.. AAllll lloott aarreeaass nnoott uusseedd ffoorr aacccceessss,, ppaarrkkiinngg,, cciirrccuullaattiioonn,, bbuuiillddiinnggss,, aanndd
sseerrvviicceess sshhaallll bbee ccoommpplleetteellyy aanndd ppeerrmmaanneennttllyy llaannddssccaappeedd..

ee.. MMootteellss aanndd ootthheerr oovveerrnniigghhtt aaccccoommooddaattiioonnss sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh tthhee sseettbbaacckkss
aanndd ootthheerr rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee ddiissttrriicctt wwiitthhiinn wwhhiicchh iitt iiss llooccaatteedd..

ff.. AAllll bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrruuccttuurreess sshhaallll nnoott ooccccuuppyy iinn tthhee aaggggrreeggaattee,, mmoorree tthhaann
ttwweennttyy--ffiivvee ppeerrcceenntt ((2255%%)) ooff tthhee ttoottaall lloott aarreeaa——tthhiiss sshhaallll iinncclluuddee ttoottaall
ssqquuaarree ffoooottaaggee,, bbootthh ooccccuuppiieedd aanndd uunnooccccuuppiieedd ssppaaccee..

44.. EEssttaabblliisshhmmeennttss eennggaaggeedd iinn tthhee rreettaaiill ttrraaddee ooff::
aa.. AAppppaarreell
bb.. OOffffiiccee ssuupppplliieess,, aarrtt ggooooddss,, aanndd bbooookkss
cc.. BBeevveerraaggeess
dd.. DDrruuggss
ee.. FFoooodd
ff.. HHaarrddwwaarree
gg.. SSppoorrttiinngg ggooooddss,, ttooyyss,, aanndd ssiimmiillaarr ssppeecciiaallttyy ssttoorreess
hh.. AApppplliiaanncceess
ii.. VVaarriieettyy aanndd ddeeppaarrttmmeenntt ssttoorreess
jj.. RReessttaauurraannttss,, iinncclluuddiinngg ddrriivvee--iinn ttyyppee
kk.. BBoowwlliinngg llaanneess,, sskkaattiinngg rriinnkkss,, aanndd mmiinniiaattuurree ggoollff ccoouurrsseess
ll.. SSiimmiillaarr mmaaiinn uusseess

55.. TThhee ffoolllloowwiinngg rreettaaiill sseerrvviicceess::
aa.. LLaauunnddrryy && ddrryy cclleeaanniinngg
bb.. BBaarrbbeerr && bbeeaauuttyy sshhooppss
cc.. SShhooee rreeppaaiirr ssttoorreess
dd.. BBaannkkss
ee.. BBuussiinneessss OOffffiicceess
ff.. MMeeddiiccaall aanndd ootthheerr pprrooffeessssiioonnaall ooffffiicceess
gg.. FFuunneerraall hhoommeess
hh.. MMeeeettiinngg hhaallllss aanndd aauuddiittoorriiuummss
ii.. SSppeecciiaallttyy sscchhoooollss ssuucchh aass mmuussiicc,, ddaanncciinngg,, eettcc..
jj.. SSiimmiillaarr mmaaiinn uusseess



2211

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess
11.. CChhuurrcchh aanndd ootthheerr bbuuiillddiinnggss ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff rreelliiggiioouuss wwoorrsshhiipp ssuubbjjeecctt ttoo

AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..
22.. SScchhoooollss aanndd ggoovveerrnnmmeennttaall--oowwnneedd aanndd//oorr ooppeerraatteedd bbuuiillddiinnggss oorr ffaacciilliittiieess

ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033..0011..
33.. RReeccrreeaattiioonn ttyyppee uusseess aass aalllloowweedd iinn mmoorree rreessttrriiccttiivvee ddiissttrriiccttss aanndd iinn SSeeccttiioonn

440088..
44.. IInnssttaallllaattiioonn ooff tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss ttoowweerrss bbyy ppuubblliicc uuttiilliittiieess iinn aaccccoorrddaannccee

wwiitthh OO..RR..CC.. SSeeccttiioonn 551199..221111,, aanndd,, iiff aapppplliiccaabbllee,, AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonn 770033 &&
SSeeccttiioonn 770033..0011,, SSuubbsseeccttiioonn ##111177 ooff tthhiiss CCooddee..

55.. MMiinnii--ssttoorraaggee ffaacciilliittiieess iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh AArrttiiccllee 77,, SSeeccttiioonnss 770022-- && 770033

440044..0033 MMiinniimmuumm LLoott RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. LLoott AArreeaa TTwweennttyy tthhoouussaanndd((2200,,000000)) ssqq.. fftt..

BB.. LLoott FFrroonnttaaggee OOnnee hhuunnddrreedd ((110000)) fftt..

440044..0044 MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt YYaarrdd DDeepptthh TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) fftt.. ffrroomm tthhee
rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee

BB.. RReeaarr YYaarrdd DDeepptthh TTwweennttyy ((2200)) fftt..

CC.. SSiiddee YYaarrdd WWiiddtthh TTeenn ((1100)) fftt..

DD.. SSiiddee aanndd RReeaarr YYaarrddss
aaddjjaacceenntt ttoo rreessiiddeennttiiaall ddiissttrriiccttss sshhaallll mmeeeett tthhee ssiiddee aanndd rreeaarr yyaarrdd rreeqquuiirreemmeennttss
ooff tthhee aaddjjaacceenntt rreessiiddeennttiiaall ddiissttrriicctt..

440044..55 MMaaxxiimmuumm bbuuiillddiinngg hheeiigghhtt

AA.. TThhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) fftt..



2222

440044..0066 SSuupppplleemmeennttaarryy RReegguullaattiioonnss

TThhee ggrroouuppiinngg ttooggeetthheerr ooff ccoommmmeerrcciiaall uusseess iinnttoo ccoommmmeerrcciiaall cceenntteerrss iiss eennccoouurraaggeedd.. IInn oorrddeerr
ttoo mmiinniimmiizzee ttrraaffffiicc ccoonnggeessttiioonn,, ccoonnttrrooll ddrriivveewwaayy aapppprrooaacchheess ttoo ppuubblliicc ssttrreeeettss,, pprroovviiddee ffoorr
ffiirree pprrootteeccttiioonn,, aanndd ttoo pprrootteecctt tthhee ssuurrrroouunnddiinngg rreessiiddeennttiiaall aarreeaass ffrroomm aaddvveerrssee aaccttiivviittiieess,, aa ssiittee
ppllaann,, sshhoowwiinngg tthhee ssiittee llaayyoouutt iinncclluuddiinngg tthhee llooccaattiioonn aanndd ddiimmeennssiioonn ooff vveehhiiccuullaarr aanndd
ppeeddeessttrriiaann eennttrraanncceess,, eexxiittss,, ddrriivveewwaayyss,, wwaallkkwwaayyss,, aanndd tthhee vveehhiiccuullaarr cciirrccuullaattiioonn ppaatttteerrnnss ttoo
aanndd ffrroomm tthhee ssiittee;; ssttoorree llooccaattiioonnss aanndd ddiimmeennssiioonnss;; ooffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg ssppaacceess;; llaannddssccaappiinngg;;
aanndd tthhee llooccaattiioonn,, ttyyppeess,, aanndd pphhyyssiiccaall cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff aallll ssiiggnnss,, sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo,, tthhee
ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr bbeeffoorree tthhee ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee iiss iissssuueedd..

BBeeffoorree aa ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee oorr BBuuiillddiinngg PPeerrmmiitt ffoorr aannyy ccoommmmeerrcciiaall//iinndduussttrriiaall ddeevveellooppmmeenntt
iinn tthhiiss ddiissttrriicctt iiss iissssuueedd,, tthhee ddeevveellooppeerr sshhaallll ssuubbmmiitt ttoo tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn ddeettaaiilleedd ppllaannss
aanndd ssppeecciiffiiccaattiioonnss ffoorr tthhee pprrooppoosseedd pprroojjeecctt iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh SSeeccttiioonn 331144 ooff tthhiiss
RReessoolluuttiioonn.. TThhee CCoommmmiissssiioonn TThhee ssiittee ppllaann sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn aatt
tthheeiirr nneexxtt rreegguullaarrllyy sscchheedduulleedd mmeeeettiinngg ffoorr tthheeiirr rreevviieeww aanndd ccoommmmeennttss.. IIff tthhee pprroojjeecctt mmeeeettss
aallll rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn,, tthhee IInnssppeeccttoorr wwiillll iissssuuee tthhee ppeerrmmiitt..

TThhiiss ssiittee ppllaann ssuubbmmiittttaall iiss rreeqquuiirreedd ffoorr aallll ddeevveellooppmmeennttss,, eexxcclluuddiinngg oonnee aanndd ttwwoo ffaammiillyy
rreessiiddeenncceess,, iinn tthhiiss aanndd aallll ootthheerr ccoommmmeerrcciiaall aanndd iinndduussttrriiaall ddiissttrriiccttss..



2233

440055 GGEENNEERRAALL CCOOMMMMEERRCCIIAALL DDIISSTTRRIICCTT CC--22

440055..0011 PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ddiissttrriicctt iiss ttoo eennccoouurraaggee iinntteeggrraatteedd ggrroouuppiinnggss ooff ssttoorreess aanndd ppeerrssoonnaall aanndd
pprrooffeessssiioonnaall sseerrvviicceess..

440055..0022 UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess
AAnnyy uussee ppeerrmmiitttteedd aanndd aass rreegguullaatteedd iinn tthhee CC--11 ((HHiigghhwwaayy CCoommmmeerrcciiaall)) ddiissttrriicctt,, aanndd
aass hheerreeiinnaafftteerr ssppeecciiffiieedd iinn tthhiiss SSeeccttiioonn..

11.. TTaavveerrnnss,, bbaarrss,, cclluubbss,, wwiitthh oorr wwiitthhoouutt eenntteerrttaaiinnmmeenntt..
22.. AAuuttoo wwaasshh eessttaabblliisshhmmeennttss..
33.. TThheeaatteerrss,, bbootthh iinnddoooorrss aanndd oouuttddoooorrss..
44.. VVeetteerriinnaarryy hhoossppiittaallss aanndd//oorr kkeennnneellss..
55.. NNeeww aanndd uusseedd ccaarr,, ttrruucckk,, oorr ffaarrmm iimmpplleemmeenntt ssaalleess aanndd sseerrvviicceess oorr

rreennttaall.. ((VVeehhiicclleess iinn ooppeerraabbllee ccoonnddiittiioonn oonnllyy))
66.. VVeehhiiccllee ggaassoolliinnee oorr sseerrvviiccee ssttaattiioonnss..
77.. MMoobbiillee hhoommee aanndd ttrraaiilleerr ssaalleess aanndd sseerrvviiccee..
88.. LLuummbbeerr,, ccooaall,, bbuuiillddeerrss ssuuppppllyy yyaarrddss aanndd ssttoorreess..
99.. HHoossppiittaallss,, ssaanniittaarriiuummss,, ccoonnvvaalleesscceenntt hhoommeess,, nnuurrssiinngg hhoommeess,, cchhiilldd ddaayy

ccaarree cceenntteerrss,, aanndd hhoommeess ffoorr tthhee aaggeedd..
1100.. SSiimmiillaarr mmaaiinn uusseess..
1111.. AAcccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss oorr ssttrruuccttuurreess iinncciiddeennttaall ttoo tthhee pprriinncciippaall uussee wwhhiicchh

ddooeess nnoott iinncclluuddee aannyy aaccttiivviittyy ccoonndduucctteedd aass aa sseeppaarraattee bbuussiinneessss..

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess
UUsseess aass aalllloowweedd aanndd rreegguullaatteedd iinn tthhee CC--11 ((HHiigghhwwaayy CCoommmmeerrcciiaall)) pplluuss tthhee
ffoolllloowwiinngg::

11.. AAdduulltt CCaabbaarreettss aanndd AAdduulltt OOrriieennttaatteedd bbuussiinneesssseess iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh
RReessoolluuttiioonn ## 9988--0033,, eennttiittlleedd RReegguullaattiioonnss GGoovveerrnniinngg AAdduulltt CCaabbaarreettss aanndd
AAdduulltt OOrriieenntteedd BBuussiinneesssseess aanndd tthheeiirr EEmmppllooyyeeeess aapppprroovveedd bbyy tthhee HHuurroonn
TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess oonn AApprriill 2222,, 11999988,, aanndd SSeeccttiioonnss 550033..5511 –– 550033..5599 ooff
tthhee OOhhiioo RReevviisseedd CCooddee.. IInn aaddddiittiioonn ttoo tthhee aabboovvee,, tthhee aapppplliiccaanntt sshhaallll
ccoommppllyy wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg::

aa.. TThhee ssttrruuccttuurree hhaavviinngg ssuucchh uussee sshhaallll bbee llooccaatteedd oonn aa ppaarrcceell ooff llaanndd
hhaavviinngg aann aarreeaa ooff aatt lleeaasstt oonnee ((11)) aaccrree aanndd sshhaallll bbee tthhee oonnllyy uussee ooff
ssuucchh ppaarrcceell..

bb.. TThhee ppaarrcceell ooff llaanndd ddeessccrriibbeedd iinn ((aa)) aabboovvee sshhaallll bbee llooccaatteedd aatt lleeaasstt
ffiivvee hhuunnddrreedd ((550000)) ffeeeett ffrroomm tthhee bboouunnddaarriieess ooff aannyy ppaarrcceell ooff rreeaall
eessttaattee hhaavviinngg ssiittuuaatteedd oonn iitt aa ddwweelllliinngg uunniitt oorr uunniittss,, cchhuurrcchh,,
sscchhooooll,, ppllaayyggrroouunndd,, oorr ppaarrkk..



2244

440055..0033 MMiinniimmuumm LLoott RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. LLoott AArreeaa TThhiirrttyy tthhoouussaanndd ((3300,,000000))
ssqq.. fftt..

BB.. LLoott FFrroonnttaaggee OOnnee hhuunnddrreedd && ffiiffttyy ((115500)) ffeeeett

440055..0044 MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt YYaarrdd DDeepptthh FFiiffttyy ((5500)) ffeeeett ffrroomm
rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee

BB.. RReeaarr YYaarrdd DDeepptthh TThhiirrttyy ((3300)) ffeeeett

CC.. SSiiddee YYaarrdd WWiiddtthh FFiifftteeeenn ((1155)) ffeeeett

440055..0055 MMaaxxiimmuumm BBuuiillddiinngg HHeeiigghhtt

FFoorrttyy--ffiivvee ((4455)) ffeeeett ffrroomm ggrraaddee

440055..0066 SSuupppplleemmeennttaarryy RReegguullaattiioonnss

SSiittee ppllaannss aarree rreeqquuiirreedd aass ppeerr SSeeccttiioonn 331144



2255

440066 PPRRIIMMAARRYY TTHHOORROOUUGGHHFFAARREE CCOOMMMMEERRCCIIAALL DDIISSTTRRIICCTT CC--33

440066..0011 PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss ddiissttrriicctt iiss ttoo pprroovviiddee ffoorr,, aanndd eennccoouurraaggee,, iinntteeggrraatteedd ggrroouuppiinnggss ooff ssttoorreess
aanndd ppeerrssoonnaall aanndd pprrooffeessssiioonnaall--ttyyppee sseerrvviicceess iinn aarreeaass ffrroonnttiinngg oorr iimmmmeeddiiaatteellyy aaddjjaacceenntt ttoo
pprriimmaarryy tthhoorroouugghhffaarreess..

440066..0022 UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess
AAnnyy uussee ppeerrmmiitttteedd aanndd aass rreegguullaatteedd iinn bbootthh tthhee CC--11 ((HHiigghhwwaayy CCoommmmeerrcciiaall))
aanndd tthhee CC--22 ((GGeenneerraall CCoommmmeerrcciiaall)) ddiissttrriiccttss..

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess
UUsseess aass aalllloowweedd aanndd aass rreegguullaatteedd iinn tthhee mmoorree rreessttrriiccttiivvee CCoommmmeerrcciiaall ddiissttrriiccttss..

440066..0033 MMiinniimmuumm LLoott RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. LLoott aarreeaa FFoorrttyy--ffiivvee ((4455,,000000))ssqq.. fftt

BB.. LLoott ffrroonnttaaggee OOnnee hhuunnddrreedd ffiiffttyy ((115500))ssqq fftt

440066..0044 MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt yyaarrdd sseettbbaacckk OOnnee hhuunnddrreedd ttwweennttyy--ffiivvee
ffrroomm rriigghhtt--ooff--wwaayy ((112255)) fftt..

BB.. RReeaarr yyaarrdd sseettbbaacckk FFiiffttyy ((5500)) fftt..

CC.. SSiiddee yyaarrdd sseettbbaacckk FFiifftteeeenn ((1155)) fftt.. eeaa.. ssiiddee

440066..0055 MMaaxxiimmuumm BBuuiillddiinngg HHeeiigghhtt

FFoorrttyy--ffiivvee ((4455)) ffrroomm ggrraaddee

440066..0066 SSuupppplleemmeennttaarryy RReegguullaattiioonnss

SSiittee ppllaannss aarree rreeqquuiirreedd aass ppeerr SSeeccttiioonn 440044..0066



2266

440077 IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDIISSTTRRIICCTT II

440077..0011 PPuurrppoossee

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhee IInndduussttrriiaall ddiissttrriicctt iiss ttoo pprroovviiddee ffoorr:: 11)) cceerrttaaiinn nnoonn--rreettaaiill ccoommmmeerrcciiaall uusseess,,
22)) wwaarreehhoouussee aanndd ssttoorraaggee uusseess,, aanndd 33)) mmaannuuffaaccttuurriinngg,, aasssseemmbblliinngg,, aanndd ffaabbrriiccaattiioonn aaccttiivviittiieess..

440077..0022 UUsseess

AA.. PPeerrmmiitttteedd UUsseess
11.. UUsseess ppeerrmmiitttteedd aanndd aass rreegguullaatteedd iinn CC--11 && CC--22 ddiissttrriiccttss wwiitthh tthhee eexxcceeppttiioonn

ooff ddwweelllliinnggss aanndd//oorr ddwweelllliinngg ggrroouuppss..
22.. WWaarreehhoouussiinngg,, wwhhoolleessaallee eessttaabblliisshhmmeennttss,, aanndd ttrruucckkiinngg ffaacciilliittiieess..
33.. MMaannuuffaaccttuurriinngg,, pprroocceessssiinngg,, cclleeaanniinngg,, sseerrvviicciinngg,, tteessttiinngg,, oorr rreeppaaiirrss ooff

mmaatteerriiaallss,, ggooooddss,, oorr pprroodduuccttss wwhhiicchh wwiillll nnoott bbee mmaatteerriiaallllyy iinnjjuurriioouuss oorr
ooffffeennssiivvee ttoo tthhee ooccccuuppaannttss ooff aaddjjaacceenntt pprreemmiisseess bbyy rreeaassoonn ooff tthhee eemmiissssiioonn
oorr ccrreeaattiioonn ooff nnooiissee,, vviibbrraattiioonn,, ssmmookkee,, dduusstt,, wwaatteerr ppoolllluuttiioonn,, oorr ootthheerr
ppaarrttiiccuullaattee mmaatttteerr,, ttooxxiicc oorr nnoonn--iinnjjuurriioouuss mmaatteerriiaallss,, ooddoorrss,, ffiirree oorr
eexxpplloossiioonn hhaazzaarrddss,, ggllaazzee oorr hheeaatt..

BB.. CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess
11.. SSaanniittaarryy llaannddffiillll ssiitteess ssuubbjjeecctt ttoo aallll rreeqquuiirreemmeennttss aass pprreessccrriibbeedd bbyy tthhiiss

RReessoolluuttiioonn aanndd aallll ootthheerr aapppplliiccaabbllee FFeeddeerraall,, SSttaattee,, aanndd LLooccaall
rreeqquuiirreemmeennttss..

22.. OOuuttddoooorr ssttoorraaggee pprroovviiddiinngg tthhee aarreeaa uusseedd ffoorr ssttoorraaggee iiss llooccaatteedd iinn aa rreeaarr
yyaarrdd aanndd iiss eenncclloosseedd bbyy aa ssttrruuccttuurree oorr wwaallll aatt lleeaasstt ssiixx ((66)) ffeeeett iinn hheeiigghhtt..
NNoo mmaatteerriiaallss sshhaallll bbee ssttoorreedd iinn ssuucchh aa mmaannnneerr aass ttoo pprroojjeecctt aabboovvee tthhee wwaallll
wwiitthh tthhee eexxcceeppttiioonn ooff vveehhiicclleess aanndd mmeecchhaanniiccaall eeqquuiippmmeenntt..

33.. DDwweelllliinnggss aanndd ddwweelllliinngg ggrroouuppss..
44.. IInnssttaallllaattiioonn ooff tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss ttoowweerrss iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh AArrttiiccllee 77,,

SSeeccttiioonn 770033 && SSeeccttiioonn 770033..0011,, SSuubbsseeccttiioonn ##111177 ((AA--11--33)) ooff tthhiiss CCooddee..

440077..0033 MMiinniimmuumm LLoott RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. LLoott AArreeaa FFoorrttyy--ffiivvee tthhoouussaanndd ((4455,,000000)) ssqq.. ffeeeett

BB.. LLoott FFrroonnttaaggee OOnnee hhuunnddrreedd ffiiffttyy ((115500)) ffeeeett



2277

440077..0044 MMiinniimmuumm YYaarrdd RReeqquuiirreemmeennttss

AA.. FFrroonntt YYaarrdd DDeepptthh FFiiffttyy ((5500)) ffeeeett ffrroomm tthhee rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee

BB.. RReeaarr YYaarrdd DDeepptthh TThhiirrttyy ((3300)) ffeeeett

CC.. SSiiddee YYaarrdd WWiiddtthh TTwweennttyy ((2200)) ffeeeett eeaacchh ssiiddee

DD.. SSiiddee aanndd RReeaarr YYaarrddss

AAddjjaacceenntt ttoo rreessiiddeennttiiaall ddiissttrriiccttss sshhaallll bbee oonnee hhuunnddrreedd ((110000)) ffeeeett ffrroomm tthhee rreessiiddeennttiiaall
ddiissttrriicctt.. TThhiiss aarreeaa mmaayy bbee uusseedd ffoorr ppaarrkkiinngg pprroovviiddiinngg iitt iiss pprrooppeerrllyy ssccrreeeenneedd..

440077..0055 MMaaxxiimmuumm BBuuiillddiinngg HHeeiigghhtt

FFiiffttyy ((5500)) ffeeeett uunnlleessss ggrraanntteedd eexxpprreesssseedd aapppprroovvaall bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss ttoo eexxcceeeedd..

440077..0066 SSuupppplleemmeennttaarryy RReegguullaattiioonnss

SSiittee ppllaannss aarree rreeqquuiirreedd aass ppeerr SSeeccttiioonn 331144



2288

440088 CCOOMMMMEERRCCIIAALL RREECCRREEAATTIIOONN -- CCRR

440088..0011 PPuurrppoossee

TThhee CCoommmmeerrcciiaall RReeccrreeaattiioonn pprroovviissiioonn iiss ddeessiiggnneedd iinn rreeccooggnniittiioonn ooff tthhee ffaacctt tthhaatt llaakkee sshhoorree
aanndd cceerrttaaiinn iinnllaanndd aarreeaass wwiitthhiinn tthhee TToowwnnsshhiipp hhaavvee ppootteennttiiaall ccoommmmeerrcciiaall vvaalluuee ttoo tthhee
rreeccrreeaattiioonn iinndduussttrryy.. GGeenneerraallllyy tthhee kkiinnddss ooff uusseess tthhaatt wwoouulldd bbee ddeeeemmeedd aapppprroopprriiaattee wwoouulldd bbee
tthhoossee tthhaatt mmaayy bbee ccoonnssiiddeerreedd aacccceessssoorryy bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo aaccttiivviittiieess ssuucchh aass bbooaattiinngg,,
ccaammppiinngg,, ffiisshhiinngg,, hhuunnttiinngg,, hhoorrsseebbaacckk rriiddiinngg,, ggoollff,, eettcc.. IIff tthhee pprrooppoosseedd uussee iiss ccoommppaattiibbllee
wwiitthh tthhiiss AArrttiiccllee,, aa ccoommpplleettee ssiittee ppllaann iiss rreeqquuiirreedd ccoommppllyyiinngg wwiitthh bbootthh tthhiiss AArrttiiccllee aanndd tthhee
ssiittee ppllaann rreeqquuiirreemmeennttss lliisstteedd iinn SSeeccttiioonn 441133..

440088..0022 PPeerrmmiitt RReeqquuiirreedd

AA ppeerrmmiitt iiss rreeqquuiirreedd ffoorr ccoonnssttrruuccttiioonn aanndd ooppeerraattiioonn ooff rreeccrreeaattiioonnaall ffaacciilliittiieess wwiitthhiinn aannyy
ddiissttrriicctt iinn tthhee TToowwnnsshhiipp bbyy aapppplliiccaattiioonn ttoo tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr.. TThhee ffeeee ffoorr ssuucchh ppeerrmmiitt
sshhaallll bbee pprreessccrriibbeedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess..

440088..0033 UUsseess bbyy PPeerrmmiitt

AA.. EExxaammpplleess ooff RReeccrreeaattiioonnaall ffaacciilliittiieess rreeqquuiirriinngg aa ppeerrmmiitt
aarree aass ffoolllloowwss::

AAlllloowwaabbllee UUsseess AAcccceessssoorryy ttoo
PPrriinncciippaall UUsseess tthhee PPrriinncciippaall UUssee

11.. CCaammpp ggrroouunnddss SShhoopp oorr ssttoorree,, ppooooll,, llaauunnddrryy,,
((rreeccrreeaattiioonnaall VVeehhiicclleess,, ssttaabbllee
tteennttss,, ccaabbiinnss,, eettcc..))

22.. MMaarriinnaa,, ((bbooaatt && bbooaatt mmoottoorr RReessttaauurraanntt,, llooddggee,, rreeppaaiirr,,
ssaalleess,, sseerrvviiccee,, ddoocckkaaggee && sshhoopp,, lloouunnggee,, ssaalleess rroooomm
ffuueell))

33.. HHuunnttiinngg aarreeaa ((bbooww aanndd//oorr CClluubbhhoouussee,, llooddggee,, rreessttaauurraanntt
gguunn sshhoooottiinngg ooff aapppprroovveedd lloouunnggee,, ssaalleess rroooomm
ggaammee,, ddoogg ttrraaiinniinngg aarreeaa))

44 WWiinntteerr ssppoorrttss ((sskkii aarreeaass,, LLooddggee,, rreessttaauurraanntt,, lloouunnggee,,
sslleedd oorr ttoobbooggggaann rruunnss,, iiccee sskkaattiinngg rriinnkk,, ssaalleess rroooomm
eettcc..))
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AAlllloowwaabbllee UUsseess AAcccceessssoorryy ttoo
PPrriinncciippaall UUsseess tthhee PPrriinncciippaall UUssee

55.. GGoollff ccoouurrssee CClluubbhhoouussee,, pprroo sshhoopp,, ssnnaacckk bbaarr,, ppooooll,,
rreessttaauurraanntt

66.. SSwwiimmmmiinngg PPooooll SSnnaacckk bbaarr,, bbaatthh hhoouussee

TThhee aabboovvee aarree eexxaammpplleess ooff tthhee ttyyppeess ooff uusseess aassssoocciiaatteedd wwiitthh tthhiiss DDiissttrriicctt.. TThheerree aarree mmaannyy
ootthheerr ttyyppeess ooff rreeccrreeaattiioonnaall uusseess tthhaatt mmaayy bbee iinncclluuddeedd wwhhiicchh sshhaallll bbee ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee
BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss dduurriinngg tthhee CCoonnddiittiioonnaall PPeerrmmiitt rreevviieeww..

BB.. BBuuiillddiinnggss aanndd llaannddss sshhaallll bbee ddeessiiggnneedd,, ccrreeaatteedd,, aalltteerreedd,, aanndd iinntteennddeedd oonnllyy ffoorr
rreeccrreeaattiioonnaall uussee aanndd nnoott ffoorr ggeenneerraall ccoommmmeerrcciiaall uussee..

440088..0044 HHeeiigghhtt RReegguullaattiioonnss

TThhee hheeiigghhtt ooff aannyy bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree iinn tthhiiss DDiissttrriicctt sshhaallll nnoott eexxcceeeedd tthhiirrttyy--ffiivvee ((3355)) ffeeeett
eexxcclluussiivvee ooff ttoowweerrss,, ccoorrnniicceess,, aanndd ssiimmiillaarr ffeeaattuurreess..

440088..0055 AArreeaa aanndd SSeettbbaacckk RReegguullaattiioonnss

EEvveerryy lloott ooccccuuppiieedd bbyy aa mmaaiinn bbuuiillddiinngg oorr uussee sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh tthhee lloott aarreeaa,, lloott ffrroonnttaaggee,, aanndd
bbuuiillddiinngg sseettbbaacckk rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr aallll bbuuiillddiinnggss,, iinncclluuddiinngg aacccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss,, aass ffoolllloowwss::

LLoott AArreeaa BBuuiillddiinngg
UUssee ((AAccrreess)) LLoott FFrroonnttaaggee SSeettbbaacckk

CCaammpp GGrroouunnddss 1100 220000'' 110000''
MMaarriinnaass 22 7755'' 110000''
HHuunnttiinngg AArreeaa 7755 220000'' 110000''
WWiinntteerr SSppoorrttss 55 115500'' 110000''
GGoollff CCoouurrssee 55 220000'' 110000''

440088..0066 YYaarrdd RReegguullaattiioonnss

RReeaarr aanndd ssiiddee yyaarrdd rreegguullaattiioonnss sshhaallll bbee iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh tthhee pprrooppoosseedd
ssiittee iiss llooccaatteedd uunnlleessss ootthheerrwwiissee pprreessccrriibbeedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss..

440088..0077 PPaarrkkiinngg RReeqquuiirreemmeennttss

PPaarrkkiinngg sshhaallll bbee iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee ppaarrkkiinngg rreegguullaattiioonnss pprreessccrriibbeedd eellsseewwhheerree iinn tthhiiss
RReessoolluuttiioonn oorr aass rreeqquuiirreedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss.. AAllll ppaarrkkiinngg sshhaallll bbee oonn--ssiittee wwiitthh nnoo
ssppaacceess iinn oorr oonn tthhee ppuubblliicc tthhoorroouugghhffaarree..
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440088..0088 AAcccceessss DDrriivveess aanndd PPaarrkkiinngg LLoottss

AAllll aacccceessss ddrriivveess sshhaallll bbee ddeessiiggnneedd ttoo aaffffoorrdd tthhee uuttmmoosstt iinn ssaaffeettyy ttoo tthhoossee uussiinngg tthhee ffaacciilliittyy
aanndd tthhoossee mmeerreellyy ppaassssiinngg bbyy,, aanndd sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss iinn AArrttiiccllee ##55,, ""PPaarrkkiinngg
aanndd LLooaaddiinngg RReegguullaattiioonnss"".. AAllll aacccceessss ddrriivveess aanndd ppaarrkkiinngg aarreeaa sshhaallll bbee ppaavveedd wwiitthh eeiitthheerr
aasspphhaalltt oorr cceemmeenntt..

440088..0099 SSiiggnnss

AAllll ssiiggnnss sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh AArrttiiccllee 66 ooff tthhiiss ddooccuummeenntt..

440088..1100 CCrriitteerriiaa ffoorr aa CCoommmmeerrcciiaall RReeccrreeaattiioonn DDiissttrriicctt

TThhee ffoolllloowwiinngg ccrriitteerriiaa wwiillll bbee ccoonnssiiddeerreedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss wwhheenn rreevviieewwiinngg aa
rreeccrreeaattiioonnaall uussee ffoorr tthhee CCoonnddiittiioonnaall UUssee PPeerrmmiitt..

AA.. GGeenneerraall
11.. TThhee uussee sshhaallll bbee ddeessiiggnneedd,, ccoonnssttrruucctteedd,, ooppeerraatteedd,, aanndd mmaaiinnttaaiinneedd ssoo aass ttoo

bbee hhaarrmmoonniioouuss aanndd aapppprroopprriiaattee iinn aappppeeaarraannccee wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg oorr
iinntteennddeedd cchhaarraacctteerr ooff tthhee ggeenneerraall vviicciinniittyy aanndd tthhaatt ssuucchh aa uussee wwiillll nnoott
cchhaannggee tthhee eesssseennttiiaall cchhaarraacctteerr ooff tthhee ssaammee aarreeaa;;

22.. TThhee uussee wwiillll nnoott bbee hhaazzaarrddoouuss oorr ddiissttuurrbbiinngg ttoo eexxiissttiinngg oorr ffuuttuurree
nneeiigghhbboorriinngg uusseess;;

33.. TThhee uussee wwiillll bbee aa ssuubbssttaannttiiaall iimmpprroovveemmeenntt ttoo tthhee pprrooppeerrttyy iinn tthhee
iimmmmeeddiiaattee vviicciinniittyy aanndd ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy aass aa wwhhoollee;;

44.. TThhee uussee wwiillll bbee sseerrvveedd aaddeeqquuaatteellyy bbyy eesssseennttiiaall ppuubblliicc ffaacciilliittiieess aanndd
sseerrvviicceess,, ssuucchh aass hhiigghhwwaayyss,, ppoolliiccee aanndd ffiirree pprrootteeccttiioonn,, ddrraaiinnaaggee ssttrruuccttuurreess,,
rreeffuussee ddiissppoossaall aanndd sscchhoooollss;; ssoo tthhaatt tthhee ppeerrssoonnss oorr aaggeennccyy rreessppoonnssiibbllee ffoorr
tthhee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff tthhee pprrooppoosseedd uussee sshhaallll bbee aabbllee ttoo pprroovviiddee sseerrvviicceess ttoo
aann aaddeeqquuaattee lleevveell aass pprreessccrriibbeedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss;;

55.. TThhee uussee wwiillll nnoott ccrreeaattee aaddddiittiioonnaall rreeqquuiirreemmeennttss aatt ppuubblliicc ccoosstt ffoorr ppuubblliicc
ffaacciilliittiieess aanndd sseerrvviicceess,, aanndd wwiillll nnoott bbee ddeettrriimmeennttaall ttoo tthhee eeccoonnoommiicc
wweellffaarree ooff tthhee ccoommmmuunniittyy;;

66.. TThhee uussee wwiillll nnoott iinnvvoollvvee uusseess,, aaccttiivviittiieess,, pprroocceesssseess,, mmaatteerriiaallss,, aanndd
eeqquuiippmmeenntt aanndd ccoonnddiittiioonnss ooff ooppeerraattiioonn tthhaatt wwiillll bbee ddeettrriimmeennttaall ttoo aannyy
ppeerrssoonnss,, pprrooppeerrttyy,, oorr tthhee ggeenneerraall wweellffaarree bbyy rreeaassoonn ooff eexxcceessssiivvee
pprroodduuccttiioonn ooff ttrraaffffiicc,, nnooiissee,, ssmmookkee,, ffuummeess,, ggllaarree,, oorr ooddoorrss;;

77.. TThhee uussee wwiillll bbee ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee iinntteenntt aanndd ppuurrppoossee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn;;
88.. TThhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd bbyy tthhee aapppplliiccaanntt ttoo

iinnssppeecctt tthhee aarreeaa ccoovveerreedd iinn tthhee ppeerrmmiitt aatt aannyy ttiimmee tthhee ppeerrmmiitt iiss iinn ffoorrccee;;
99.. AApppplliiccaattiioonn ffoorr aa tthhiiss DDiissttrriicctt sshhaallll bbee mmaaddee oonnllyy bbyy tthhee oowwnneerr oorr lleesssseeee

ooff tthhee pprrooppeerrttyy;;
1100.. AAllll ccoosstt iinnccuurrrreedd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp iinn ssoolliicciittiinngg eexxppeerrtt aaddvviiccee iinn rreeggaarrddss ttoo

tthhee aapppplliiccaattiioonn sshhaallll bbee bboorrnnee bbyy tthhee aapppplliiccaanntt..
BB.. SSppeecciiaall RReeqquuiirreemmeennttss

11.. TThhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss sshhaallll iimmppoossee ssuucchh aaddddiittiioonnaall rreeqquuiirreemmeennttss aanndd
ssaaffeegguuaarrddss aass ddeeeemmeedd nneecceessssaarryy aanndd aass aapppplliiccaabbllee ttoo tthhee ppaarrttiiccuullaarr
iinntteennddeedd uussee aanndd//oorr llooccaattiioonn ooff tthhee uussee ffoorr tthhee ggeenneerraall wweellffaarree aanndd ffoorr tthhee
pprrootteeccttiioonn ooff tthhee iinnddiivviidduuaall''ss pprrooppeerrttyy rriigghhttss;;
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22.. AAnnyy nnuuiissaannccee ttoo nneeiigghhbboorriinngg pprrooppeerrttiieess ccrreeaatteedd bbyy vveehhiiccuullaarr ttrraaffffiicc,, nnooiissee
dduurriinngg llaattee ooppeerraattiioonn,, oorr nnooiissee rreessuullttiinngg ffrroomm aannyy ssoouurrccee ccoonnnneecctteedd wwiitthh
tthhee uussee wwiillll nnoott bbee ppeerrmmiitttteedd..

CC.. VViioollaattiioonnss
IIff aannyy ooff tthhee SSeeccttiioonnss oorr AArrttiicclleess ooff tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonnss aass aapppplliiccaabbllee ttoo
tthhee uussee aarree vviioollaatteedd,, aa tteenn ((1100)) ddaayy nnoottiiccee ttoo ccoorrrreecctt ssuucchh vviioollaattiioonn sshhaallll bbee
iissssuueedd bbyy tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr..

DD.. RRee--aapppplliiccaattiioonn
NNoo aapppplliiccaattiioonn ffoorr aa ppeerrmmiitt wwhhiicchh hhaass bbeeeenn ddeenniieedd wwhhoollllyy oorr iinn ppaarrtt bbyy tthhee
BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss sshhaallll bbee rreessuubbmmiitttteedd uunnttiill tthhee eexxppiirraattiioonn ooff oonnee ((11)) yyeeaarr oorr
mmoorree ffrroomm tthhee ddaattee ooff ssuucchh ddeenniiaall,, eexxcceepptt oonn ggrroouunnddss ooff nneewwllyy ddiissccoovveerreedd
eevviiddeennccee oorr pprrooooff ooff cchhaannggeedd ccoonnddiittiioonnss ffoouunndd ttoo bbee ssuuffffiicciieenntt ttoo jjuussttiiffyy
rreeccoonnssiiddeerraattiioonn bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss..

EE.. CClloosseedd oorr AAbbaannddoonneedd UUssee
IIff aa rreeccrreeaattiioonnaall ttyyppee uussee iiss cclloosseedd oorr aabbaannddoonneedd ffoorr aa ppeerriioodd ooff oonnee ((11)) yyeeaarr
oorr mmoorree,, iitt sshhaallll bbee tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee pprrooppeerrttyy oowwnneerr oorr lleesssseeee ttoo
rreemmoovvee,, wwiitthhiinn nniinneettyy ((9900)) ddaayyss ffrroomm rreecceeiipptt ooff aa wwrriitttteenn nnoottiiccee ffrroomm tthhee
ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr,, aannyy ssttrruuccttuurreess oorr aacccceessssoorriieess wwhhiicchh aarree nnoott iinn ccoonnffoorrmmaannccee
wwiitthh tthhee zzoonniinngg rreegguullaattiioonnss ooff tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh tthhee uussee iiss llooccaatteedd.. AAnnyy rree--
ooppeenniinngg ooff tthhee rreeccrreeaattiioonnaall uussee aafftteerr oonnee ((11)) yyeeaarr ooff bbeeiinngg cclloosseedd oorr
aabbaannddoonneedd sshhaallll rreeqquuiirree rree--aapppplliiccaattiioonn ffoorr CCoonnddiittiioonnaall UUssee PPeerrmmiitt iinn
aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

FF.. EExxppaannssiioonn aanndd AAddddiittiioonn ooff UUsseess
TThhee ppeerrmmiitt sshhaallll aallllooww oonnllyy tthhee uusseess aass aapppplliieedd ffoorr aanndd aacccceessssoorryy uusseess
tthheerreeooff.. AA sseeppaarraattee CCoonnddiittiioonnaall UUssee aapppplliiccaattiioonn iiss rreeqquuiirreedd ffoorr aaddddiinngg
aannootthheerr rreeccrreeaattiioonnaall uussee ttoo aann aallrreeaaddyy aapppprroovveedd rreeccrreeaattiioonnaall uussee..
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440088..1111 SSppeecciiaall DDeevveellooppmmeenntt PPllaannss aanndd AApppplliiccaattiioonn

AA.. SSuubbmmiittttaall ooff SSiittee PPllaann
AA ssiittee ppllaann sshhaallll bbee pprreeppaarreedd ffoorr aallll ttyyppeess ooff pprrooppoossaallss iinn tthhiiss DDiissttrriicctt sshhaallll bbee
ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr ffoorr rreevviieeww bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss aass ppaarrtt ooff tthhee
CCoonnddiittiioonnaall UUssee ppeerrmmiitt rreevviieeww pprroocceedduurree.. AA pprreelliimmiinnaarryy aanndd ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann
sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd.. TThhee pprreelliimmiinnaarryy ssiittee ppllaann sshhaallll iinncclluuddee::

11.. SSuurrvveeyy aanndd tthhee ttooppooggrraapphhyy ooff tthhee pprrooppeerrttyy sshhoowwiinngg tthhee llaanndd oowwnneedd aanndd
tthhee llooccaattiioonn ooff tthhee pprrooppoosseedd ddeevveellooppmmeenntt..

22.. TThhee llooccaattiioonn,, ssiizzee,, hheeiigghhtt,, aanndd uussee ooff aallll bbuuiillddiinnggss,, bbootthh eexxiissttiinngg aanndd
pprrooppoosseedd..

33.. AA ppllaann ooff tthhee eexxiissttiinngg aanndd pprrooppoosseedd ssttrreeeettss,, iinncclluuddiinngg ccoonnssttrruuccttiioonn ttyyppeess,,
wwiiddtthhss,, aanndd ttrraaffffiicc eessttiimmaatteess..

44.. AA ppllaann ooff aallll uuttiilliittiieess iinncclluuddiinngg,, bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo,, wwaatteerr mmaaiinnss,, ssttoorrmm
sseewweerrss,, aanndd ssaanniittaarryy sseewweerrss.. CCoonnssttrruuccttiioonn ppllaannss mmuusstt bbee rreevviieewweedd aanndd
aapppprroovveedd bbyy tthhee aauutthhoorriittyy hhaavviinngg jjuurriissddiiccttiioonn bbeeffoorree ffiinnaall aapppprroovvaall aanndd
aacccceeppttaannccee ooff eeaacchh..

55.. AA ppllaann sshhoowwiinngg ppaarrkkiinngg ssppaacceess aanndd oorr ppaarrkkiinngg lloottss ddeeppiiccttiinngg tthhee nnuummbbeerr
ooff ssppaacceess..

66.. OOtthheerr ssiittee ddeevveellooppmmeennttss aanndd ssppeecciiffiiccss,, aass ppeerr EErriiee CCoouunnttyy ssttoorrmm wwaatteerr
aanndd ddrraaiinnaaggee rreegguullaattiioonnss,, iinncclluuddiinngg ggrraaddiinngg aanndd ddrraaiinnaaggee ppaatttteerrnnss,, ddeessiiggnn
ooff llaannddssccaappeedd yyaarrddss aanndd aallll ootthheerr ggrreeeenn aarreeaass,, aanndd ootthheerr ppeerrttiinneenntt ssiittee
iinnffoorrmmaattiioonn..

BB.. FFiinnaall SSiittee PPllaann
AAfftteerr tthhee aapppprroovvaall ooff tthhee pprreelliimmiinnaarryy ssiittee ppllaann,, tthhee aapppplliiccaanntt sshhaallll ssuubbmmiitt aa ffiinnaall ppllaann
wwhhiicchh sshhaallll iinncclluuddee aallll tthhee aabboovvee iinnffoorrmmaattiioonn,, pplluuss aannyy cchhaannggeess rreeqquuiirreedd bbyy tthhee
BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss.. TThhiiss wwiillll bbee rreevviieewweedd aatt tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss'' nneexxtt rreegguullaarrllyy
sscchheedduulleedd mmeeeettiinngg.. TThhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss sshhaallll ttaakkee aaccttiioonn oonn tthhee ffiinnaall ppllaann wwiitthhiinn
ttwweennttyy ((2200)) ddaayyss ffrroomm tthhiiss mmeeeettiinngg..
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440099 CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN//OOPPEENN SSPPAACCEE DDIISSTTRRIICCTT CC//OOSS

440099..0011 PPuurrppoossee

TThhee CCoonnsseerrvvaattiioonn//OOppeenn SSppaaccee DDiissttrriicctt iiss ddeessiiggnneedd ttoo eennccoouurraaggee tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff llaanndd ffoorr
ccoonnsseerrvvaattiioonn//ooppeenn ssppaaccee uusseess oorr ttoo pprreesseerrvvee nnaattuurraall rreessoouurrcceess.. AA sseeccoonnddaarryy ppuurrppoossee iiss tthhaatt
ooff pprrootteeccttiinngg tthhee ppuubblliicc hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, aanndd wweellffaarree aanndd rreedduucciinngg tthhee ffiinnaanncciiaall bbuurrddeenn
iimmppoosseedd oonn aa ccoommmmuunniittyy aanndd iittss iinnddiivviidduuaallss bbyy rreessttrriiccttiinngg tthhee uussee ooff tthhoossee aarreeaass iinn tthhee
TToowwnnsshhiipp wwhhiicchh mmaayy bbee ssuubbjjeecctt ttoo ppeerriiooddiicc ffllooooddiinngg.. TThhiiss ddiissttrriicctt iiss nnoott iinntteennddeedd ttoo
eennccoouurraaggee oorr aallllooww rreettaaiill oorr ccoommmmeerrcciiaall ooppeerraattiioonnss..

440099..0022 PPeerrmmiitttteedd UUsseess

LLaanndd llooccaatteedd wwiitthhiinn tthhiiss ddiissttrriicctt sshhaallll bbee uusseedd ffoorr tthhee ffoolllloowwiinngg ppuurrppoosseess oonnllyy::

11.. AAggrriiccuullttuurraall,, iinncclluuddiinngg iinncciiddeennttaall aaggrriiccuullttuurraall ssttrruuccttuurreess
22.. BBoottaanniiccaall ggaarrddeennss aanndd aarrbboorreettuummss
33.. FFoorreesstt pprreesseerrvveess,, wwiillddlliiffee rreesseerrvvaattiioonnss,, aanndd eeccoollooggiiccaall ssaannccttuuaarriieess
44.. PPaarrkkss aanndd ppllaayyggrroouunnddss
55.. ZZoooollooggiiccaall ggaarrddeennss
66.. AAcccceessssoorryy uusseess aanndd ssttrruuccttuurreess,, iinncciiddeennttiiaall ttoo aanndd oonn tthhee ssaammee lloott aass tthhee

pprriinncciippaall uussee..

440099.. 0033 CCoonnddiittiioonnaall UUsseess

TThhee ffoolllloowwiinngg CCoonnddiittiioonnaall UUsseess mmaayy bbee aalllloowweedd ssuubbjjeecctt ttoo AArrttiiccllee 77

11.. CCuullttuurraall ffaacciilliittiieess,, iinncclluuddiinngg lliibbrraarriieess,, mmuusseeuummss,, aanndd ssiimmiillaarr ccuullttuurraall
iinnssttiittuuttiioonnss

22.. GGoollff ccoouurrsseess aanndd ssiimmiillaarr ooppeenn ssppaaccee rreeccrreeaattiioonnaall ttyyppee aaccttiivviittiieess

440099..0044 DDeevveellooppmmeenntt SSttaannddaarrddss

NNoo ppeerrmmiitttteedd oorr CCoonnddiittiioonnaall UUssee sshhaallll bbee aalllloowweedd iinn tthhiiss ddiissttrriicctt wwhhiicchh iiss nnoott pprroovviiddeedd wwiitthh
aa mmiinniimmuumm ooff aatt lleeaasstt tthhrreeee ((33)) aaccrreess aanndd ttwwoo hhuunnddrreedd ((220000)) ffeeeett ooff lloott wwiiddtthh..

440099..0055RReeqquuiirreedd SSeettbbaacckkss

NNoo bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree mmaayy bbee cclloosseerr ttoo aannyy pprrooppeerrttyy lliinnee tthhaann ffiiffttyy ((5500)) ffeeeett..

440099..0066HHeeiigghhtt LLiimmiittaattiioonnss

NNoo bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree sshhaallll eexxcceeeedd tthhiirrttyy ((3300)) ffeeeett..
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440099..0077PPaarrkkiinngg

PPaarrkkiinngg ffoorr eeaacchh ssppeecciiffiicc uussee sshhaallll bbee ddeetteerrmmiinneedd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh AArrttiiccllee 55 ooff tthhiiss CCooddee..

440099..0088 SSiiggnnss

AAllll ssiiggnnss wwiitthhiinn tthhiiss ddiissttrriicctt sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh AArrttiiccllee 66 ooff tthhiiss CCooddee..

440099..0099 SSiittee PPllaann RReevviieeww

AAllll bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrruuccttuurreess tthhaatt aarree ccoonnssttrruucctteedd wwiitthhiinn tthhiiss ddiissttrriicctt sshhaallll rreeqquuiirree aa ssiittee ppllaann
rreevviieeww aass ssppeecciiffiieedd iinn SSeeccttiioonn 331144..
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441100 PPLLAANNNNEEDD UUNNIITT DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT PPUUDD

441100..0011 PPuurrppoossee

IItt sshhaallll bbee tthhee ppoolliiccyy ooff HHuurroonn TToowwnnsshhiipp ttoo pprroommoottee ppuubblliicc hheeaalltthh,, ssaaffeettyy aanndd wweellffaarree bbyy
pprroovviiddiinngg ffoorr tthhee rreegguullaattiioonn ooff ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt.. IItt iiss tthhee iinntteenntt ooff tthheessee rreegguullaattiioonnss
ttoo pprroovviiddee mmaaxxiimmuumm ooppppoorrttuunniittyy ffoorr oorrddeerrllyy ddeevveellooppmmeenntt wwhhiicchh wwiillll bbeenneeffiitt tthhee ccoommmmuunniittyy
aass aa wwhhoollee bbyy ooffffeerriinngg aa ggrreeaatteerr cchhooiiccee ooff lliivviinngg eennvviirroonnmmeennttss,, ccoommpplleemmeennttaarryy bblleennddiinngg ooff
llaanndd uusseess,, ttoo iinncclluuddee ccoommmmuunniittyy rreessppeecctt ttoo tthhee mmiixxttuurree ooff uusseess aanndd tthheeiirr aaddaappttaattiioonn ttoo
ttooppooggrraapphhiiccaall aanndd ggeeoollooggiiccaall ffeeaattuurreess,, rreeccrreeaattiioonnaall ooppppoorrttuunniittiieess aanndd ttrraannssppoorrttaattiioonn nneeeeddss..

AA.. DDeeffiinniittiioonn
““PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt”” oorr PPUUDD sshhaallll mmeeaann aa ddeevveellooppmmeenntt wwhhiicchh mmaayy
iinntteeggrraattee rreessiiddeennttiiaall,, ccoommmmeerrcciiaall aanndd iinndduussttrriiaall ffaacciilliittiieess iinn aa pprree--ppllaannnneedd
eennvviirroonnmmeenntt uunnddeerr mmoorree fflleexxiibbllee ssttaannddaarrddss,, ssuucchh aass lloott ssiizzeess aanndd sseettbbaacckkss,, tthhaann
tthhoossee rreessttrriiccttiioonnss tthhaatt wwoouulldd nnoorrmmaallllyy aappppllyy uunnddeerr tthheessee rreegguullaattiioonnss.. TThhee
pprroocceedduurree ffoorr aapppprroovvaall ooff ssuucchh ddeevveellooppmmeenntt ccoonnttaaiinnss aaddddiittiioonnaall rreeqquuiirreemmeennttss
ssuucchh aass bbuuiillddiinngg ddeessiiggnn pprriinncciippaallss aanndd llaannddssccaappiinngg ppllaannss

441100..0022 IInntteerrpprreettaattiioonn

WWhheenneevveerr tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff SSeeccttiioonn 441100 aappppeeaarr ttoo bbee iinn ccoonnfflliicctt wwiitthh ootthheerr SSeeccttiioonnss ooff
tthhiiss RReessoolluuttiioonn oorr wwiitthh tthhoossee ooff ootthheerr eexxiissttiinngg rreessoolluuttiioonnss,, tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss sseeccttiioonn sshhaallll
pprreevvaaiill..

441100..0033 PPUUDD DDiissttrriicctt DDeessiiggnnaattiioonn

TThhee ffiinnaall aapppprroovvaall ooff tthhee PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt bbyy HHuurroonn TToowwnnsshhiipp sshhaallll bbee iinn
aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. IItt sshhaallll iinncclluuddee aa rree--zzoonniinngg ooff tthhee ssuubbjjeecctt ppaarrcceell ttoo tthhee
PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt ddiissttrriicctt aass ppeerr OO..RR..CC.. SSeeccttiioonn 551199..1122 uuppoonn tthhee aapppplliiccaattiioonn ooff tthhee
pprrooppeerrttyy oowwnneerr.. UUppoonn aapppprroovvaall ooff tthhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann,, tthhee OOffffiicciiaall ZZoonniinngg MMaapp
sshhaallll bbee ssoo aammeennddeedd..

441100..0044 UUsseess PPeerrmmiitttteedd iinn aa PPUUDD DDiissttrriicctt

RReessiiddeennttiiaall,, ccoommmmeerrcciiaall,, mmaannuuffaaccttuurriinngg,, ppuubblliicc aanndd qquuaassii--ppuubblliicc uusseess mmaayy bbee sseeppaarraattee oorr
ccoommbbiinneedd iinn PPUUDD DDiissttrriiccttss,, pprroovviiddeedd tthhaatt tthhee pprrooppoosseedd uusseess wwiillll nnoott aaddvveerrssllyy iimmppaacctt uuppoonn
aaddjjaacceenntt pprrooppeerrttyy oorr tthhee ppuubblliicc hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, aanndd ggeenneerraall wweellffaarree aanndd tthhaatt tthhee llooccaattiioonn ooff
uusseess iinn tthhee PPUUDD aarree ssppeecciiffiieedd iinn tthhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann.. TThhee PPllaannnneedd UUnniitt
DDeevveellooppmmeenntt mmaayy bbee ccoommpprriisseedd ooff oonnee uussee oorr aa ccoommbbiinnaattiioonn ooff uusseess,, aass iinnddiiccaatteedd aabboovvee..

441100..0055 MMiinniimmuumm PPrroojjeecctt AArreeaa

AA.. TThhee ggrroossss aarreeaa ooff tthhee ttrraacctt ttoo bbee ddeevveellooppeedd uunnddeerr tthhee PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt
aapppprrooaacchh sshhaallll ccoonnffoorrmm ttoo tthhee ffoolllloowwiinngg sscchheedduullee::
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MMiinniimmuumm AArreeaa
TTyyppee ooff PPUUDD ((aaccrreess))

RReessiiddeennttiiaall 2200
CCoommmmeerrcciiaall 1100
IInndduussttrriiaall 3300
RReessiiddeennttiiaall--CCoommmmeerrcciiaall 3300
CCoommmmeerrcciiaall--IInndduussttrriiaall 4400
RReessiiddeennttiiaall--CCoommmmeerrcciiaall--IInndduussttrriiaall 4400

aa.. LLoott AArreeaa iinn RReessiiddeennttiiaall DDeevveellooppmmeennttss

LLoott aarreeaa ppeerr ddwweelllliinngg uunniitt aanndd ddeennssiittyy sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh tthhee aapppplliiccaabbllee rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr
tthhee ddiissttrriicctt wwiitthhiinn wwhhiicchh tthhee pprroojjeecctt iiss llooccaatteedd.. AA vvaarriieettyy ooff lloott ssiizzeess,, lloott sshhaappeess,, aanndd
sseettbbaacckkss aarree eennccoouurraaggeedd

bb.. LLoottss ttoo AAbbuutt oonn CCoommmmoonn OOppeenn SSppaaccee

EExxcceepptt aass ootthheerrwwiissee aapppprroovveedd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess iinn tthhee ffiinnaall ppllaann,, eevveerryy
rreessiiddeennttiiaall lloott ddeevveellooppeedd uunnddeerr tthhiiss PPUUDD aapppprrooaacchh sshhaallll bbee ddeessiiggnneedd ttoo aabbuutt oonn ccoommmmoonn
ooppeenn ssppaaccee oorr ssiimmiillaarr aarreeaass.. AA cclluusstteerriinngg ooff ddwweelllliinnggss iiss eennccoouurraaggeedd.. IInn aarreeaass wwhheerree
ttoowwnnhhoouusseess aarree uusseedd,, tthheerree sshhaallll bbee nnoo mmoorree tthhaann eeiigghhtt ((88)) ttoowwnn hhoouussee uunniittss iinn aannyy
ccoonnttiigguuoouuss ggrroouupp eexxcceepptt aass ootthheerrwwiissee aapppprroovveedd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess iinn tthhee ffiinnaall
ppllaann..

441100..0066 DDiissppoossiittiioonn ooff OOppeenn SSppaaccee

TThhee rreeqquuiirreedd aammoouunntt ooff ccoommmmoonn ssppaaccee llaanndd rreesseerrvveedd uunnddeerr aa PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt
sshhaallll eeiitthheerr bbee hheelldd iinn ccoorrppoorraattee oowwnneerrsshhiipp bbyy oowwnneerrss ooff tthhee pprroojjeecctt aarreeaa,, ffoorr tthhee uussee ooff eeaacchh
oowwnneerr wwhhoo bbuuyyss pprrooppeerrttyy wwiitthhiinn tthhee ddeevveellooppmmeenntt,, oorr bbee ddeeddiiccaatteedd ttoo aa pprrooppeerrttyy oowwnneerrss’’
aassssoocciiaattiioonn wwhhoo sshhaallll hhaavvee ttiittllee ttoo tthhee llaanndd wwhhiicchh sshhaallll bbee rreettaaiinneedd aass ccoommmmoonn ooppeenn ssppaaccee
ffoorr ppaarrkkss,, rreeccrreeaattiioonn aanndd rreellaatteedd uusseess.. TThhee lleeggaall aarrttiicclleess rreellaattiinngg tthhee oorrggaanniizzaattiioonn ooff tthhee
pprrooppeerrttyy oowwnneerrss’’ aassssoocciiaattiioonn aarree ssuubbjjeecctt ttoo rreevviieeww aanndd aapppprroovvaall bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn aanndd sshhaallll pprroovviiddee aaddeeqquuaattee pprroovviissiioonnss ffoorr tthhee ppeerrppeettuuaall ccaarree aanndd mmaaiinntteennaannccee
ooff aallll ccoommmmoonn aarreeaass.. PPuubblliicc uuttiilliittyy aanndd ssiimmiillaarr eeaasseemmeennttss,, rriigghhttss--ooff--wwaayy ffoorr wwaatteerr ccoouurrsseess
aanndd ootthheerr ssiimmiillaarr cchhaannnneellss,, ddrriivveewwaayyss,, ppaarrkkiinngg lloottss,, aanndd rreeqquuiirreedd yyaarrdd sseettbbaacckkss aarree nnoott
aacccceeppttaabbllee ffoorr ccoommmmoonn ooppeenn ssppaaccee ddeeddiiccaattiioonn uunnlleessss ssuucchh llaanndd oorr rriigghhtt--oorr--wwaayy iiss uussaabbllee aass
aa ttrraaiill oorr ssiimmiillaarr ppuurrppoossee aanndd hhaass bbeeeenn aapppprroovveedd bbyy tthhee CCoommmmiissssiioonn.. TThhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ffoorr
tthhee mmaaiinntteennaannccee ooff aallll ooppeenn ssppaacceess sshhaallll bbee ssppeecciiffiieedd bbyy tthhee ddeevveellooppeerr bbeeffoorree aapppprroovvaall ooff
tthhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt..

AA.. CCoommmmoonn OOppeenn SSppaaccee

AA mmiinniimmuumm ooff ttwweennttyy--ffiivvee ppeerrcceenntt ((2255%%)) ooff tthhee ttoottaall aarreeaa ooff tthhee ddeevveellooppmmeenntt aarreeaa sshhaallll bbee
ddeeddiiccaatteedd aanndd rreesseerrvveedd ffoorr ccoommmmoonn ooppeenn ssppaaccee aanndd rreeccrreeaattiioonnaall ffaacciilliittiieess ffoorr tthhee
ooccccuuppaannttss//rreessiiddeennttss//uusseerrss ooff tthhee aarreeaa bbeeiinngg ddeevveellooppeedd.. TThhee ooppeenn ssppaaccee sshhaallll bbee ddiissppoosseedd ooff
aanndd mmaaiinnttaaiinneedd aass oouuttlliinneedd iinn 441100..0055 ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. TThhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess mmaayy rreeqquuiirree llaanndd ttoo tthhee aammoouunntt ooff
ffiivvee ppeerrcceenntt ((55%%)) ooff tthhee llaanndd iinncclluuddeedd iinn tthhee ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt bbee ccoonnvveeyyeedd ttoo tthhee
TToowwnnsshhiipp ffoorr ppaarrkk ppuurrppoosseess..
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441100..0077 UUttiilliittyy RReeqquuiirreemmeennttss

UUnnddeerrggrroouunndd uuttiilliittiieess,, iinncclluuddiinngg tteelleepphhoonnee,, ccaabbllee tteelleevviissiioonn aanndd eelleeccttrriiccaall ssyysstteemmss,, aarree
rreeqquuiirreedd wwiitthhiinn tthhee lliimmiittss ooff aallll ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeennttss..
AAppppuurrtteennaanncceess ttoo tthheessee ssyysstteemmss,, wwhhiicchh ccaann bbee eeffffeeccttiivveellyy ssccrreeeenneedd,, mmaayy bbee eexxeemmpptt ffrroomm
tthhiiss rreeqquuiirreemmeenntt iiff tthhee CCoommmmiissssiioonn ffiinnddss tthhaatt ssuucchh eexxeemmppttiioonn wwiillll nnoott vviioollaattee tthhee iinntteenntt oorr
cchhaarraacctteerr ooff tthhee pprrooppoosseedd ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt..

441100..0088 PPUUDD LLoott RReeqquuiirreemmeennttss

TThhee lloott rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeennttss aapppprroovveedd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp sshhaallll bbee iinn
aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhiiss aarrttiiccllee

441100..0099 AArrrraannggeemmeenntt ooff CCoommmmeerrcciiaall//MMaannuuffaaccttuurriinngg UUsseess

WWhheenn ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt ddiissttrriiccttss iinncclluuddee ccoommmmeerrcciiaall aanndd//oorr iinndduussttrriiaall uusseess,,
bbuuiillddiinnggss aanndd eessttaabblliisshhmmeennttss sshhaallll bbee ppllaannnneedd aass ggrroouuppss hhaavviinngg ccoommmmoonn ppaarrkkiinngg aarreeaass aanndd
ccoommmmoonn iinnggrreessss aanndd eeggrreessss ppooiinnttss iinn oorrddeerr ttoo rreedduuccee tthhee nnuummbbeerr ooff ppootteennttiiaall aacccciiddeenntt
llooccaattiioonnss aatt iinntteerrsseeccttiioonnss wwiitthh ssttrreeeettss.. PPllaannttiinngg ssccrreeeennss oorr ffeenncceess sshhaallll bbee pprroovviiddeedd oonn tthhee
ppeerriimmeetteerr ooff tthhee ccoommmmeerrcciiaall aanndd//oorr mmaannuuffaaccttuurriinngg aarreeaass.. TThhee ppllaann ooff tthhee pprroojjeecctt sshhaallll
pprroovviiddee ffoorr tthhee iinntteeggrraatteedd aanndd hhaarrmmoonniioouuss ddeessiiggnn ooff bbuuiillddiinnggss aanndd ffoorr aaddeeqquuaattee aanndd
pprrooppeerrllyy aarrrraannggeedd ffaacciilliittiieess ffoorr iinntteerrnnaall ttrraaffffiicc cciirrccuullaattiioonn,, nneecceessssaarryy ttoo mmaakkee tthhee pprroojjeecctt
aattttrraaccttiivvee aanndd eeffffiicciieenntt ffrroomm tthhee ssttaannddppooiinntt ooff tthhee aaddjjooiinniinngg aanndd ssuurrrroouunnddiinngg aarreeaass..

AAllll aarreeaass ddeessiiggnneedd ffoorr ffuuttuurree eexxppaannssiioonn oorr nnoott iinntteennddeedd ffoorr iimmmmeeddiiaattee iimmpprroovveemmeenntt oorr
ddeevveellooppmmeenntt sshhaallll bbee llaannddssccaappeedd oorr ootthheerrwwiissee mmaaiinnttaaiinneedd iinn aa nneeaatt aanndd oorrddeerrllyy mmaannnneerr aass
ssppeecciiffiieedd bbyy tthhee CCoommmmiissssiioonn..

441100..1100 PPrroocceedduurreess ffoorr AApppprroovvaall ooff PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt DDiissttrriiccttss

PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt DDiissttrriiccttss sshhaallll bbee aapppprroovveedd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee
pprroocceedduurree iinn SSeeccttiioonn 441100..1111 ttoo 441100..2233.. TThhee ddeessiiggnnaattiioonn ooff aa PPUUDD wwiillll bbee
ccoonnssiiddeerreedd aa cchhaannggee ooff zzoonniinngg ttoo tthhee PPUUDD ddiissttrriicctt,, hhoowweevveerr,, tthhee uunnddeerrllyyiinngg
zzoonniinngg rreemmaaiinnss iinn ppllaaccee aanndd,, eexxcceepptt aass ootthheerrwwiissee aapppprroovveedd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp
TTrruusstteeeess iinn tthhee ffiinnaall ppllaann,, tthhee pprroojjeecctt mmuusstt mmeeeett aallll tthhee aapppplliiccaabbllee pprroovviissiioonnss ooff
tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn..

441100..1111 PPrree--AApppplliiccaattiioonn MMeeeettiinngg

TThhee ddeevveellooppeerr sshhaallll mmeeeett wwiitthh tthhee TToowwnnsshhiipp BBuuiillddiinngg DDeeppaarrttmmeenntt pprriioorr ttoo tthhee ssuubbmmiissssiioonn
ooff tthhee pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann.. TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss mmeeeettiinngg iiss ttoo ddiissccuussss eeaarrllyy aanndd
iinnffoorrmmaallllyy tthhee ppuurrppoossee aanndd eeffffeecctt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd tthhee ccrriitteerriiaa aanndd ssttaannddaarrddss ccoonnttaaiinneedd
hheerreeiinn aanndd ttoo ffaammiilliiaarriizzee tthhee ddeevveellooppeerr wwiitthh zzoonniinngg aanndd ootthheerr aapppplliiccaabbllee rreegguullaattiioonnss..

441100..1122 PPrreelliimmiinnaarryy DDeevveellooppmmeenntt PPllaann AApppplliiccaattiioonn RReeqquuiirreemmeennttss

AAnn aapppplliiccaattiioonn ffoorr pprreelliimmiinnaarryy ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt aapppprroovvaall sshhaallll bbee ffiilleedd wwiitthh tthhee
TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr//BBuuiillddiinngg OOffffiicciiaall,, aass rreepprreesseennttaattiivvee ffoorr tthhee ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn,, bbyy aatt lleeaasstt oonnee oowwnneerr ooff pprrooppeerrttyy ffoorr wwhhiicchh tthhee ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt iiss
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pprrooppoosseedd.. TThhee pprroocceedduurree ffoorr aapppprroovvaall sshhaallll bbee tthhee ssaammee aass aann aammeennddmmeenntt ttoo tthhee ZZoonniinngg
RReessoolluuttiioonn,, aass ddeettaaiilleedd iinn AArrttiiccllee 99.. TThhee ffiilliinngg ooff aa pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann uunnddeerr
tthhiiss sseeccttiioonn sshhaallll ccoonnssttiittuuttee tthhee eelleeccttiioonn bbyy tthhee pprrooppeerrttyy oowwnneerr ttoo ssuubbmmiitt tthhee pprrooppeerrttyy
ddeessccrriibbeedd iinn tthhee ppllaann ttoo pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss CChhaapptteerr aanndd sshhaallll ccoonnssttiittuuttee aann aapppplliiccaattiioonn ffoorr
rreezzoonniinngg tthhee pprrooppeerrttyy ttoo tthhee PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt DDiissttrriicctt ((PPUUDD)).. AAllll ppllaannss pprreeppaarreedd
aanndd ssuubbmmiitttteedd mmuusstt bbee pprreeppaarreedd bbyy aa rreeggiisstteerreedd eennggiinneeeerr,, ssuurrvveeyyoorr,, oorr aarrcchhiitteecctt.. AAtt aa
mmiinniimmuumm,, tthhee aapppplliiccaattiioonn sshhaallll ccoonnttaaiinn tthhee ffoolllloowwiinngg iinnffoorrmmaattiioonn ffiilleedd iinn ttrriipplliiccaattee::

11.. NNaammee,, aaddddrreessss aanndd pphhoonnee nnuummbbeerr ooff aapppplliiccaanntt && pprrooppeerrttyy oowwnneerr;;
22.. NNaammee,, aaddddrreessss aanndd pphhoonnee nnuummbbeerr ooff rreeggiisstteerreedd ssuurrvveeyyoorr,, rreeggiisstteerreedd eennggiinneeeerr aanndd//oorr

uurrbbaann ppllaannnneerr aassssiissttiinngg iinn tthhee pprreeppaarraattiioonn ooff tthhee pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann;;
33.. LLeeggaall ddeessccrriippttiioonn ooff pprrooppeerrttyy;;
44.. PPrreesseenntt uussee((ss));;
55.. PPrreesseenntt zzoonniinngg ddiissttrriicctt;;
66.. IIddeennttiiffiiccaattiioonn ooff aannyy aarreeaa wwiitthhiinn aa ffllooooddppllaaiinn;;
77.. AA vviicciinniittyy mmaapp aatt aa ssccaallee aapppprroovveedd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp sshhoowwiinngg tthhee pprrooppeerrttyy lliinneess,,

ssttrreeeettss,, eexxiissttiinngg eeaasseemmeennttss,, aanndd eexxiissttiinngg bbuuiillddiinnggss,, eexxiissttiinngg aanndd tthhee pprrooppoosseedd zzoonniinngg
aanndd ootthheerr iitteemmss ssuucchh aass tthhee TToowwnnsshhiipp mmaayy rreeqquuiirree;;

88.. AA pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann aatt aa ssccaallee ooff 11”” == 220000’’ sshhoowwiinngg ttooppooggrraapphhyy aatt aa
mmiinniimmuumm ooff tteenn ((1100)) ffoooott iinntteerrvvaallss;; llooccaattiioonn aanndd ttyyppee ooff rreessiiddeennttiiaall,, ccoommmmeerrcciiaall aanndd
iinndduussttrriiaall llaanndd uusseess;; llaayyoouutt aanndd ddiimmeennssiioonnss aanndd nnaammeess ooff eexxiissttiinngg aanndd pprrooppoosseedd
ssttrreeeettss;; rriigghhtt--ooff--wwaayy,, uuttiilliittyy eeaasseemmeennttss,, ppaarrkkss aanndd ccoommmmuunniittyy ssppaacceess;; llaayyoouutt aanndd
ddiimmeennssiioonnss ooff lloottss aanndd bbuuiillddiinngg sseettbbaacckk lliinneess;; pprreelliimmiinnaarryy iimmpprroovveemmeenntt ddrraawwiinnggss
sshhoowwiinngg wwaatteerr,, sseewweerr,, ddrraaiinnaaggee,, eelleeccttrriicciittyy,, tteelleepphhoonnee aanndd nnaattuurraall ggaass;; aanndd ssuucchh ootthheerr
cchhaarraacctteerriissttiiccss aass tthhee CCoommmmiissssiioonn mmaayy ddeeeemm nneecceessssaarryy;; ggeenneerraall llooccaattiioonn ooff bbuuiillddiinngg;;

99.. PPrrooppoosseedd sscchheedduullee ffoorr tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee ssiittee;;
1100.. EEvviiddeennccee tthhaatt tthhee aapppplliiccaanntt hhaass ssuuffffiicciieenntt ccoonnttrrooll oovveerr tthhee llaanndd iinn qquueessttiioonn ttoo iinniittiiaattee

tthhee pprrooppoosseedd ddeevveellooppmmeenntt ppllaann wwiitthhiinn ttwwoo yyeeaarrss;;
1111.. AA ffeeee aass eessttaabblliisshheedd bbyy RReessoolluuttiioonn ppaasssseedd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess;;
1122.. AA lliisstt ccoonnttaaiinniinngg tthhee nnaammeess aanndd mmaaiilliinngg aaddddrreesssseess ooff aallll oowwnneerrss ooff

pprrooppeerrttyy wwiitthhiinn oonnee--hhuunnddrreedd ffiiffttyy ((115500)) ffeeeett ooff tthhee pprrooppeerrttyy iinn qquueessttiioonn,,
iinncclluuddiinngg aallll ccoonnttiigguuoouuss pprrooppeerrttyy oowwnneerrss aanndd tthhoossee ddiirreeccttllyy aaccrroossss tthhee
ssttrreeeett ffrroomm tthhee ssuubbjjeecctt pprrooppeerrttyy;;

1133.. VVeerriiffiiccaattiioonn bbyy aatt lleeaasstt oonnee oowwnneerr ooff pprrooppeerrttyy tthhaatt aallll iinnffoorrmmaattiioonn iinn tthhee aapppplliiccaattiioonn
iiss ttrruuee aanndd ccoorrrreecctt ttoo tthhee bbeesstt ooff hhiiss//hheerr kknnoowwlleeddggee;;

1144.. AA ccoonncceeppttuuaall ddrraaiinnaaggee ppllaann mmuusstt aallssoo bbee ssuubbmmiitttteedd wwiitthh tthhee aapppplliiccaattiioonn;;

TThhee aapppplliiccaattiioonn ffoorr pprreelliimmiinnaarryy ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt sshhaallll bbee aaccccoommpplliisshheedd bbyy aa
wwrriitttteenn ssttaatteemmeenntt bbyy tthhee ddeevveellooppeerr sseettttiinngg ffoorrtthh tthhee rreeaassoonn wwhhyy,, iinn hhiiss ooppiinniioonn,, tthhee
ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt wwoouulldd bbee iinn tthhee ppuubblliicc iinntteerreesstt aanndd wwoouulldd bbee ccoonnssiisstteenntt wwiitthh
tthhee iinntteenntt ooff tthheessee ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt rreeqquuiirreemmeennttss..

441100..1133 CCrriitteerriiaa ffoorr CCoommmmiissssiioonn RReeccoommmmeennddaattiioonn

BBeeffoorree mmaakkiinngg iittss rreeccoommmmeennddaattiioonn,, tthhee CCoommmmiissssiioonn sshhaallll ffiinndd tthhaatt tthhee ffaaccttss ssuubbmmiitttteedd wwiitthh
tthhee aapppplliiccaattiioonnss aanndd pprreesseenntteedd aatt tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg eessttaabblliisshheedd tthhaatt::

AA.. TThhee pprrooppoosseedd ddeevveellooppmmeenntt ccaann bbee iinniittiiaatteedd wwiitthhiinn ttwwoo ((22)) yyeeaarrss ooff tthhee ddaattee ooff
aapppprroovvaall..
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BB.. TThhee ssttrreeeettss pprrooppoosseedd aarree ssuuiittaabbllee aanndd aaddeeqquuaattee ttoo ccaarrrryy aannttiicciippaatteedd ttrraaffffiicc aanndd iinnccrreeaasseedd
ddeennssiittiieess wwiillll nnoott ggeenneerraattee ttrraaffffiicc iinn ssuucchh aammoouunnttss aass ttoo oovveerrllooaadd tthhee ssttrreeeett nneettwwoorrkk
oouuttssiiddee tthhee ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt..

CC.. AAnnyy pprrooppoosseedd ccoommmmeerrcciiaall oorr iinndduussttrriiaall ddeevveellooppmmeenntt ccaann bbee jjuussttiiffiieedd aatt tthhee llooccaattiioonn
pprrooppoosseedd..

DD.. AAnnyy eexxcceeppttiioonn ffrroomm ssttaannddaarrdd ddiissttrriicctt rreeqquuiirreemmeennttss iiss wwaarrrraanntteedd bbyy ddeessiiggnn aanndd ootthheerr
aammeenniittiieess iinnccoorrppoorraatteedd iinn tthhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann,, iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthheessee PPllaannnneedd
UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt rreeqquuiirreemmeennttss aanndd tthhee nneeeedd ttoo pprroovviiddee aa vvaarriieettyy ooff hhoouussiinngg
ooppppoorrttuunniittiieess wwiitthh rreeggaarrdd ttoo ttyyppee aanndd pprriiccee..

EE.. TThhee aarreeaa ssuurrrroouunnddiinngg ssaaiidd ddeevveellooppmmeenntt ccaann bbee ppllaannnneedd aanndd zzoonneedd iinn ccoooorrddiinnaattiioonn aanndd
ssuubbssttaannttiiaall ccoommppaattiibbiilliittyy wwiitthh tthhee pprrooppoosseedd ddeevveellooppmmeenntt..

FF.. TThhee pprrooppoosseedd ddeessiiggnn sshhaallll ccoonnssiiddeerr tthhee rreemmoovvaall ooff mmiinniimmaall nnaattuurraall ccoovveerraaggee aanndd iinn aallll
ccaasseess rreefflleecctt ccoonnsseerrvvaattoorryy mmeeaassuurreess rreellaattiinngg ttoo ooppeenn ssppaaccee..

GG.. TThhee PPUUDD wwiillll nnoott bbee hhaazzaarrddoouuss oorr ddiissttuurrbbiinngg ttoo eexxiissttiinngg oorr ffuuttuurree nneeiigghhbboorriinngg uusseess..
HH.. TThhee PPUUDD wwiillll bbee aa ssuubbssttaannttiiaall iimmpprroovveemmeenntt ttoo pprrooppeerrttyy iinn tthhee iimmmmeeddiiaattee vviicciinniittyy aanndd ttoo

tthhee ccoommmmuunniittyy aass aa wwhhoollee..
II.. TThhee PPUUDD wwiillll bbee sseerrvveedd aaddeeqquuaatteellyy bbyy eesssseennttiiaall ppuubblliicc ffaacciilliittiieess aanndd sseerrvviicceess,, ssuucchh aass

hhiigghhwwaayyss,, ssttrreeeettss,, ppoolliiccee aanndd ffiirree pprrootteeccttiioonn,, ddrraaiinnaaggee ssttrruuccttuurreess,, rreeffuussee ddiissppoossaall oorr
sscchhoooollss;; oorr tthhaatt tthhee ppeerrssoonnss oorr aaggeenncciieess rreessppoonnssiibbllee ffoorr tthhee eessttaabblliisshhmmeenntt ooff tthhee
pprrooppoosseedd uussee sshhaallll bbee aabbllee ttoo pprroovviiddee aaddeeqquuaatteellyy aannyy ssuucchh sseerrvviiccee..

JJ.. TThhee PPUUDD wwiillll nnoott iinnvvoollvvee uusseess,, aaccttiivviittiieess,, pprroocceesssseess,, mmaatteerriiaallss aanndd eeqquuiippmmeenntt aanndd
ccoonnddiittiioonnss ooff ooppeerraattiioonn tthhaatt wwiillll bbee ddeettrriimmeennttaall ttoo aannyy ppeerrssoonnss,, pprrooppeerrttyy oorr tthhee ggeenneerraall
wweellffaarree bbyy rreeaassoonn ooff eexxcceessssiivvee pprroodduuccttiioonn ooff ttrraaffffiicc,, nnooiissee,, ssmmookkee,, ffuummeess,, ggllaarree,, oorr
ooddoorrss.. TThhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn mmaayy rreeqquuiirree ssttuuddiieess ssuucchh aass aa ttrraaffffiicc ssttuuddyy ttoo bbee
pprroovviiddeedd ttoo eennssuurree tthhee ccoonncceerrnnss nnootteedd aabboovvee ccaann bbee aaddddrreesssseedd..

KK.. TThhee PPUUDD wwiillll eennccoouurraaggee ddeevveellooppmmeenntt aass cclloossee aass ppoossssiibbllee ttoo eexxiissttiinngg sseettttlleemmeennttss ttoo
kkeeeepp tthhee ccoosstt ooff pprroovviiddiinngg sseerrvviiccee ddoowwnn..

LL.. TThhee PPUUDD wwiillll pprroovviiddee aaddeeqquuaattee aacccceessss ffoorr eemmeerrggeennccyy vveehhiicclleess aanndd ffoorr tthhoossee ppeerrssoonnss
pprroovviiddiinngg eemmeerrggeennccyy sseerrvviicceess..

MM.. TThhee PPUUDD wwiillll pprroovviiddee aaddeeqquuaattee sseeccuurriittyy lliigghhttiinngg ffoorr ppeeddeessttrriiaann cciirrccuullaattiioonn ppaatthhss,,
vveehhiiccuullaarr uussee aarreeaass aanndd eexxtteerriioorr ppoorrttiioonnss ooff bbuuiillddiinnggss..

NN.. TThhee ddeessiiggnn ooff tthhee PPUUDD wwiillll eennccoouurraaggee tthhee uussee ooff tthhee eexxiissttiinngg rrooaadd ssyysstteemm pprreesseennttllyy
mmaaiinnttaaiinneedd bbyy tthhee aauutthhoorriittyy hhaavviinngg jjuurriissddiiccttiioonn ttoo mmiinniimmiizzee tthhee aaddddiittiioonnaall mmaaiinntteennaannccee
eexxppeennssee ooff nneeww ddeevveellooppmmeenntt aanndd ttoo eennssuurree tthhaatt nneeww ddeevveellooppmmeenntt iiss aaddeeqquuaatteellyy sseerrvveedd
bbyy tthhee ttrraannssppoorrttaattiioonn nneettwwoorrkk..

OO.. TThhee PPUUDD wwiillll bbee ccoonnssiisstteenntt wwiitthh tthhee iinntteenntt aanndd ppuurrppoosseess ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn && tthhee EErriiee
CCoouunnttyy CCoommpprreehheennssiivvee PPllaann..

441100..1144 DDeevveellooppmmeenntt PPoolliicciieess

AA.. DDeennssiittyy
11.. TThhee mmaaxxiimmuumm ddeennssiittyy ffoorr aa pprrooppoosseedd rreessiiddeennttiiaall ddeevveellooppmmeenntt sshhaallll bbee bbaasseedd oonn ssiittee

ssppeecciiffiicc rreevviieeww,, bbuutt sshhaallll bbee bbaasseedd oonn tthhee ccoommppaattiibbiilliittyy wwiitthh aaddjjaacceenntt uusseess;;
22.. WWhheerree iinnccrreeaasseedd ddeennssiittiieess aarree llooccaatteedd aaddjjaacceenntt ttoo eexxiissttiinngg bbuuiillddiinnggss,, tthhee bbuuiillddiinngg

sseettbbaacckk sshhoouulldd bbee iinnccrreeaasseedd ttoo mmiinniimmiizzee aannyy aaddvveerrssee iimmppaacctt ooff tthhee pprrooppoosseedd
ddeevveellooppmmeenntt..

BB.. HHeeiigghhtt CCrriitteerriiaa
11.. AArrcchhiitteeccttuurraall ccoommppaattiibbiilliittyy:: tthhee hheeiigghhtt ooff aallll bbuuiillddiinnggss aarree eennccoouurraaggeedd ttoo bbee

ccoommppaattiibbllee wwiitthh tthheeiirr vviicciinniittyy..
22.. GGeenneerraall cchhaarraacctteerr:: TThhee hheeiigghhttss ooff tthhee bbuuiillddiinngg sshhoouulldd bbee iinn ggeenneerraall ccoommpplliiaannccee wwiitthh

ddiissttrriicctt rreegguullaattiioonnss ffoorr aa ssiimmiillaarr ttyyppee ooff llaanndd uussee..
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33.. SScceenniicc vvaalluueess:: BBuuiillddiinnggss sshhoouulldd bbee ooff ssuucchh hheeiigghhttss ssoo aass nnoott ttoo ddeessttrrooyy oorr ddeeggrraaddee
tthhee sscceenniicc vvaalluueess ooff ssuurrrroouunnddiinngg aarreeaass..

44.. VViieewwss:: BBuuiillddiinnggss sshhaallll nnoott bbee ooff ssuucchh hheeiigghhtt ssoo aass ttoo bblloocckk,, ddeessttrrooyy oorr ddeeggrraaddee tthhee
sscceenniicc vvaalluueess ooff ssuurrrroouunnddiinngg aarreeaass..

55.. LLiigghhtt && aaiirr:: BBuuiillddiinnggss sshhaallll nnoott bbee ooff ssuucchh hheeiigghhttss ssoo aass ttoo ddeennyy lliigghhtt aanndd aaiirr ttoo
ssuurrrroouunnddiinngg pprrooppeerrttiieess..

441100..1155 SSiittee DDeessiiggnn

SSttaatteemmeenntt ooff PPoolliiccyy:: TThhee TToowwnnsshhiipp hheerreebbyy ffiinnddss tthhaatt iitt iiss tthhee ppuubblliicc iinntteerreesstt ffoorr aallll ssiitteess
wwiitthhiinn tthhee ccoommmmuunniittyy ttoo bbee ddeessiiggnneedd,, aarrrraannggeedd aanndd ddeevveellooppeedd iinn aa ssaaffee,, eeffffiicciieenntt ffuunnccttiioonnss,,
uusseess,, aanndd iimmpprroovveemmeennttss sshhoouulldd rreefflleecctt tthhee nnaattuurraall ccaappaabbiilliittiieess aanndd lliimmiittaattiioonnss ooff tthhee
aaddjjaacceenntt pprrooppeerrttyy..

TThhee vvaarriioouuss ssttrruuccttuurreess,, uussee,, aarreeaass,, ffuunnccttiioonnss,, aanndd eelleemmeennttss ooff tthhee ssiittee ddeessiiggnn sshhoouulldd bbee
iinntteeggrraatteedd bbyy ddeessiiggnn iinnttoo aa uunniiffiieedd wwhhoollee,, eexxcceepptt iinn tthhoossee ccaasseess wwhheerree sseeppaarraattiioonn iiss
aapppprroopprriiaattee ttoo aa ppaarrttiiccuullaarr iinntteerrrreellaattiioonnsshhiipp.. TTaakkiinngg iinnttoo ccoonnssiiddeerraattiioonn tthhee bbaassiicc cchhaarraacctteerr
ooff tthhee ssiittee aanndd tthhee nnaattuurree ooff tthhee pprrooppoosseedd uusseess,, tthhee ddeevveellooppmmeenntt sshhoouulldd bbee vviissuuaallllyy
hhaarrmmoonniioouuss aass ppeerrcceeiivveedd ffrroomm bbootthh wwiitthhiinn aanndd wwiitthhoouutt..

AA.. IInntteeggrraattiioonn aanndd sseeppaarraattiioonn:: IItt iiss eennccoouurraaggeedd tthhaatt tthhoossee eelleemmeennttss aanndd ffuunnccttiioonnss ooff tthhee
ssiittee tthhaatt aarree bbaassiiccaallllyy ccoommppaattiibbllee wwiitthh oonnee aannootthheerr bbee iinntteeggrraatteedd bbyy ddeessiiggnn ttoo tthhee ddeeggrreeee
ooff tthheeiirr ccoommppaattiibbiilliittyy aanndd sseeppaarraatteedd ttoo tthhee ddeeggrreeee ooff tthheeiirr ccoommppaattiibbiilliittyy..

BB.. PPrriivvaaccyy:: IItt iiss eennccoouurraaggeedd tthhaatt aallll ssiitteess bbee aarrrraannggeedd ssoo aass ttoo pprroovviiddee pprriivvaaccyy ffoorr tthhee
ooccccuuppaannttss ooff bbootthh tthhee ssiittee aanndd ssuurrrroouunnddiinngg aarreeaass..

CC.. AAeesstthheettiiccss:: IItt iiss rreeccoommmmeennddeedd tthhaatt tthhee ssiittee bbee ddeevveellooppeedd iinn ssuucchh aa wwaayy ssoo aass ttoo bbee
vviissuuaallllyy hhaarrmmoonniioouuss wwhheenn vviieewweedd eeiitthheerr iinntteerrnnaallllyy oorr eexxtteerrnnaallllyy.. TThhee ddeeggrreeee ooff
eexxiissttiinngg cchhaarraacctteerr ooff tthhee ssiittee aanndd tthhee bbaassiicc nnaattuurree ooff tthhee pprrooppoosseedd uusseess..

DD.. VViissttaass:: IItt iiss eennccoouurraaggeedd tthhaatt tthhee ssiittee bbee ddeevveellooppeedd iinn ssuucchh aa wwaayy ssoo aass ttoo pprreesseerrvvee oorr
eennhhaannccee vviissttaass,, ppaarrttiiccuullaarrllyy tthhoossee sseeeenn ffrroomm ppuubblliicc ppllaacceess..

441100..1166 PPllaacceemmeenntt ooff SSttrruuccttuurreess

AA.. CClleeaarr VViissiioonn AArreeaa.. NNoo ssttrruuccttuurree oorr ffoolliiaaggee sshhaallll eexxtteenndd iinnttoo aa cclleeaarr vviissiioonn aarreeaa bbeettwweeeenn
tthhee hheeiigghhtt ooff tthhrreeee ffeeeett aanndd sseevveenn ffeeeett mmeeaassuurreedd ffrroomm tthhee ttoopp ooff tthhee ccuurrbb,, oorr wwhheerree nnoo
ccuurrbb eexxiissttss,, ffrroomm tthhee eessttaabblliisshheedd ssttrreeeett cceenntteerrlliinnee ggrraaddee.. TThhee cclleeaarr vviissiioonn aarreeaass sshhaallll bbee
aass ffoolllloowwss::

11.. IInntteerrsseeccttiioonn ooff ddrriivveewwaayyss aanndd ppuubblliicc rriigghhttss--ooff--wwaayy:: AA ttrriiaannggllee hhaavviinngg ttwwoo ssiiddeess tteenn
((1100)) ffeeeett lloonngg aanndd rruunnnniinngg aalloonngg tthhee ddrriivveewwaayy aanndd ppuubblliicc rriigghhtt--ooff--wwaayy,, ssaaiidd lleennggtthh
bbeeggiinnnniinngg aatt tthheeiirr iinntteerrsseeccttiioonn aanndd tthhee tthhiirrdd ssiiddee ffoorrmmeedd bbyy aa lliinnee ccoonnnneeccttiinngg tthhee ttwwoo
eennddss..

22.. IInntteerrsseeccttiioonn ooff ttwwoo ppuubblliicc rriigghhttss--ooff--wwaayy:: AA ttrriiaannggllee hhaavviinngg ttwwoo ssiiddeess tthhiirrttyy ((3300)) ffeeeett
lloonngg aanndd rruunnnniinngg aalloonngg eeaacchh ppuubblliicc rriigghhtt--ooff--wwaayy,, ssaaiidd lleennggtthh bbeeggiinnnniinngg aatt tthheeiirr
iinntteerrsseeccttiioonn aanndd tthhee tthhiirrdd ssiiddee ffoorrmmeedd bbyy aa lliinnee ccoonnnneeccttiinngg tthhee ttwwoo ssiiddeess..

BB.. PPllaacceemmeenntt ooff SSttrruuccttuurreess
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11.. AAddvveerrssee eeffffeeccttss.. NNoo ssttrruuccttuurree sshhaallll bbee ppllaacceedd iinn ssuucchh aa wwaayy ssoo aass ttoo aaddvveerrsseellyy aaffffeecctt
aaddjjaacceenntt oowwnneerrsshhiipp..

22.. SSnnooww ssttoorraaggee aarreeaass.. BBuuiillddiinnggss sshhaallll bbee ppllaacceedd iinn ssuucchh aa mmaannnneerr aass ttoo aallllooww ffoorr ssnnooww
ssttoorraaggee eeaasseemmeennttss aaddjjaacceenntt ttoo ppuubblliicc rriigghhttss--oorr--wwaayy.. SSnnooww ssttoorraaggee eeaasseemmeennttss sshhaallll bbee
ddeeddiiccaatteedd wwhheerree aapppprroopprriiaattee..

441100..1177 AAmmeennddmmeenntt PPrroocceedduurree

UUppoonn rreecceeiipptt ooff aa pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann wwhhiicchh ccoommpplliieess wwiitthh tthhee
pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss CChhaapptteerr,, tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll sseett aa ddaattee ffoorr
aa ppuubblliicc hheeaarriinngg.. TThhee ZZoonniinngg AAmmeennddmmeenntt sshhaallll ffoollllooww tthhee aammeennddmmeenntt
pprroocceedduurreess ddeettaaiilleedd iinn AArrttiiccllee 99 ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

441100..1188 AApppprroovvaall

OOnnccee tthhee PPUUDD hhaass bbeeeenn rreevviieewweedd bbyy tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn,, iittss
rreeccoommmmeennddaattiioonn wwiillll bbee ffoorrwwaarrddeedd ttoo tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess.. TThhee TToowwnnsshhiipp
TTrruusstteeeess wwiillll aallssoo hhoolldd aa PPuubblliicc HHeeaarriinngg oonn tthhee mmaatttteerr aass oouuttlliinneedd iinn AArrttiiccllee 99 ooff
tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd,, iiff tthheeyy aapppprroovvee,, aa ccoonncceeppttuuaall aapppprroovvaall wwiillll bbee ggrraanntteedd ttoo
tthhee aapppplliiccaanntt.. AAtt tthhaatt ttiimmee,, tthhee aapppplliiccaanntt//ddeevveellooppeerr sshhaallll ssuubbmmiitt tthhee FFiinnaall
DDeevveellooppmmeenntt PPllaann aass ddeessccrriibbeedd iinn tthhee ffoolllloowwiinngg sseeccttiioonnss..

441100..1199 SSuubbmmiissssiioonn ooff FFiinnaall DDeevveellooppmmeenntt PPllaann

AAfftteerr aapppprroovvaall ooff tthhee pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh SSeeccttiioonn 441100..1177,, tthhee
ddeevveellooppeerr sshhaallll ssuubbmmiitt aa ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann ttoo tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg
IInnssppeeccttoorr//BBuuiillddiinngg OOffffiicciiaall.. TThhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann sshhaallll bbee iinn ggeenneerraall ccoonnffoorrmmaannccee
wwiitthh tthhee pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann.. EEiigghhtt ((88)) ccooppiieess ooff tthhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann
sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr//BBuuiillddiinngg OOffffiicciiaall.. IInn aaddddiittiioonn sseevveenn
((77)) ccooppiieess sshhaallll bbee ffoorrwwaarrddeedd ttoo tthhee EErriiee RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn ffoorr tthheeiirr rreevviieeww
aanndd ccoommmmeennttss.. CCooppiieess wwiillll bbee ffoorrwwaarrddeedd ffrroomm tthhee DDiirreeccttoorr ooff RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg ttoo tthhee
aapppplliiccaabbllee aaggeenncciieess ffoorr ccoommmmeennttss.. AA rreeppoorrtt sshhaallll bbee pprreeppaarreedd aanndd ffoorrwwaarrddeedd ttoo tthhee
TToowwnnsshhiipp BBuuiillddiinngg DDeeppaarrttmmeenntt..

441100..2200 FFiinnaall DDeevveellooppmmeenntt PPllaann AApppplliiccaattiioonn CCoonntteennttss

AAnn aapppplliiccaattiioonn ffoorr aapppprroovvaall ooff tthhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann sshhaallll bbee ffiilleedd wwiitthh tthhee TToowwnnsshhiipp
ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr//BBuuiillddiinngg OOffffiicciiaall bbyy aatt lleeaasstt oonnee oowwnneerr ooff pprrooppeerrttyy ffoorr wwhhiicchh tthhee
ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt iiss pprrooppoosseedd.. EEaacchh aapppplliiccaattiioonn sshhaallll bbee ssiiggnneedd bbyy tthhee oowwnneerr,,
aatttteessttiinngg ttoo tthhee ttrruutthh aanndd eexxaaccttnneessss ooff aallll iinnffoorrmmaattiioonn ssuupppplliieedd oonn tthhee aapppplliiccaattiioonn ffoorr tthhee
ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann.. EEaacchh aapppplliiccaattiioonn sshhaallll cclleeaarrllyy ssttaattee tthhaatt tthhee aapppprroovvaall sshhaallll eexxppiirree
aanndd mmaayy bbee rreevvookkeedd iiff ccoonnssttrruuccttiioonn oonn tthhee pprroojjeecctt hhaass nnoott bbeegguunn wwiitthhiinn ttwwoo ((22)) yyeeaarrss ffrroomm
tthhee ddaattee ooff iissssuuaannccee ooff tthhee aapppprroovvaall.. AAtt aa mmiinniimmuumm,, tthhee aapppplliiccaattiioonn sshhaallll ccoonnttaaiinn tthhee
ffoolllloowwiinngg iinnffoorrmmaattiioonn::

AA.. AA ssuurrvveeyy ooff tthhee pprrooppoosseedd ddeevveellooppmmeenntt ssiittee,, sshhoowwiinngg tthhee ddiimmeennssiioonnss aanndd
bbeeaarriinngg ooff tthhee pprrooppeerrttyy lliinneess;; aarreeaa iinn aaccrreess;; ttooppooggrraapphhyy;; aanndd eexxiissttiinngg ffeeaattuurreess
ooff tthhee ddeevveellooppmmeenntt ssiittee iinncclluuddiinngg mmaajjoorr wwooooddeedd aarreeaass;; ssttrruuccttuurreess,, ssttrreeeettss,,
eeaasseemmeennttss,, uuttiilliittyy lliinneess aanndd llaanndd uusseess..

BB.. AAllll tthhee iinnffoorrmmaattiioonn rreeqquuiirreedd oonn tthhee pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann;; tthhee
llooccaattiioonn aanndd ssiizzeess ooff lloottss;; llooccaattiioonn aanndd pprrooppoosseedd ddeennssiittyy ooff ddwweelllliinngg uunniittss;;
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nnoonnrreessiiddeennttiiaall bbuuiillddiinngg iinntteennssiittyy;; aanndd llaanndd uusseess ccoonnssiiddeerreedd ssuuiittaabbllee ffoorr
aaddjjaacceenntt pprrooppeerrttiieess..

CC.. AAllll tthhee iinnffoorrmmaattiioonn rreeqquuiirreedd oonn tthhee pprreelliimmiinnaarryy ddeevveellooppmmeenntt ppllaann;; tthhee
llooccaattiioonn aanndd ssiizzeess ooff lloottss;; llooccaattiioonn aanndd pprrooppoosseedd ddeennssiittyy ooff ddwweelllliinngg uunniittss;;
nnoonnrreessiiddeennttiiaall bbuuiillddiinngg iinntteennssiittyy;; aanndd llaanndd uusseess ccoonnssiiddeerreedd ssuuiittaabbllee ffoorr
aaddjjaacceenntt pprrooppeerrttiieess..

DD.. AA sscchheedduullee ffoorr tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff uunniittss ttoo bbee ccoonnssttrruucctteedd iinn pprrooggrreessssiioonn aanndd aa
ddeessccrriippttiioonn ooff tthhee ddeessiiggnn pprriinncciipplleess ffoorr bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrreeeettssccaappeess;; aa ttaabbuullaattiioonn ooff tthhee
nnuummbbeerr ooff aaccrreess iinn tthhee pprrooppoosseedd pprroojjeecctt ffoorr vvaarriioouuss uusseess,, tthhee nnuummbbeerr ooff hhoouussiinngg uunniittss
pprrooppoosseedd bbyy ttyyppee;; eessttiimmaatteedd nnoonn--rreessiiddeennttiiaall ppooppuullaattiioonn;; aannttiicciippaatteedd ccoonnssttrruuccttiioonn ttiimmiinngg
ffoorr eeaacchh uunniitt;; aanndd ssttaannddaarrddss ffoorr hheeiigghhtt,, ooppeenn ssppaaccee,, bbuuiillddiinngg ddeennssiittyy,, ppaarrkkiinngg aarreeaass,,
ppooppuullaattiioonn ddeennssiittyy aanndd ppuubblliicc iimmpprroovveemmeenntt,, wwhheenneevveerr tthhee aapppplliiccaanntt pprrooppoosseedd aannyy
eexxcceeppttiioonn ffrroomm ssttaannddaarrdd zzoonniinngg ddiissttrriicctt rreeqquuiirreemmeennttss oorr ootthheerr RReessoolluuttiioonnss ggoovveerrnniinngg
ddeevveellooppmmeenntt..

EE.. EEnnggiinneeeerriinngg ffeeaassiibbiilliittyy ssttuuddiieess aanndd ppllaannss sshhoowwiinngg aass nneecceessssaarryy,, wwaatteerr,, sseewweerr,, ddrraaiinnaaggee,,
eelleeccttrriicciittyy,, tteelleepphhoonnee aanndd nnaattuurraall ggaass iinnssttaallllaattiioonnss;; wwaassttee ddiissppoossaall ffaacciilliittiieess;; ssttrreeeett
iimmpprroovveemmeenntt;; aanndd tthhee nnaattuurree aanndd eexxtteenntt ooff eeaarrtthh wwoorrkk rreeqquuiirreedd ffoorr ssiittee pprreeppaarraattiioonn aanndd
ddeevveellooppmmeenntt.. TThhee uuttiilliittyy ppllaannss mmuusstt bbee aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee ccoouunnttyy ssttaannddaarrddss aanndd aapppprroovveedd
bbyy tthhee CCoouunnttyy EEnnggiinneeeerr aanndd tthhee CCoouunnttyy SSaanniittaarryy EEnnggiinneeeerr..

FF.. SSiittee ppllaann,, sshhoowwiinngg bbuuiillddiinngg((ss)),, vvaarriioouuss ffuunnccttiioonnaall uussee aarreeaass,, cciirrccuullaattiioonn aanndd
tthheeiirr rreellaattiioonnsshhiipp..

GG.. PPrreelliimmiinnaarryy bbuuiillddiinngg ppllaannss iinncclluuddiinngg eelleevvaattiioonnss..
HH.. LLaannddssccaappiinngg ppllaannss
II.. DDeeeedd rreessttrriiccttiioonnss,, pprrootteeccttiivvee ccoovveennaannttss aanndd ootthheerr lleeggaall ssttaatteemmeennttss oorr ddeevviicceess

ttoo bbee uusseedd ttoo ccoonnttrrooll tthhee uussee,, ddeevveellooppmmeenntt aanndd mmaaiinntteennaannccee ooff tthhee llaanndd aanndd
tthhee iimmpprroovveemmeennttss tthheerreeoonn,, iinncclluuddiinngg tthhoossee aarreeaass wwhhiicchh aarree ttoo bbee ccoommmmoonnllyy
oowwnneedd aanndd mmaaiinnttaaiinneedd..

JJ.. AA ffeeee aass eessttaabblliisshheedd bbyy tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

441100..2211 AAccttiioonn bbyy TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess

TThhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess sshhaallll hhoolldd aa PPuubblliicc HHeeaarriinngg oonn tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn aanndd ((aafftteerr iinnppuutt
ffrroomm tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn aatt aa jjooiinntt mmeeeettiinngg)) eeiitthheerr aapppprroovvee,, aapppprroovvee wwiitthh
ssuupppplleemmeennttaarryy ccoonnddiittiioonnss,, oorr ddiissaapppprroovvee tthhee ffiinnaall ppllaann aass ssuubbmmiitttteedd.. IIff tthhee aapppplliiccaattiioonn iiss
aapppprroovveedd aass ssuubbmmiitttteedd oorr aapppprroovveedd wwiitthh ccoonnddiittiioonnss,, tthhee TTrruusstteeeess sshhaallll ddiirreecctt tthhee TToowwnnsshhiipp
ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr//BBuuiillddiinngg OOffffiicciiaall ttoo iissssuuee aa zzoonniinngg//bbuuiillddiinngg ppeerrmmiitt iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh
tthhee aapppprroovveedd ppllaann aanndd aannyy ccoonnddiittiioonnss tthheerreettoo aattttaacchheedd.. TThhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann sshhaallll
ffuurrtthheerr bbee ccoonnssiiddeerreedd aass aann iinntteeggrraall ppaarrtt ooff tthhee rreezzoonniinngg aammeennddmmeenntt aanndd nnoo cchhaannggee ffrroomm oorr
ssuubbssttaannttiivvee aalltteerraattiioonn iinn ssuucchh ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd wwiitthhoouutt
rreeppeettiittiioonn ooff tthhee pprroocceedduurreess iinn tthheessee SSeeccttiioonnss.. OOnnccee tthhee ffiinnaall ppllaannss hhaavvee bbeeeenn aapppprroovveedd bbyy
tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess,, tthhee aapppplliiccaattiioonn ttoo rreezzoonnee tthhee pprrooppeerrttyy hhaass bbeeeenn aapppprroovveedd aanndd tthhee
zzoonniinngg mmaapp sshhaallll bbee aammeennddeedd ttoo rreefflleecctt tthhiiss aapppprroovvaall..

441100..2222 SSuupppplleemmeennttaarryy CCoonnddiittiioonnss aanndd SSaaffeegguuaarrddss

IInn aapppprroovviinngg aannyy ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt aapppplliiccaattiioonn,, tthhee TTrruusstteeeess mmaayy pprreessccrriibbee
aapppprroopprriiaattee ccoonnddiittiioonnss aanndd ssaaffeegguuaarrddss iinn ccoonnffoorrmmiittyy wwiitthh tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. AAnnyy vviioollaattiioonn
ooff ssuucchh ccoonnddiittiioonnss oorr ssaaffeegguuaarrddss,, wwhhiicchh hhaavvee bbeeeenn mmaaddee aa ppaarrtt ooff tthhee tteerrmmss uunnddeerr wwhhiicchh
tthhee ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann hhaass bbeeeenn aapppprroovveedd,, sshhaallll ccoonnssttiittuuttee aa vviioollaattiioonn ooff tthhiiss
RReessoolluuttiioonn aanndd bbee ppuunniisshhaabbllee aass ssuucchh..
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441100..2233 EExxppiirraattiioonn aanndd EExxtteennssiioonn ooff AApppprroovvaall PPeerriioodd

TThhee aapppprroovvaall ooff aa ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann ffoorr aa ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt ddiissttrriicctt sshhaallll ffoorr
aa ppeerriioodd nnoott ttoo eexxcceeeedd ffiivvee yyeeaarrss ttoo aallllooww ffoorr pprreeppaarraattiioonn aanndd rreeccoorrddiinngg tthhee rreeqquuiirreedd
ssuubbddiivviissiioonn ppllaatt aanndd ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee pprroojjeecctt.. IInn nnoo ccoonnssttrruuccttiioonn hhaass bbeegguunn wwiitthhiinn ttwwoo
yyeeaarrss aapppprroovvaall iiss ggrraanntteedd,, tthhee aapppprroovveedd ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann sshhaallll bbee vvooiidd.. AAnn
eexxtteennssiioonn ooff tthhee ttiimmee lliimmiitt oorr mmooddiiffiiccaattiioonn ooff tthhee aapppprroovvaall ffiinnaall ddeevveellooppmmeenntt ppllaann mmaayy bbee
aapppprroovveedd iiff tthhee TTrruusstteeeess ffiinndd tthhaatt ssuucchh eexxtteennssiioonn iiss nnoott iinn ccoonnfflliicctt wwiitthh tthhee ppuubblliicc iinntteerreesstt..
NNoo zzoonniinngg aammeennddmmeenntt ppaasssseedd dduurriinngg tthhee ttiimmee ppeerriioodd ggrraanntteedd ffoorr tthhee ffiinnaall aapppprroovveedd ffiinnaall
ddeevveellooppmmeenntt ppllaann sshhaallll iinn aannyy wwaayy aaffffeecctt tthhee tteerrmmss uunnddeerr wwhhiicchh aapppprroovvaall ooff tthhee ppllaannnneedd
uunniitt ddeevveellooppmmeenntt wwaass ggrraanntteedd..

441100..2244 CChhaannggeess iinn tthhee PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt

AA PPllaannnneedd UUnniitt DDeevveellooppmmeenntt sshhaallll bbee ddeevveellooppeedd oonnllyy aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee aapppprroovveedd aanndd
rreeccoorrddeedd ffiinnaall ppllaann aanndd aallll ssuuppppoorrttiinngg ddaattaa.. TThhee rreeccoorrddeedd ffiinnaall ppllaann aanndd ssuuppppoorrttiinngg ddaattee,,
ttooggeetthheerr wwiitthh aallll rreeccoorrddeedd aammeennddmmeenntt sshhaallll bbee bbiinnddiinngg oonn tthhee aapppplliiccaannttss,, tthheeiirr ssuucccceessssoorrss,,
ggrraanntteeeess aanndd aassssiiggnnss aanndd sshhaallll lliimmiitt aanndd ccoonnttrrooll tthhee uusseess ooff pprreemmiisseess ((iinncclluuddiinngg tthhee iinntteerrnnaall
uussee ooff bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrruuccttuurreess)) aanndd llooccaattiioonn ooff ssttrruuccttuurreess iinn tthhee PPllaannnneedd UUnniitt
DDeevveellooppmmeenntt,, aass sseett ffoorrtthh tthheerreeiinn..

AA.. MMaajjoorr CChhaannggeess.. CChhaannggeess wwhhiicchh aalltteerr tthhee ccoonncceepptt oorr iinntteenntt ooff tthhee PPllaannnneedd UUnniitt
DDeevveellooppmmeenntt iinncclluuddiinngg iinnccrreeaasseess iinn tthhee ddeennssiittyy,, cchhaannggeess iinn llooccaattiioonn aanndd ttyyppeess ooff nnoonn--
rreessiiddeennttiiaall llaanndd uussee,, iinnccrreeaasseess iinn tthhee hheeiigghhtt ooff tthhee bbuuiillddiinnggss,, rreedduuccttiioonnss ooff pprrooppoosseedd
ooppeenn ssppaaccee,, mmoorree tthhaann ffiifftteeeenn ppeerrcceenntt ((1155%%)) mmooddiiffiiccaattiioonn iinn pprrooppoorrttiioonn ooff hhoouussiinngg
ttyyppeess,, cchhaannggeess iinn rrooaadd ssttaannddaarrddss oorr aalliiggnnmmeenntt,, uuttiilliittiieess,, wwaatteerr,, eelleeccttrriicciittyy aanndd ddrraaiinnaaggee,,
oorr cchhaannggeess iinn tthhee ffiinnaall ggoovveerrnniinngg aaggrreeeemmeennttss,, pprroovviissiioonnss oorr ccoovveennaannttss,, mmaayy bbee
aapppprroovveedd oonnllyy bbee ssuubbmmiissssiioonn ooff aa nneeww ““pprreelliimmiinnaarryy aapppprroovvaall”” sstteeppss aanndd ssuubbsseeqquueenntt
aammeennddmmeenntt ooff tthhee ffiinnaall ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt ppllaann..

BB.. MMiinnoorr CChhaannggeess.. TThhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr mmaayy aapppprroovvee cchhaannggeess iinn
tthhee ppllaannnneedd uunniitt ddeevveellooppmmeenntt wwhhiicchh ddoo nnoott cchhaannggee tthhee ccoonncceepptt oorr iinntteenntt ooff
tthhee ddeevveellooppmmeenntt,, wwiitthhoouutt ggooiinngg tthhrroouugghh tthhee ““pprreelliimmiinnaarryy aapppprroovvaall”” sstteeppss..
MMiinnoorr cchhaannggeess aarree ddeeffiinneedd aass aannyy cchhaannggeess nnoott ddeeffiinneedd aass aa mmaajjoorr cchhaannggee..
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441111 FFLLOOOODD HHAAZZAARRDD AARREEAA

441111..0011 SSttaatteemmeenntt ooff PPuurrppoossee

TThhiiss ddiissttrriicctt iiss ddeessiiggnneedd ttoo pprrootteecctt tthhoossee llaannddss wwhhiicchh aarree ssuubbjjeecctt ttoo pprreeddiiccttaabbllee iinnuunnddaattiioonnss aatt
ffrreeqquueenntt iinntteerrvvaallss.. SSuucchh rreegguullaattiioonnss aarree hheerreeiinn eessttaabblliisshheedd,, wwhhiillee ppeerrmmiittttiinngg rreeaassoonnaabbllee
eeccoonnoommiicc uussee ooff aaffffeecctteedd pprrooppeerrttiieess,, wwiillll pprrootteecctt tthhee ppuubblliicc hheeaalltthh aanndd rreedduuccee ppootteennttiiaall
ffiinnaanncciiaall oobblliiggaattiioonnss oonn tthhee TToowwnnsshhiipp aanndd iitt''ss iinnddiivviidduuaallss bbyy ffrreeqquueenntt aanndd ppeerriiooddiicc ffllooooddss..
BByy rreessttrriiccttiinngg tthhee uussee ooff fflloooodd llaannddss,, aarreeaass aarree rreesseerrvveedd ffoorr tthhee iimmppoouunnddmmeenntt ooff wwaatteerr wwiitthh aa
ccoonnsseeqquueennttllyy ssttaabbiilliizzeedd ssttrreeaamm ffllooww wwhhiicchh pprroommootteess aanndd mmaaiinnttaaiinnss tthhee ssttrreeaamm''ss eeccoollooggiiccaall
eennvviirroonnmmeenntt..

441111..0022 BBoouunnddaarriieess FFuurrtthheerr DDeeffiinneedd

TThhee ffllooooddppllaaiinn aanndd ffllooooddwwaayy ddiissttrriiccttss aarree hheerreebbyy eessttaabblliisshheedd ““oovveerrllaayy ddiissttrriiccttss””,, mmeeaanniinngg
tthhaatt tthheessee ddiissttrriiccttss aarree oovveerrllaaiidd uuppoonn tthhee ddiissttrriiccttss aanndd tthhee llaanndd ssoo eenncclloosseedd mmaayy bbee uusseedd iinn aa
mmaannnneerr ppeerrmmiitttteedd iinn tthhee uunnddeerrllyyiinngg ddiissttrriicctt oonnllyy iiff aanndd ttoo tthhee eexxtteenntt uusscchh uussee iiss aallssoo
ppeerrmmiitttteedd iinn tthhiiss ddiissttrriicctt.. TThhee ffllooooddppllaaiinn ooff tthhee oonnee hhuunnddrreedd ((110000)) yyeeaarr ffrreeqquueennccyy fflloooodd ooff
SSaawwmmiillll CCrreeeekk,, MMuuddbbrrooookk,, HHuurroonn RRiivveerr,, PPlluumm BBrrooookk aanndd ootthheerr ffllooooddppllaaiinn aarreeaass sshhoowwnn oonn
tthhee mmaapp aarree wwiitthhiinn tthhee ffllooooddppllaaiinn aanndd aarree ssuubbjjeecctt ttoo tthheessee rreegguullaattiioonnss.. TThhee bboouunnddaarriieess ooff tthhee
ffllooooddppllaaiinn aarree hheerreebbyy eessttaabblliisshheedd aass sshhoowwnn oonn tthhee ZZoonniinngg MMaapp.. TThhee ppeettiittiioonneerr ffoorr uussee ooff
llaanndd iinn tthhee ffllooooddppllaaiinn mmaayy bbee rreeqquuiirreedd ttoo ssuuppppllyy ssuucchh aaddddiittiioonnaall ttooppooggrraapphhiiccaall ddaattaa oorr
eennggiinneeeerriinngg ssttuuddiieess aass aarree nneeeeddeedd ttoo ddeeffiinnee tthhee eexxaacctt lliimmiittss ooff tthhee ffllooooddppllaaiinn uuppoonn tthhee
ssuubbjjeecctt llaanndd..

441111..0033 PPrriinncciippaall PPeerrmmiitttteedd UUsseess

NNoo ppeerrssoonn sshhaallll uussee aannyy bbuuiillddiinngg,, ssttrruuccttuurree,, oorr llaanndd,, aanndd nnoo ppeerrssoonn sshhaallll eerreecctt aannyy bbuuiillddiinngg
oorr ssttrruuccttuurree eexxcceepptt iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg pprroovviissiioonnss::

AA.. CCrroopp ffaarrmmiinngg aanndd ggaarrddeenniinngg,, nnoott iinncclluuddiinngg rreellaatteedd bbuuiillddiinnggss,, eexxcceepptt aass ootthheerrwwiissee
pprroovviiddeedd..

BB.. OOppeenn rreeccrreeaattiioonnaall uusseess,, ssuucchh aass ppaarrkkss,, ppllaayyggrroouunnddss,, ppllaayy ffiieelldd,, aatthhlleettiicc ffiieellddss,,
ggoollff ccoouurrsseess,, bbrriiddllee ttrraaiillss aanndd nnaattuurree ppaatthhss..

CC.. PPuubblliicc rriigghhtt--ooff--wwaayyss,, pprriivvaattee ddrriivveess aanndd ppaarrkkiinngg lloottss,, eexxcceepptt tthhaatt ssaaiidd ppaarrkkiinngg lloottss
sshhaallll nnoott bbee hhaarrdd--ssuurrffaacceedd..

DD.. PPuubblliicc uuttiilliittiieess aanndd aacccceessssoorryy ssuurrffaaccee ssttrruuccttuurreess,, eexxcceepptt aass ootthheerrwwiissee pprroovviiddeedd

441111..0044 CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess

TThhee ffoolllloowwiinngg uusseess mmaayy bbee ppeerrmmiitttteedd ssuubbjjeecctt ttoo tthhee ggrraannttiinngg ooff aa CCoonnddiittiioonnaall UUssee ppeerrmmiitt
ppuurrssuuaanntt ttoo AArrttiiccllee 77 ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd ssuubbjjeecctt ffuurrtthheerr ttoo tthhee tteerrmmss aanndd ccoonnddiittiioonnss aass
hheerreeiinn pprroovviiddeedd::

AA.. AAnnyy pprriinncciippaall aanndd ccoonnddiittiioonnaallllyy ppeerrmmiitttteedd uussee aanndd uusseess ppeerrmmiitttteedd ssuubbjjeecctt ttoo
ssppeecciiaall ccoonnddiittiioonnss iinn aa ddiissttrriicctt ccoonnttiigguuoouuss ttoo tthhee FFllooooddppllaaiinn ddiissttrriicctt,, pprroovviiddeedd
hhoowweevveerr,, tthhaatt tthhee eexxtteenntt ooff tthhee ccoonnttiigguuoouuss nnaattuurree,, uussee ppaatttteerrnn,, aanndd ssttrruuccttuurreess
ccoonntteemmppllaatteedd ttoo aaccccoommpplliisshh ssaaiidd uussee mmeeeett tthhee ffoolllloowwiinngg ccoonnddiittiioonnss::

11.. AA ddiissttrriicctt sshhaallll hhaavvee aa ccoonnttiigguuoouuss bboouunnddaarryy ooff aatt lleeaasstt tthhrreeee hhuunnddrreedd
((330000)) ffeeeett wwiitthh tthhee ffllooooddppllaaiinn ddiissttrriicctt bbeeffoorree iitt''ss ppeerrmmiitttteedd uussee mmaayy bbee
eexxtteennddeedd iinnttoo tthhee FFPP ddiissttrriicctt..

22.. SSuucchh uusseess sshhaallll bbee ssoo ddeessiiggnneedd aanndd eerreecctteedd aass ttoo nnoott rreedduuccee tthhee
iimmppoouunnddmmeenntt ccaappaacciittyy ooff tthhee ffllooooddppllaaiinn oorr ssiiggnniiffiiccaannttllyy rreedduuccee tthhee ffllooww
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ooff wwaatteerr,, bbyy tthhee uussee ooff ssttiillttss,, ccaannttiilleevveerriinngg oorr ssuucchh ootthheerr ddeessiiggnn tteecchhnniiqquueess
wwhhiicchh wwiillll ppllaaccee tthhee ddeessiirreedd bbuuiillddiinngg aabboovvee tthhee ggrroouunndd ((ffllooooddwwaatteerr)) lleevveell
ooff tthhee ssiittee iinn aa ssaaffee mmaannnneerr ssoo tthhaatt ssaaiidd ssttrruuccttuurree oorr bbuuiillddiinngg wwiillll
wwiitthhssttaanndd tthhee aannttiicciippaatteedd vveelloocciittyy ooff tthhee ffllooooddwwaatteerr,, aanndd nnoott ssuuffffeerr fflloooodd
ddaammaaggee..

33.. AAllll bbuuiillddiinngg ccoonnssttrruucctteedd ppuurrssuuaanntt ttoo tthhiiss AArrttiiccllee sshhaallll hhaavvee aa mmiinniimmuumm
fflloooorr eelleevvaattiioonn ooff nnoott lleessss tthhaann tthhrreeee ((33)) ffeeeett aabboovvee tthhee mmiinniimmuumm
ffllooooddppllaaiinn lleevveell eessttaabblliisshheedd bbyy tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, aass iinnddiiccaatteedd bbyy tthhee
ttooppooggrraapphhiiccaall ddaattaa pprreevviioouussllyy rreeffeerrrreedd ttoo hheerreeiinn aanndd aass mmaayy bbee aammeennddeedd
ffrroomm ttiimmee ttoo ttiimmee..

44.. WWhheerree ttooppooggrraapphhiiccaall ddaattaa,, eennggiinneeeerriinngg ssttuuddiieess oorr ootthheerr ssttuuddiieess aarree nneeeeddeedd
ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee eeffffeeccttss ooff ffllooooddiinngg oonn aa ssttrruuccttuurree aanndd//oorr tthhee eeffffeeccttss ooff tthhee
ssttrruuccttuurree oonn tthhee ffllooww ooff wwaatteerr,, tthhee aapppplliiccaanntt sshhaallll ssuubbmmiitt ssuucchh ddaattaa oorr
ssttuuddiieess.. AAllll ssuucchh ddaattaa sshhaallll bbee pprreeppaarreedd bbyy tteecchhnniiccaallllyy qquuaalliiffiieedd ppeerrssoonnss..

BB.. DDuummppiinngg oorr bbaacckkffiilllliinngg wwiitthh aannyy mmaatteerriiaall oorr eexxccaavvaattiioonn iinn aannyy mmaannnneerr iiss
pprroohhiibbiitteedd uunnlleessss::

11.. TThhrroouugghh ccoommppeennssaattiinngg eexxccaavvaattiioonn aanndd sshhaappiinngg ooff tthhee ffllooooddppllaaiinn,, tthhee ffllooww
oorr iimmppoouunnddiinngg ccaappaacciittyy ooff tthhee ffllooooddppllaaiinn wwiillll bbee mmaaiinnttaaiinneedd oorr iimmpprroovveedd,,
aanndd wwiillll nnoott ccaauussee aann iinnccrreeaassee iinn tthhee fflloooodd hhaazzaarrdd oorr ddaammaaggee ffrroomm ffllooooddss
aanndd wwiillll nnoott aallllooww wwaatteerr ttoo ccoolllleecctt iinn ppoooollss tthhaatt wwiillll ssttaaggnnaattee..

22.. NNoo ssiiggnniiffiiccaannttllyy mmeeaassuurraabbllee rreedduuccttiioonn iinn tthhee ffllooww oorr iimmppoouunnddmmeenntt
ccaappaacciittyy ooff tthhee ffllooooddppllaaiinn tthheerreebbyy rreessuullttss..

33.. WWhheerree tthheerree iiss dduummppiinngg,, bbaacckkffiilllliinngg,, oorr eexxccaavvaattiioonn iinn aannyy mmaannnneerr,,
aaddeeqquuaattee ssiittee ppllaannss aanndd eennggiinneeeerriinngg ddrraawwiinnggss sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo
eeffffeeccttiivveellyy sshhooww tthhee ffiinnaall rreessuullttss ooff ssuucchh aaccttiioonnss..

44.. IInn aa ffllooooddppllaaiinn,, tthhee ccoonnssttrruuccttiioonn oorr llooccaattiioonn ooff bbrriiddggeess,, oouuttddoooorr ppllaayy
eeqquuiippmmeenntt,, bblleeaacchheerrss aanndd ssiimmiillaarr oouuttddoooorr eeqquuiippmmeenntt aanndd aappppuurrtteennaanncceess,,
ssttoorraaggee ooff mmaatteerriiaallss aanndd eeqquuiippmmeenntt iiss pprroohhiibbiitteedd uunnlleessss ssuucchh eelleemmeennttss
wwoouulldd nnoott ccaauussee aannyy ssiiggnniiffiiccaanntt oobbssttrruuccttiioonn ttoo tthhee ffllooww oorr rreedduuccee tthhee
iimmppoouunnddmmeenntt ccaappaacciittyy ooff tthhee ffllooooddppllaaiinn aanndd nnoott ssuuffffeerr fflloooodd ddaammaaggee..

441111..0055 AArreeaa,, HHeeiigghhtt,, aanndd PPllaacceemmeenntt RReeqquuiirreemmeennttss

AArreeaa,, hheeiigghhtt,, aanndd ppllaacceemmeenntt rreeqquuiirreemmeennttss sshhaallll bbee tthhee ssaammee aass tthhoossee pprroovviiddeedd ffoorr iinn tthhee
ssppeecciiffiicc ddiissttrriicctt,, ppuurrssuuaanntt ttoo SSeeccttiioonn 441111..0044 ((11--aa)),, iiss eexxtteennddeedd iinnttoo tthhee FFPP ddiissttrriicctt..
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AARRTTIICCLLEE 55

PPAARRKKIINNGG AANNDD LLOOAADDIINNGG RREEGGUULLAATTIIOONNSS

550011 OOFFFF--SSTTRREEEETT PPAARRKKIINNGG AANNDD LLOOAADDIINNGG RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS

IInn aallll zzoonniinngg ddiissttrriiccttss,, ooffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg ffaacciilliittiieess ffoorr tthhee ssttoorraaggee oorr ppaarrkkiinngg ooff sseellff--pprrooppeelllleedd mmoottoorr
vveehhiicclleess ffoorr uussee ooff tthhee ooccccuuppaannttss,, eemmppllooyyeeeess,, aanndd ppaattrroonnss ooff tthhee bbuuiillddiinnggss hheerreeiinnaafftteerr eerreecctteedd,,
aalltteerreedd,, oorr eexxtteennddeedd aafftteerr tthhee eeffffeeccttiivvee ddaattee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll bbee pprroovviiddeedd aanndd mmaaiinnttaaiinneedd aass
hheerreeiinnaafftteerr pprreessccrriibbeedd..

AA.. WWhheenneevveerr aa uussee rreeqquuiirriinngg ooffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg iiss iinnccrreeaasseedd iinn fflloooorr aarreeaa,, aaddddiittiioonnaall ppaarrkkiinngg
ssppaacceess sshhaallll bbee pprroovviiddeedd iinn tthhee aammoouunnttss hheerreeiinnaafftteerr ssppeecciiffiieedd ffoorr tthhaatt uussee,, iiff tthhee ttoottaall
ppaarrkkiinngg ssppaaccee ddooeess nnoott mmeeeett tthhee mmiinniimmuumm aarreeaa ttoo sseerrvvee tthhee iinnccrreeaasseedd fflloooorr aarreeaa..

BB.. FFoorr tthhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss CCooddee,, ""fflloooorr aarreeaa"" iinn tthhee ccaassee ooff ooffffiiccee,, mmeerrcchhaannddiissiinngg aanndd
sseerrvviiccee ttyyppee uusseess,, sshhaallll mmeeaann tthhee ggrroossss fflloooorr aarreeaa uusseedd oorr iinntteennddeedd ttoo bbee uusseedd ffoorr
sseerrvviicceess,, bbuutt eexxcclluuddiinngg fflloooorr aarreeaa ssoo rreessttrriicctteedd tthhaatt ccuussttoommeerrss,, ppaattiieennttss,, cclliieennttss,, aanndd tthhee
ggeenneerraall ppuubblliicc aarree ddeenniieedd aacccceessss..

CC.. OOffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg ffaacciilliittiieess sshhaallll bbee llooccaatteedd oonn tthhee ssaammee lloott oorr pplloott ooff ggrroouunndd aass tthhee
bbuuiillddiinngg sseerrvveedd..

DD.. TThhee ooffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr uusseess nnoott ssppeecciiffiiccaallllyy mmeennttiioonneedd hheerreeiinn,, sshhaallll bbee
tthhee ssaammee aass tthhoossee rreeqquuiirreedd ffoorr ssiimmiillaarr uusseess..

EE.. CCoolllleeccttiivvee ooffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg ffaacciilliittiieess mmaayy bbee pprroovviiddeedd;; hhoowweevveerr,, ssuucchh ffaacciilliittiieess sshhaallll
hhaavvee aa ccaappaacciittyy eeqquuaall ttoo tthhee ttoottaall nnuummbbeerr ooff ssppaacceess rreeqquuiirreedd ffoorr eeaacchh uussee..

FF.. TThhee aammoouunntt ooff ooffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg ssppaacceess rreeqquuiirreedd ffoorr uusseess,, bbuuiillddiinnggss,, oorr aaddddiittiioonnss tthheerreettoo
sshhaallll bbee ddeetteerrmmiinneedd aaccccoorrddiinngg ttoo tthhee ffoolllloowwiinngg rreeqquuiirreemmeennttss,, aanndd sshhaallll bbee rreesseerrvveedd ffoorr
ssuucchh uussee..

GG.. PPaarrkkiinngg lloottss aanndd aarreeaass aaddjjaacceenntt ttoo ppuubblliicc ssttrreeeettss,, sshhaallll hhaavvee ddrriivveewwaayyss oorr ooppeenniinnggss nnoott ttoo
eexxcceeeedd ttwweennttyy--ffiivvee ((2255)) ffeeeett iinn wwiiddtthh aatt tthhee ccuurrbb lliinnee.. AAllll ssuucchh lloottss oorr aarreeaass sshhaallll hhaavvee aa
pprrootteeccttiivvee wwaallll oorr bbuummppeerr bblloocckk aatt lleeaasstt ffiivvee ((55)) ffeeeett ffrroomm aannyy ssiiddeewwaallkk lliinnee aanndd ssaaiidd lloottss
sshhaallll bbee ssoo ddeessiiggnneedd ssoo tthhaatt aallll vveehhiicclleess lleeaavviinngg tthhee ffaacciilliittyy wwiillll bbee ttrraavveelliinngg ffoorrwwaarrdd aatt aa
nniinneettyy ((9900)) ddeeggrreeee aannggllee ttoo aapppprrooaacchhiinngg ttrraaffffiicc..

HH.. DDeettaaiilleedd ppllaannss sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd ffoorr aapppprroovvaall ooff aallll ccuuttss oorr ddrriivveewwaayy ooppeenniinnggss iinn
ccoommmmeerrcciiaall oorr mmaannuuffaaccttuurriinngg ddiissttrriiccttss bbeeffoorree tthhee ppeerrmmiitt iiss iissssuueedd..

II.. EEnnttrraanncceess,, eexxiittss,, ddrriivveewwaayyss,, oorr mmaanneeuuvveerriinngg aarreeaass sshhaallll nnoott bbee ccoommppuutteedd aass aannyy ppaarrtt ooff
tthhee rreeqquuiirreedd ppaarrkkiinngg lloott oorr aarreeaa..

JJ.. OOffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg aarreeaa ffoorr mmoorree tthhaann ffiivvee ((55)) vveehhiicclleess sshhaallll bbee eeffffeeccttiivveellyy ssccrreeeenn oonn eeaacchh
ssiiddee wwhhiicchh aaddjjooiinnss oorr ffaacceess pprreemmiisseess ssiittuuaatteedd iinn aannyy RR ((RReessiiddeennttiiaall)) ddiissttrriicctt bbyy aann
aacccceeppttaabbllee ffeennccee oorr wwaallll oorr ootthheerr ssccrreeeenniinngg mmaaiinnttaaiinneedd iinn ggoooodd ccoonnddiittiioonn.. SSuucchh
ssccrreeeenniinngg sshhaallll nnoott bbee lleessss tthhaann ((44)) ffoouurr ffeeeett oorr mmoorree tthhaann ssiixx ((66)) ffeeeett iinn hheeiigghhtt aanndd sshhaallll
nnoott hhaavvee aannyy aaddvveerrttiissiinngg tthheerreeoonn.. IInn aannyy RR ((RReessiiddeennttiiaall)) ddiissttrriicctt,, tthhee ssppaaccee bbeettwweeeenn ssuucchh
ssccrreeeenniinngg aanndd nneeaarreesstt ssiiddee lloott lliinnee oorr tthhee ffrroonntt lloott lliinnee sshhaallll bbee llaannddssccaappeedd wwiitthh ggrraassss,,
hhaarrddyy sshhrruubbss,, oorr eevveerrggrreeeenn ggrroouunndd ccoovveerr aanndd mmaaiinnttaaiinneedd iinn ggoooodd ccoonnddiittiioonn..

KK.. OOffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg aanndd llooaaddiinngg rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr aallll ddiissttrriiccttss aarree aass ffoolllloowwss::
11.. AAnnyy vveehhiiccllee ppaarrkkiinngg ssppaaccee iinn aa ccoommmmeerrcciiaall oorr mmaannuuffaaccttuurriinngg ddiissttrriicctt sshhaallll bbee

uusseedd ffoorr ppaarrkkiinngg oonnllyy.. AAnnyy ootthheerr uussee ooff ssuucchh ssppaaccee,, iinncclluuddiinngg rreeppaaiirr wwoorrkk oorr
sseerrvviicciinngg ooff aannyy kkiinndd ootthheerr tthhaann iinn aann eemmeerrggeennccyy,, oorr tthhee rreeqquuiirreemmeenntt ooff aannyy
ppaayymmeenntt ffoorr tthhee uussee ooff ssuucchh ssppaaccee,, sshhaallll bbee ddeeeemmeedd ttoo ccoonnssttiittuuttee aa sseeppaarraattee
ccoommmmeerrcciiaall uussee iinn vviioollaattiioonn ooff tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss CCooddee..
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22.. NNoo bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurreess ooff aannyy kkiinndd sshhaallll bbee eerreecctteedd iinn aannyy ooffff--ssttrreeeett ppaarrkkiinngg
ssppaaccee eexxcceepptt aa ppaarrkkiinngg ggaarraaggee ccoonnttaaiinniinngg ppaarrkkiinngg ssppaacceess eeqquuaall ttoo tthhee
rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhiiss sseeccttiioonn oorr aa bbooootthh ffoorr aa ppaarrkkiinngg lloott aatttteennddaanntt oorr gguuaarrdd..

33.. AAllll ppaarrkkiinngg ssppaacceess,, ddrriivveess,, aanndd aaiisslleess sshhaallll bbee ssuurrffaacceedd wwiitthh eeiitthheerr aasspphhaalltt aanndd//oorr
ccoonnccrreettee aanndd sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh AArrttiiccllee 33,, SSeeccttiioonn 330099,, SSuubbsseeccttiioonnss 330099..0033 &&
330099..0044..

AA.. DDwweelllliinngg uunniittss::
11.. TTwwoo aanndd oonnee--hhaallff ((22..55)) ssppaacceess ppeerr uunniitt

BB.. RRoooommiinngg hhoouusseess,, llooddggiinngg hhoouusseess,, bbooaarrddiinngg hhoouusseess::
11.. OOnnee ((11)) ssppaaccee ppeerr eeaacchh gguueesstt rroooomm pplluuss ttwwoo ((22)) ssppaacceess ffoorr tthhee ppeerrmmaanneenntt

ooccccuuppaanntt..
CC.. HHootteellss,, mmootteellss oorr ttoouurriisstt hhoommeess::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh sslleeeeppiinngg rroooomm aanndd oonnee ((11)) ffoorr eeaacchh ttwwoo ((22))
eemmppllooyyeeeess..

DD.. BBuussiinneessss aanndd pprrooffeessssiioonnaall ooffffiicceess aanndd bbaannkkss::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh ttwwoo hhuunnddrreedd ((220000)) ssqquuaarree ffeeeett ooff fflloooorr aarreeaa,,

eexxcclluuddiinngg bbaasseemmeennttss aanndd hhaallllwwaayyss..
EE.. OOffffiiccee bbuuiillddiinnggss::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh ttwwoo hhuunnddrreedd ((220000)) ssqquuaarree ffeeeett ooff fflloooorr aarreeaa,,
eexxcclluuddiinngg bbaasseemmeennttss ((uunnlleessss uuttiilliizzeedd ffoorr ddiissppllaayy)) aanndd hhaallllwwaayyss..

FF.. MMeeddiiccaall aanndd ddeennttaall ooffffiicceess aanndd cclliinniiccss::
11.. FFiivvee ((55)) ppaarrkkiinngg ssppaacceess ffoorr eeaacchh pphhyyssiicciiaann oorr ddeennttiisstt pplluuss oonnee ((11)) ffoorr eeaacchh

eemmppllooyyeeee..
GG.. FFuunneerraall hhoommeess aanndd mmoorrttuuaarriieess::

11.. OOnnee ((11)) ffoorr eeaacchh ffiiffttyy ((5500)) ssqquuaarree ffeeeett ooff fflloooorr aarreeaa ppeerr cchhaappeell oorr ppaarrlloorr..
HH.. RReettaaiill ssttoorreess,, ssuuppeerrmmaarrkkeettss,, eettcc..::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh ttwwoo hhuunnddrreedd aanndd ffiiffttyy ((225500)) ssqquuaarree ffeeeett ooff fflloooorr
aarreeaa..

II.. FFuurrnniittuurree aanndd aapppplliiaannccee ssttoorreess,, hhaarrddwwaarree ssttoorreess,, bbuuiillddeerrss ssuuppppllyy ssttoorreess,, sshhoowwrroooomm ooff
pplluummbbeerrss,, ddeeccoorraattoorrss,, eelleeccttrriicciiaannss oorr ssiimmiillaarr ttrraaddeess,, sshhooee rreeppaaiirr,, aanndd ootthheerr ssiimmiillaarr uusseess::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh eeiigghhtt hhuunnddrreedd ((880000)) ssqquuaarree ffoooott ooff fflloooorr aarreeaa..
JJ.. MMoottoorr vveehhiiccllee ssaalleess aanndd sseerrvviiccee::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh ffoouurr hhuunnddrreedd ((440000)) ssqquuaarree ffoooott ooff fflloooorr aarreeaa ooff
ssaalleess rroooomm aanndd oonnee ((11)) aaddddiittiioonnaall ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh aauuttoo sseerrvviiccee ssttaallll iinn tthhee
sseerrvviiccee aarreeaa..

KK.. AAuuttoo sseerrvviiccee ssttaattiioonn::
11.. EEiigghhtt ((88)) ppaarrkkiinngg ssppaacceess..

LL.. BBeeaauuttyy ppaarrlloorrss aanndd bbaarrbbeerr sshhooppss::
11.. TTwwoo ((22)) ppaarrkkiinngg ssppaacceess ffoorr eeaacchh bbeeaauuttyy oorr bbaarrbbeerr sshhoopp cchhaaiirr..

MM.. LLaauunnddrroommaattss::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh ttwwoo ((22)) wwaasshhiinngg mmaacchhiinneess..

NN.. RReessttaauurraannttss::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh tthhrreeee sseeaattss ooff sseeaattiinngg ccaappaacciittyy..

OO.. EEssttaabblliisshhmmeennttss ffoorr tthhee ssaallee aanndd ccoonnssuummppttiioonn,, oonn tthhee pprreemmiisseess,, ooff ffoooodd,, aallccoohhoolliicc
bbeevveerraaggeess oorr rreeffrreesshhmmeennttss::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ppeerr ttwwoo ((22)) sseeaattss ooff sseeaattiinngg ccaappaacciittyy..
PP.. TThheeaatteerrss::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh tthhrreeee ((33)) sseeaattss..
QQ.. DDaannccee hhaallllss,, sskkaattiinngg rriinnkkss,, pprriivvaattee cclluubbss,, aanndd ootthheerr aasssseemmbbllyy hhaallllss wwiitthhoouutt ffiixxeedd sseeaattss::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ppeerr eeaacchh oonnee hhuunnddrreedd ((110000)) ssqquuaarree ffeeeett ooff fflloooorr aarreeaa..
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RR.. BBoowwlliinngg aalllleeyyss::
11.. FFoouurr ((44)) ppaarrkkiinngg ssppaacceess ppeerr aalllleeyy pplluuss oonnee ((11)) ppeerr eeaacchh ttwwoo ((22)) eemmppllooyyeeeess..

SS.. WWhhoolleessaallee eessttaabblliisshhmmeennttss::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh eemmppllooyyeeee..

TT.. IInndduussttrriiaall eessttaabblliisshhmmeennttss::
11.. OOnnee ((11)) ssppaaccee ppeerr eemmppllooyyeeee oonn aannyy ttwwoo ((22)) ccoonnsseeccuuttiivvee sshhiiffttss hhaavviinngg tthhee llaarrggeesstt

nnuummbbeerr ooff eemmppllooyyeeeess..
UU.. AAuuddiittoorriiuumm,, ssttaaddiiuumm,, oorr ssiimmiillaarr uusseess::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh ffoouurr ((44)) sseeaattss bbaasseedd oonn mmaaxxiimmuumm sseeaattiinngg
ccaappaacciittyy..

VV.. CChhuurrcchheess::
11.. OOnnee ((11)) ssppaaccee ppeerr eeaacchh ffoouurr ((44)) sseeaattss ooff pprriinncciippaall cchhaappeell bbaasseedd oonn mmaaxxiimmuumm

sseeaattiinngg ccaappaacciittyy..
WW.. CClluubbss,, llooddggeess,, aanndd ffrraatteerrnniittyy hhoouusseess::

11.. OOnnee ((11)) ssppaaccee ppeerr ttwwoo hhuunnddrreedd ((220000)) ssqquuaarree ffeeeett ooff fflloooorr ssppaaccee oorr oonnee ((11)) ssppaaccee
ppeerr ffoouurr ((44)) sseeaattiinngg ssppaacceess iinn tthhee aasssseemmbbllyy rroooomm,, wwhhiicchheevveerr iiss ggrreeaatteerr..

XX.. GGoollff cclluubbss,, sswwiimmmmiinngg cclluubbss,, oorr ssiimmiillaarr uusseess::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh tthhrreeee ((33)) mmeemmbbeerrss..

YY.. LLiibbrraarriieess aanndd mmuusseeuummss::
11.. OOnnee ((11)) ssppaaccee ppeerr eeaacchh ffiivvee hhuunnddrreedd ((550000)) ssqquuaarree ffoooott ooff fflloooorr aarreeaa..

ZZ.. HHoossppiittaallss::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh ttwwoo ((22)) bbeeddss..

AAAA..SSaanniittaarriiuummss,, cchhiillddrreenn''ss hhoommeess.. ccoonnvvaalleesscceenntt hhoommeess::
11.. OOnnee ((11)) ssppaaccee ffoorr eeaacchh ttwwoo ((22)) bbeeddss..

BBBB..EElleemmeennttaarryy aanndd jjuunniioorr hhiigghh sscchhoooollss::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh tteeaacchheerr,, aaddmmiinniissttrraattoorr,, aanndd//oorr eemmppllooyyeeee,, pplluuss

ttwweennttyy ((2200)) ffoorr vviissiittoorrss..
CCCC..SSeenniioorr hhiigghh sscchhoooollss::

11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ffoorr eeaacchh tteeaacchheerr,, eemmppllooyyeeee,, aaddmmiinniissttrraattoorr,, aanndd oonnee ((11))
ssppaaccee ffoorr eeaacchh ffiivvee ((55)) ssttuuddeennttss..

DDDD..CCoolllleeggeess aanndd uunniivveerrssiittiieess::
11.. OOnnee ((11)) ppaarrkkiinngg ssppaaccee ppeerr 11..55 ssttuuddeennttss aanndd oonnee ((11)) ffoorr eeaacchh tteeaacchheerr,,

aaddmmiinniissttrraattoorr,, aanndd//oorr eemmppllooyyeeee pprreesseenntt dduurriinngg tthhee ddaayyttiimmee..
EEEE..IInn aallll ccoommmmeerrcciiaall ddiissttrriiccttss aa mmiinniimmuumm ooff ttwwoo hhuunnddrreedd ((220000)) ssqquuaarree ffeeeett ppeerr ccaarr sshhaallll bbee

uusseedd iinn ccoommppuuttiinngg tthhee aarreeaa ttoo bbee uusseedd ffoorr ppaarrkkiinngg..
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550022 RREEQQUUIIRREEDD OOFFFF--SSTTRREEEETT LLOOAADDIINNGG SSPPAACCEE

OOnn tthhee ssaammee pprreemmiisseess wwiitthh eevveerryy bbuuiillddiinngg,, ssttrruuccttuurree,, oorr ppaarrtt tthheerreeooff eerreecctteedd aanndd ooccccuuppiieedd ffoorr
mmaannuuffaaccttuurriinngg,, ssttoorraaggee,, wwaarreehhoouussee,, ggooooddss ddiissppllaayy,, ddeeppaarrttmmeenntt ssttoorree,, wwhhoolleessaallee ssttoorree,, mmaarrkkeett,, hhootteell,,
hhoossppiittaall,, mmoorrttuuaarryy,, llaauunnddrryy,, ddrryy cclleeaanniinngg,, oorr ootthheerr uusseess ssiimmiillaarrllyy iinnvvoollvviinngg tthhee rreecceeiipptt oorr
ddiissttrriibbuuttiioonn ooff vveehhiicclleess oorr mmaatteerriiaallss oorr mmeerrcchhaannddiissee,, tthheerree sshhaallll bbee pprroovviiddeedd aanndd mmaaiinnttaaiinneedd oonn tthhee
lloott aaddeeqquuaattee ssppaaccee ffoorr ssttaannddiinngg,, llooaaddiinngg aanndd uunnllooaaddiinngg sseerrvviicceess iinn oorrddeerr ttoo aavvooiidd uunndduuee iinntteerrffeerreennccee
wwiitthh tthhee ppuubblliicc uussee ooff ssttrreeeettss oorr aalllleeyyss..

SSuucchh ssppaaccee,, uunnlleessss ootthheerrwwiissee aaddeeqquuaatteellyy pprroovviiddeedd ffoorr,, sshhaallll iinncclluuddee aa tteenn ((1100)) ffoooott bbyy ttwweennttyy--ffiivvee
((2255)) ffoooott llooaaddiinngg ssppaaccee,, wwiitthh ffoouurrtteeeenn ((1144)) ffoooott hheeiigghhtt cclleeaarraannccee ffoorr eevveerryy tteenn ((1100)) tthhoouussaanndd ssqquuaarree
ffeeeett oorr ffrraaccttiioonn tthheerreeooff iinn eexxcceessss ooff tthhrreeee tthhoouussaanndd ((33000000)) ssqquuaarree ffeeeett ooff bbuuiillddiinngg fflloooorr aarreeaa oorr llaanndd
ffoorr tthhee aabboovvee mmeennttiioonneedd ppuurrppoosseess..
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AARRTTIICCLLEE 66

SSIIGGNN RREEGGUULLAATTIIOONNSS

660011 PPUURRPPOOSSEE

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhee ssiiggnn rreegguullaattiioonnss iiss ttoo ccoonnttrrooll tthhee llooccaattiioonn aanndd ssiizzee ooff ssiiggnnss uusseedd iinn
oouuttddoooorr aaddvveerrttiissiinngg wwiitthhiinn tthhee lliimmiittss eessttaabblliisshheedd iinn tthhee OOhhiioo RReevviisseedd CCooddee,, SSeeccttiioonn 551199..2200..
TThhiiss sseeccttiioonn ooff tthhee CCooddee ssttaatteess iinn ppaarrtt ---- oouuttddoooorr aaddvveerrttiissiinngg sshhaallll bbee ccllaassssiiffiieedd aass aa bbuussiinneessss
uussee aanndd bbee ppeerrmmiitttteedd iinn aallll ddiissttrriiccttss zzoonneedd ffoorr iinndduussttrryy,, bbuussiinneessss,, oorr ttrraaddee,, oorr llaannddss uusseedd ffoorr
aaggrriiccuullttuurraall ppuurrppoosseess..

660022 SSIIGGNNSS OONN LLAANNDD UUSSEEDD FFOORR AAGGRRIICCUULLTTUURRAALL PPUURRPPOOSSEESS OORR OONN LLAANNDDSS IINN AA
HHIIGGHHWWAAYY CCOOMMMMEERRCCIIAALL OORR GGEENNEERRAALL CCOOMMMMEERRCCIIAALL DDIISSTTRRIICCTT..

SSiiggnnss oonn llaanndd uusseedd ffoorr aaggrriiccuullttuurraall ppuurrppoosseess oorr iinn aa HHiigghhwwaayy CCoommmmeerrcciiaall oorr GGeenneerraall
CCoommmmeerrcciiaall ddiissttrriicctt sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd aa bbuussiinneessss oorr ttrraaddee uussee aanndd bbee rreeqquuiirreedd ttoo mmaaiinnttaaiinn
tthhee ssaammee sseettbbaacckk,, ssiiddee yyaarrdd,, rreeaarr yyaarrdd,, aanndd hheeiigghhtt rreeqquuiirreemmeennttss aass ccoommmmeerrcciiaall uusseess aanndd
ssttrruuccttuurreess iinn tthhaatt ssppeecciiffiicc ccoommmmeerrcciiaall ddiissttrriicctt.. TThheessee rreeqquuiirreemmeennttss aarree sseett ffoorrtthh iinn AArrttiiccllee
##44,, SSeeccttiioonn 440044,, SSuubbsseeccttiioonnss 440044..0044,, aanndd 440044..0055;; aanndd SSeeccttiioonn 440055,, SSuubbsseeccttiioonnss 440055..0044 aanndd
440044..0055..

EExxcceeppttiioonnss ttoo tthhiiss sseeccttiioonn aarree::

AA.. OOnnee ((11)) nnoonniilllluummiinnaatteedd ssiiggnn aaddvveerrttiissiinngg tthhee ssaallee,, rreennttaall,, oorr lleeaassee ooff tthhee pprrooppeerrttyy
oorr bbuuiillddiinngg,, nnoott eexxcceeeeddiinngg eeiigghhtt ((88)) ssqquuaarree ffeeeett iinn aarreeaa oonn aannyy lloott..

BB.. SSiiggnnss iinncciiddeennttaall ttoo tthhee lleeggaall pprroocceessss aanndd nneecceessssaarryy ttoo tthhee ppuubblliicc ssaaffeettyy aanndd
wweellffaarree..

CC.. OOnnee nnoonniilllluummiinnaatteedd aacccceessssoorryy ssiiggnn wwiitthh aa ssuurrffaaccee aarreeaa nnoott eexxcceeeeddiinngg ttwwoo ((22))
ssqquuaarree ffeeeett wwhhiicchh ddeennootteess tthhee nnaammee ooff tthhee ooccccuuppaanntt oonn eeaacchh lloott oonn wwhhiicchh aa
ddwweelllliinngg uunniitt iiss llooccaatteedd..

DD.. OOnnee ssiiggnn wwiitthh aa ssuurrffaaccee aarreeaa nnoott eexxcceeeeddiinngg ttwweellvvee ((1122)) ssqquuaarree ffeeeett,, wwhhiicchh
iiddeennttiiffiieess tthhee uussee ooff tthhee pprreemmiisseess ffoorr eeaacchh ooff tthhee ffoolllloowwiinngg ttyyppeess ooff CCoonnddiittiioonnaallllyy
PPeerrmmiitttteedd uusseess iinn aa CCoommmmeerrcciiaall oorr RReessiiddeennttiiaall ddiissttrriicctt::

11.. CCeemmeetteerryy
22.. CChhuurrcchh oorr ootthheerr ppllaacceess ooff rreelliiggiioouuss wwoorrsshhiipp
33.. PPrriivvaattee oorr ggoovveerrnnmmeennttaallllyy oowwnneedd oorr ooppeerraatteedd ppaarrkk,, ppllaayyggrroouunndd,, aanndd ggoollff

ccoouurrssee,, aanndd rriiddiinngg aaccaaddeemmyy..
44.. IInnssttiittuuttiioonnss ffoorr mmeeddiiccaall ccaarree,, hhoossppiittaall,, cclliinniicc,, ccoonnvvaalleesscceenntt hhoommee,, hhoommee

ffoorr tthhee aaggeedd,, ssaanniittaarriiuumm,, nnuurrssiinngg hhoommee,, pphhiillaanntthhrrooppiicc iinnssttiittuuttiioonn,, aanndd
cchhiilldd ccaarree cceenntteerr..

55.. OOnnee nnoonniilllluummiinnaatteedd tteemmppoorraarryy rreeaall eessttaattee ssiiggnn aaddvveerrttiissiinngg tthhee
ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee pprreemmiisseess uuppoonn wwhhiicchh iitt ssttaannddss oorr tthhee ooppeenniinngg ooff aa
nneeww ssuubbddiivviissiioonn ddeevveellooppmmeenntt wwhheerree ssuucchh ssiiggnn iiss llooccaatteedd aatt lleeaasstt ttwweennttyy--
ffiivvee ((2255)) ffeeeett ffrroomm tthhee ssttrreeeett rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee..

66.. OOnnee ((11)) ssiiggnn,, wwiitthh aa mmaaxxiimmuumm ssiizzee ooff tthhiirrttyy--ttwwoo ((3322)) ssqquuaarree ffeeeett,,
iinnddiiccaattiinngg aanndd//oorr aaddvveerrttiissiinngg tthhee pprriinncciippaall oorr ccoonnddiittiioonnaallllyy ppeerrmmiitttteedd uussee
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ooff aa ppaarrcceell.. AAllll sseettbbaacckkss sshhaallll ccoonnffoorrmm ttoo tthhee ddiissttrriicctt rreeqquuiirreemmeennttss iinn
wwhhiicchh iitt iiss llooccaatteedd eexxcceepptt tthhee ffrroonntt wwhhiicchh sshhaallll bbee aa mmiinniimmuumm ooff ttwweennttyy
((2200)) ffeeeett ffrroomm tthhee rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee..

660033 LLAANNDD IINN AA RREESSIIDDEENNTTIIAALL DDIISSTTRRIICCTT,, ((RR--11,, RR--22,, && RR--33)) OORR CCOONNSSEERRVVAATTIIOONN//OOPPEENN
SSPPAACCEE DDIISSTTRRIICCTT

OOnnllyy tthhee ffoolllloowwiinngg ttyyppeess,, ssiizzeess,, aanndd llooccaattiioonnss ooff ssiiggnnss sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd iinn RReessiiddeennttiiaall ddiissttrriiccttss nnoott
uusseedd ffoorr aaggrriiccuullttuurraall ppuurrppoosseess::

AA.. OOnnee ((11)) nnoonniilllluummiinnaatteedd ssiiggnn aaddvveerrttiissiinngg tthhee ssaallee,, rreennttaall,, oorr lleeaassee ooff tthhee pprrooppeerrttyy oorr
bbuuiillddiinngg,, nnoott eexxcceeeeddiinngg eeiigghhtt ((88)) ssqquuaarree ffeeeett iinn aarreeaa oonn aannyy lloott..

BB.. SSiiggnnss iinncciiddeennttaall ttoo tthhee lleeggaall pprroocceessss aanndd nneecceessssaarryy ffoorr ppuubblliicc ssaaffeettyy aanndd wweellffaarree..

CC.. OOnnee ((11)) nnoonniilllluummiinnaatteedd aacccceessssoorryy ssiiggnn wwiitthh aa ssuurrffaaccee aarreeaa nnoott eexxcceeeeddiinngg ttwwoo ((22)) ssqquuaarree
ffeeeett wwhhiicchh ddeennootteess tthhee nnaammee ooff tthhee ooccccuuppaanntt oonn eeaacchh lloott oonn wwhhiicchh aa ddwweelllliinngg uunniitt iiss
llooccaatteedd..

DD.. OOnnee ((11)) ssiiggnn wwiitthh aa ssuurrffaaccee aarreeaa nnoott eexxcceeeeddiinngg ttwweellvvee ((1122)) ssqquuaarree ffeeeett,, wwhhiicchh iiddeennttiiffiieess
tthhee uussee ooff tthhee pprreemmiisseess ffoorr eeaacchh ooff tthhee ffoolllloowwiinngg ttyyppeess ooff ccoonnddiittiioonnaallllyy ppeerrmmiitttteedd uusseess iinn
tthhee RReessiiddeennttiiaall ddiissttrriicctt::

11.. CCeemmeetteerryy
22.. CChhuurrcchh oorr ootthheerr ppllaaccee ooff rreelliiggiioouuss wwoorrsshhiipp..
33.. PPrriivvaattee oorr ggoovveerrnnmmeennttaallllyy oowwnneedd aanndd//oorr ooppeerraatteedd ppaarrkk,, ppllaayyggrroouunndd,, aanndd ggoollff

ccoouurrssee,, aanndd rriiddiinngg aaccaaddeemmyy..
44.. IInnssttiittuuttiioonnss ffoorr mmeeddiiccaall ccaarree,, hhoossppiittaall,, cclliinniicc,, ccoonnvvaalleesscceenntt hhoommee,, ssaanniittaarriiuumm,,

hhoommee ffoorr tthhee aaggeedd,, nnuurrssiinngg hhoommee,, pphhiillaanntthhrrooppiicc iinnssttiittuuttiioonn,, aanndd cchhiilldd ddaayy ccaarree
cceenntteerr..

55.. GGoovveerrnnmmeennttaallllyy oowwnneedd aanndd//oorr ooppeerraatteedd bbuuiillddiinngg oorr ffaacciilliittyy..

EE.. OOnnee ((11)) nnoonn--iilllluummiinnaatteedd tteemmppoorraarryy rreeaall eessttaattee ssiiggnn aaddvveerrttiissiinngg tthhee ddeevveellooppmmeenntt ooff tthhee
pprreemmiisseess uuppoonn wwhhiicchh iitt ssttaannddss oorr tthhee ooppeenniinngg ooff aa nneeww ssuubbddiivviissiioonn ddeevveellooppmmeenntt wwhheerree
ssuucchh ssiiggnn iiss llooccaatteedd.. RReeaall eessttaattee ssiiggnnss sshhaallll hhaavvee aa ssuurrffaaccee aarreeaa nnoott eexxcceeeeddiinngg ffiiffttyy ((5500))
ssqquuaarree ffeeeett aanndd ssuucchh ssiiggnnss sshhaallll bbee llooccaatteedd aatt lleeaasstt ttwweennttyy--ffiivvee ((2255)) ffeeeett ffrroomm tthhee rriigghhtt--
ooff--wwaayy lliinnee..

FF.. OOnnee ((11)) nnoonn--iilllluummiinnaatteedd ssiiggnn,, nnoott ttoo eexxcceeeedd ttwwoo ((22)) ssqquuaarree ffeeeett iinn aarreeaa,, aanndd aattttaacchheedd ffllaatt
aaggaaiinnsstt tthhee bbuuiillddiinngg wwaallll,, ttoo iiddeennttiiffyy aa HHoommee OOccccuuppaattiioonn iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh AArrttiiccllee 77 ooff
tthhiiss RReessoolluuttiioonn..
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660044 IINNDDUUSSTTRRIIAALL DDIISSTTRRIICCTT ((II))

SSiiggnnss llooccaatteedd iinn aann IInndduussttrriiaall ddiissttrriicctt sshhaallll ccoommppllyy wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg::

AA.. AAnnyy ssiiggnn ppeerrmmiitttteedd aanndd aass rreegguullaatteedd iinn aa CCoommmmeerrcciiaall DDiissttrriicctt..

660055 SSUUPPPPLLEEMMEENNTTAARRYY RREEGGUULLAATTIIOONNSS

AAllll ssiiggnnss,, bbooaarrddss,, aanndd pprrooppeerrttyy aarree ssuubbjjeecctt ttoo tthhee ffoolllloowwiinngg rreegguullaattiioonnss::

AA.. NNoo ssiiggnn oorr bbiillllbbooaarrdd sshhaallll bbee eerreecctteedd cclloosseerr tthhaann ffiiffttyy ((5500)) ffeeeett ttoo aann iinntteerrsseeccttiioonn,,
wwiitthh tthhee eexxcceeppttiioonn ttoo tthhoossee ssiiggnnss iinncciiddeennttaall ttoo tthhee lleeggaall pprroocceessss aanndd nneecceessssaarryy ffoorr tthhee
ppuubblliicc wweellffaarree oorr tthhoossee bbuussiinneessss ssiiggnnss aattttaacchheedd ttoo aa bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree..

BB.. AAllll ssiiggnnss aanndd bbiillllbbooaarrddss eerreecctteedd wwiitthhiinn ttwwoo hhuunnddrreedd ((220000)) ffeeeett ooff aannyy iinntteerrsseeccttiioonn
mmuusstt bbee eerreecctteedd ssoo aass nnoott ttoo oobbssttrruucctt ttrraaffffiicc ssiigghhtt lliinneess aatt ssttrreeeett iinntteerrsseeccttiioonnss oorr
rraaiillrrooaadd ggrraaddee ccrroossssiinnggss..

CC.. NNoo ssiiggnn oorr bbiillllbbooaarrdd sshhaallll bbee eerreecctteedd iinn oorr pprroojjeeccttiinngg oovveerr aannyy ppuubblliicc ssttrreeeett oorr rrooaadd
rriigghhtt--ooff-- wwaayy..

DD.. AAnnyy ssiiggnn oorr bbiillllbbooaarrdd iilllluummiinnaatteedd wwiitthh eelleeccttrriicc lliigghhttss,, iinncclluuddiinngg nneeoonn oorr ootthheerr
ggaasseeoouuss ttyyppee ttuubbeess oorr iinnccaannddeesscceenntt llaammppss,, sshhaallll nnoott dduupplliiccaattee iinn tthhee eelleeccttrriicc lliigghhtt aannyy
ccoolloorrss aappppeeaarriinngg iinn ttrraaffffiicc ccoonnttrrooll ssiiggnnaallss..

EE.. SSiiggnnss aanndd bbiillllbbooaarrddss vviissiibbllee ffrroomm tthhee ssttrreeeett oorr hhiigghhwwaayy sshhaallll nnoott ccoonnttaaiinn wwoorrddss ssuucchh
aass ""ssttoopp"",, ""ggoo"",, ""ssllooww"",, oorr aannyy ssyymmbbooll wwhhiicchh mmaayy rreesseemmbbllee hhiigghhwwaayy ttrraaffffiicc oorr
ddiirreeccttiioonnaall ssiiggnnss..

FF.. TToottaall ssqquuaarree ffeeeett ooff ssiiggnnaaggee ppeerrmmiitttteedd ppeerr pprroojjeecctt,, lloott,, ppaarrcceell,, oorr bbuussiinneessss sshhaallll nnoott
eexxcceeeedd ttwwoo ((22)) ssqquuaarree ffeeeett ooff ssiiggnn ffoorr eevveerryy oonnee ((11)) ffoooott ooff lliinneeaall ffrroonnttaaggee..

660055..0011 BBiillllbbooaarrddss

AAnnyy ssiiggnn tthhaatt eexxcceeeeddss 110000 ssqquuaarree ffeeeett iinn aarreeaa sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd aa bbiillllbbooaarrdd ssiiggnn aanndd iitt sshhaallll
ccoommppllyy ttoo tthhee ffoolllloowwiinngg::

BB.. BBiillllbbooaarrddss ssiiggnnss sshhaallll oonnllyy bbee aalllloowweedd iinn tthhee IInndduussttrriiaall// CCoommmmeerrcciiaall DDiissttrriiccttss aanndd oonn
llaannddss uusseedd ffoorr aaggrriiccuullttuurreeaall ppuurrppoosseess..

BB.. AAllll bbiillllbbooaarrddss sshhaallll bbee ssiittuuaatteedd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh SSeeccttiioonn 660022 ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn

CC.. NNoo bbiillllbbooaarrddss sshhaallll bbee llooccaatteedd wwiitthhiinn 550000 ffeeeett ooff aannyy ootthheerr bbiillllbbooaarrdd..

DD.. AAllll bbiillllbbooaarrddss sshhaallll bbee aatt lleeaasstt 330000 ffeeeett ffrroomm aannyy RReessiiddeennttiiaall DDiissttrriicctt..

EE.. NNoo bbiillllbbooaarrdd sshhaallll oobbssttrruucctt tthhee vviieeww ooff mmoottoorriissttss oonn aaddjjooiinniinngg rrooaaddss oorr sshhaallll oobbssttrruucctt
aannyy ccoommmmeerriicciiaall oorr iinndduussttrriiaall uusseess wwhhiicchh ddeeppeenndd oonn vviissiibbiilliittyy ffoorr iiddeennttiiffiiccaattiioonn..
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FF.. NNoo bbiillllbbooaarrdd sshhaallll eexxcceeeedd aann oovveerraallll ssiizzee ooff 330000 ssqq.. fftt.. ppeerr ssiiddee nnoott eexxcceeeedd 3355’’ iinn
hheeiigghhtt..

660055..0022 TTeemmppoorraarryy SSiiggnnss
TTeemmppoorraarryy ssiiggnnss mmeeaannss ssiiggnnss wwhhiicchh aarree iinnssttaalllleedd ffoorr aa lliimmiitteedd ttiimmee ppeerriioodd
ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff aaddvveerrttiissiinngg aa ffoorrtthhccoommiinngg eevveenntt,, aaccttiivviittyy,, oorr pprroocceessss

AA.. TTeemmppoorraarryy ssiiggnnss sshhaallll nnoott eexxcceeeedd ttwweellvvee ((1122)) ssqquuaarree ffeeeett iinn aarreeaa

BB.. TTeemmppoorraarryy ssiiggnnss sshhaallll nnoott bbee ppllaacceedd wwiitthhiinn tthhee TToowwnnsshhiipp rriigghhtt--ooff--wwaayy

CC.. TTeemmppoorraarryy ssiiggnnss sshhaallll nnoott bbee lliigghhtteedd eeiitthheerr eexxtteerrnnaallllyy oorr iinntteerrnnaallllyy

660055..0033 EElleeccttrroonniicc SSiiggnnss
AA.. AAllll eelleeccttrroonniicc ssiiggnnss sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd aass CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess aanndd

aarree ppeerrmmiitttteedd oonnllyy iinn HHiigghhwwaayy CCoommmmeerrcciiaall,, GGeenneerraall CCoommmmeerrcciiaall,, aanndd
IInndduussttrriiaall ddiissttrriiccttss..

BB.. AAss aa CCoonnddiittiioonnaall UUssee,, eelleeccttrroonniicc ssiiggnnaaggee mmuusstt rreecceeiivvee aapppprroovvaall ooff tthhee BBooaarrdd ooff
AAppppeeaallss iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh AARRTTIICCLLEE 77..

CC.. NNoo eelleeccttrroonniicc ssiiggnn mmaayy bbee wwiitthhiinn 330000 ffeeeett ooff aannyy RReessiiddeennttiiaall ddiissttrriicctt..

DD.. NNoo eelleeccttrroonniicc ssiiggnn sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd wwiitthhiinn 550000 ooff aannyy ootthheerr eelleeccttrroonniicc ssiiggnn oorr
bbiillllbbooaarrdd..

EE.. NNoo eelleeccttrroonniicc ssiiggnn sshhaallll eexxcceeeedd aann oovveerraallll aarreeaa ooff 110000 ssqquuaarree ffeeeett ppeerr ssiiddee aanndd
sshhaallll nnoott eexxcceeeedd 1155 ffeeeett iinn hheeiigghhtt

660066 FFEEEESS

SSiiggnn ppeerrmmiitt ffeeeess sshhaallll bbee eessttaabblliisshheedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess bbyy RReessoolluuttiioonn
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AARRTTIICCLLEE 77

CCOONNDDIITTIIOONNAALL ZZOONNIINNGG CCEERRTTIIFFIICCAATTEESS

770011 PPUURRPPOOSSEE

UUnnttiill rreecceenntt yyeeaarrss,, tthhee rreegguullaattiioonn ooff aallll uusseess ooff llaanndd aanndd ssttrruuccttuurreess tthhrroouugghh zzoonniinngg hhaass bbeeeenn
aaccccoommpplliisshheedd bbyy aassssiiggnniinngg eeaacchh uussee ttoo oonnee oorr mmoorree ddiissttrriiccttss.. HHoowweevveerr,, tthhee ffuunnccttiioonnss aanndd
cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff aann iinnccrreeaassiinngg nnuummbbeerr ooff nneeww kkiinnddss ooff llaanndd uusseess ccoommbbiinneedd wwiitthh ccoonncclluussiivvee
eexxppeerriieennccee rreeggaarrddiinngg ssoommee ooff tthhee oollddeerr,, ffaammiilliiaarr ttyyppeess ooff uusseess,, ccaallll ffoorr aa mmoorree fflleexxiibbllee aanndd eeqquuiittaabbllee
pprroocceedduurree ffoorr pprrooppeerrllyy aaccccoommmmooddaattiinngg tthheessee aaccttiivviittiieess iinn tthhee ccoommmmuunniittyy.. IItt sshhoouulldd bbee rreeccooggnniizzeedd
tthhaatt tthhee ffoorrcceess tthhaatt iinnfflluueennccee ddeecciissiioonnss rreeggaarrddiinngg tthhee nnaattuurree,, mmaaggnniittuuddee,, aanndd llooccaattiioonn ooff ssuucchh ttyyppeess
ooff llaanndd uussee aaccttiivviittiieess aarree mmaannyy aanndd vvaarriieedd,, aanndd aarree ddeeppeennddeenntt oonn tthhee ffuunnccttiioonnaall cchhaarraacctteerriissttiiccss ooff tthhee
uussee,, ccoommppeettiittiivvee ssiittuuaattiioonnss,, aanndd tthhee aavvaaiillaabbiilliittyy ooff llaanndd.. CCeerrttaaiinn kkiinnddss ooff uusseess nneeeedd ttoo bbee rreeaassoonnaabbllyy
ccoonnttrroolllleedd bbyy ssppeecciiffiicc rreeqquuiirreemmeennttss tthhaatt pprroovviiddee pprraaccttiiccaall llaattiittuuddee ffoorr tthhee iinnvveessttoorr,, bbuutt aatt tthhee ssaammee
ttiimmee,, mmaaiinnttaaiinn aaddeeqquuaattee pprroovviissiioonn ffoorr tthhee sseeccuurriittyy ooff tthhee hheeaalltthh,, ssaaffeettyy,, ccoonnvveenniieennccee,, ccoommffoorrtt,,
pprroossppeerriittyy,, oorr ggeenneerraall wweellffaarree ooff tthhee ccoommmmuunniittiieess iinnhhaabbiittaannttss..

IInn oorrddeerr ttoo aaccccoommpplliisshh ssuucchh aa dduuaall oobbjjeeccttiivvee,, pprroovviissiioonnss aarree mmaaddee iinn tthhiiss RReessoolluuttiioonn ffoorr aa mmoorree
ddeettaaiilleedd ccoonnssiiddeerraattiioonn ooff eeaacchh CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUssee aass iitt rreellaatteess ttoo llooccaattiioonn;; ddeessiiggnn,, ssiizzee,,
mmeetthhoodd ooff ooppeerraattiioonn,, aanndd iitt''ss iinntteennssiittyy ooff llaanndd uussee;; wwhhiicchh iinn ttuurrnn aaffffeeccttss tthhee vvoolluummee ooff ttrraaffffiicc
ggeenneerraatteedd aanndd ttrraaffffiicc mmoovveemmeennttss,, tthhee ccoonncceennttrraattiioonn ooff ppooppuullaattiioonn,, aanndd tthhee kkiinnddss ooff ppuubblliicc ffaacciilliittiieess
aanndd sseerrvviicceess iitt rreeqquuiirreess.. LLaanndd aanndd ssttrruuccttuurree uusseess ppoosssseessssiinngg tthheessee ppaarrttiiccuullaarrllyy uunniiqquuee cchhaarraacctteerriissttiiccss
aarree ddeessiiggnneedd aass CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess aanndd aarree ppeerrmmiitttteedd tthhrroouugghh tthhee iissssuuaannccee ooff aa
CCoonnddiittiioonnaall ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee wwiitthh ccoonnddiittiioonnss aanndd ssaaffeegguuaarrddss aattttaacchheedd aass mmaayy bbee ddeeeemmeedd
nneecceessssaarryy ffoorr tthhee pprrootteeccttiioonn ooff tthhee ppuubblliicc wweellffaarree..

770022 PPRROOCCEEDDUURREESS FFOORR MMAAKKIINNGG AAPPPPLLIICCAATTIIOONN

AA.. AApppplliiccaattiioonn ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss.. AAnn aapppplliiccaattiioonn sshhaallll bbee
ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss aanndd iitt sshhaallll ccoonnttaaiinn tthhee ffoolllloowwiinngg ddaattaa::

11.. AA ffoorrmm ssuupppplliieedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss ccoommpplleetteedd bbyy tthhee aapppplliiccaanntt..
22.. AA ssiittee ppllaann,, pplloott ppllaann,, oorr ddeevveellooppmmeenntt ppllaann ooff tthhee eennttiirree pprrooppeerrttyy bbeeiinngg

ccoonnssiiddeerreedd,, ddrraawwnn ttoo aa rreeaassoonnaabbllee ssccaallee aanndd sshhoowwiinngg tthhee llooccaattiioonn ooff aallll aabbuuttttiinngg
ssttrreeeettss,, tthhee llooccaattiioonn ooff aallll eexxiissttiinngg aanndd pprrooppoosseedd ssttrruuccttuurreess,, aanndd tthhee ttyyppeess ooff
bbuuiillddiinnggss aanndd uusseess pprrooppoosseedd..

33.. TThhee ffeeee ffoorr aa CCoonnddiittiioonnaall ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee sshhaallll bbee pprreessccrriibbeedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff
TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess..

44.. TThhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss mmaayy rreeffeerr tthhee aapppplliiccaanntt ttoo qquuaalliiffiieedd ccoonnssuullttaannttss aass tthheeyy
ddeeeemm nneecceessssaarryy aanndd aapppprroopprriiaattee.. TThhee eennttiirree ccoosstt ooff tthhiiss rreeffeerrrraall sshhaallll bbee tthhee
rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee aapppplliiccaanntt..

770022..0011 RReevviieeww bbyy tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss

TThhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll rreevviieeww tthhee pprrooppoosseedd ddeevveellooppmmeenntt aass pprreesseenntteedd bbyy tthhee
ssuubbmmiitttteedd ppllaannss aanndd ssppeecciiffiiccaattiioonnss iinn tteerrmmss ooff tthhee ssttaannddaarrddss eessttaabblliisshheedd iinn tthhee ZZoonniinngg
RReessoolluuttiioonn.. SSuucchh rreevviieeww sshhaallll bbee ccoommpplleetteedd aanndd mmaaddee ppuubblliicc wwiitthhiinn aa rreeaassoonnaabbllee ttiimmee..

770022..0022 HHeeaarriinngg
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AAfftteerr aaddeeqquuaattee rreevviieeww aanndd ssttuuddyy ooff aannyy aapppplliiccaattiioonn,, tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss mmaayy hhoolldd aa ppuubblliicc
hheeaarriinngg oorr hheeaarriinnggss uuppoonn eevveerryy aapppplliiccaattiioonn aafftteerr aatt lleeaasstt oonnee ((11)) ppuubblliiccaattiioonn iinn aa nneewwssppaappeerr
ooff ggeenneerraall cciirrccuullaattiioonn,, aatt lleeaasstt tteenn ((1100)) ddaayyss pprriioorr ttoo tthhee hheeaarriinngg.. SSuucchh nnoottiiccee sshhaallll iinnddiiccaattee
tthhee ppllaaccee,, ttiimmee,, aanndd ssuubbjjeecctt ooff tthhee hheeaarriinngg..

770022..0033 RReeaapppplliiccaattiioonn

NNoo aapppplliiccaattiioonn ffoorr aa CCoonnddiittiioonnaall ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee,, wwhhiicchh hhaass bbeeeenn ddeenniieedd wwhhoollllyy oorr iinn
ppaarrtt,, bbyy tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll bbee rreessuubbmmiitttteedd uunnttiill tthhee eexxppiirraattiioonn ooff oonnee ((11))
yyeeaarr oorr mmoorree ffrroomm tthhee ddaattee ooff ssuucchh ddeenniiaall,, eexxcceepptt oonn tthhee ggrroouunnddss ooff nneewwllyy ddiissccoovveerreedd
eevviiddeennccee oorr pprrooooff ooff cchhaannggeedd ccoonnddiittiioonnss wwhhiicchh wwoouulldd bbee ssuuffffiicciieenntt ttoo jjuussttiiffyy rreeccoonnssiiddeerraattiioonn
bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss..

770022..0044 IIssssuuaannccee aanndd RReevvooccaattiioonn ooff CCoonnddiittiioonnaall ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee

OOnnllyy uuppoonn ccoonncclluussiioonn ooff hheeaarriinngg pprroocceedduurreess rreellaattiivvee ttoo aa ppaarrttiiccuullaarr aapppplliiccaattiioonn mmaayy tthhee
BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss iissssuuee aa CCoonnddiittiioonnaall ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee.. TThhee bbrreeaacchh ooff aannyy
ccoonnddiittiioonn,, ssaaffeegguuaarrdd,, oorr rreeqquuiirreemmeenntt sshhaallll aauuttoommaattiiccaallllyy iinnvvaalliiddaattee tthhee cceerrttiiffiiccaattee aass ggrraanntteedd
aanndd sshhaallll ccoonnssttiittuuttee aa vviioollaattiioonn ooff tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn.. SSuucchh vviioollaattiioonn sshhaallll bbee ppuunniisshhaabbllee
aass ssppeecciiffiieedd iinn AArrttiiccllee 99..

770033 GGEENNEERRAALL RREEQQUUIIRREEMMEENNTTSS

TThhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll rreevviieeww tthhee ppaarrttiiccuullaarr ffaaccttss aanndd cciirrccuummssttaanncceess ooff eeaacchh pprrooppoosseedd
uussee iinn tteerrmmss ooff tthhee ffoolllloowwiinngg ssttaannddaarrddss aanndd sshhaallll ffiinndd aaddeeqquuaattee eevviiddeennccee tthhaatt ssuucchh uussee ooff tthhee
pprrooppoosseedd llooccaattiioonn::

AA.. WWiillll bbee hhaarrmmoonniioouuss wwiitthh aanndd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee ggeenneerraall oobbjjeeccttiivveess oorr wwiitthh aannyy
ssppeecciiffiicc oobbjjeeccttiivvee ooff tthhee ccoommpprreehheennssiivvee ppllaann;;

BB.. WWiillll bbee ddeessiiggnneedd,, ccoonnssttrruucctteedd,, ooppeerraatteedd,, aanndd mmaaiinnttaaiinneedd ssoo aass ttoo bbee hhaarrmmoonniioouuss aanndd
aapppprroopprriiaattee iinn aappppeeaarraannccee wwiitthh tthhee eexxiissttiinngg aanndd iinntteennddeedd cchhaarraacctteerr ooff tthhee ggeenneerraall vviicciinniittyy
aanndd tthhaatt ssuucchh aa uussee wwiillll nnoott cchhaannggee tthhee eesssseennttiiaall cchhaarraacctteerr ooff tthhee ssaammee aarreeaa;;

CC.. WWiillll nnoott bbee hhaazzaarrddoouuss oorr ddiissttuurrbbiinngg ttoo eexxiissttiinngg oorr ffuuttuurree nneeiigghhbboorriinngg uusseess;;

DD.. WWiillll nnoott bbee ddeettrriimmeennttaall ttoo pprrooppeerrttyy iinn tthhee iimmmmeeddiiaattee vviicciinniittyy oorr ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy aass aa
wwhhoollee;;

EE.. WWiillll bbee sseerrvveedd aaddeeqquuaatteellyy bbyy eesssseennttiiaall ppuubblliicc ffaacciilliittiieess aanndd sseerrvviicceess;;

FF.. WWiillll bbee iinn ccoommpplliiaannccee wwiitthh tthhee ssuubbddiivviissiioonn rreegguullaattiioonnss,, tthhee BBooaarrdd ooff HHeeaalltthh ssttaannddaarrddss,,
aanndd tthhee OOhhiioo BBaassiicc BBuuiillddiinngg CCooddee,, iiff tthheerree iiss ssuucchh aa rreeqquuiirreemmeenntt;;

GG.. WWiillll hhaavvee vveehhiiccuullaarr aapppprrooaacchheess ttoo tthhee pprrooppeerrttyy wwhhiicchh sshhaallll bbee ssoo ddeessiiggnneedd aass nnoott ttoo
ccrreeaattee aann iinntteerrffeerreennccee wwiitthh ttrraaffffiicc oonn ssuurrrroouunnddiinngg ppuubblliicc ssttrreeeettss oorr rrooaaddss.. TThhee BBooaarrdd ooff
ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll rreeqquuiirree aass ccoonnddiittiioonnss ooff aapppprroovvaall aannyy ootthheerr rreeqquuiirreemmeennttss,,
iinncclluuddiinngg gguuaarraanntteeeess tthhaatt aannyy aanndd aallll rreeqquuiirreedd ccoonnddiittiioonnss wwiillll bbee ccoommpplliieedd wwiitthh,, tthhaatt iitt
ddeeeemmss nneecceessssaarryy ttoo ffuullffiillll tthhee ppuurrppoossee aanndd iinntteenntt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

770033..0011 SSppeecciiffiicc RReeqquuiirreemmeennttss
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AAlltthhoouugghh vvaarriioouuss CCoonnddiittiioonnaallllyy PPeerrmmiitttteedd UUsseess iinn tthhiiss ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn rreeffeerr ttoo ssppeecciiffiicc
sseeccttiioonnss,, tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss sshhoouulldd aappppllyy aallll ooff tthheessee ssppeecciiffiicc rreeqquuiirreemmeennttss ttoo eeaacchh
CCoonnddiittiioonnaall UUssee rreeqquueesstt tthhaatt iiss rreevviieewweedd bbyy tthheemm.. IInn aauutthhoorriizziinngg aa CCoonnddiittiioonnaall UUssee PPeerrmmiitt,,
tthhee BBooaarrdd sshhaallll ggiivvee dduuee rreeggaarrdd ttoo tthhee nnaattuurree aanndd ccoonnddiittiioonnss ooff aallll aaddjjaacceenntt uusseess aanndd
ssttrruuccttuurreess aanndd mmaayy iimmppoossee ssuucchh aaddddiittiioonnaall rreeqquuiirreemmeennttss wwiitthh rreessppeecctt ttoo llooccaattiioonn,,
ccoonnssttrruuccttiioonn,, mmaaiinntteennaannccee;; aanndd ooppeerraattiioonn iinn aaddddiittiioonn ttoo tthhoossee eexxpprreessssllyy ssttiippuullaatteedd iinn tthhiiss
RReessoolluuttiioonn ffoorr aa ssppeecciiffiicc CCoonnddiittiioonnaall UUssee aass tthheeyy mmaayy ddeeeemm nneecceessssaarryy.. IItt sshhoouulldd bbee nnootteedd
tthhaatt eeaacchh ooff tthhee ffoolllloowwiinngg wwiillll nnoott bbee aapppplliiccaabbllee ttoo eevveerryy rreeqquueesstt..
110011 SSaanniittaarriiuummss,, ccoonnvvaalleesscceenntt hhoommeess,, nnuurrssiinngg hhoommeess,, aanndd hhoommeess ffoorr tthhee aaggeedd sshhaallll hhaavvee aa

nneett rreessiiddeennttiiaall ddeennssiittyy wwhhiicchh sshhaallll nnoott eexxcceeeedd tthhrreeee ((33)) ttiimmeess tthhee nnuummbbeerr ooff ssiinnggllee--
ffaammiillyy ddwweelllliinnggss aalllloowweedd oonn tthhee ssaammee ssiizzee ppaarrcceell iinn tthhee ssaammee zzoonniinngg ddiissttrriicctt..

110022 AAllll ssttrruuccttuurreess,, eexxcceepptt mmiinnoorr ssttrruuccttuurreess lliikkee uuttiilliittyy ppoolleess aanndd mmeetteerrss,, aanndd aaccttiivviittyy aarreeaass
sshhaallll bbee llooccaatteedd aass nnoott ttoo aaddvveerrsseellyy aaffffeecctt nneeiigghhbboorriinngg pprrooppeerrttiieess ttaakkiinngg iinnttoo aaccccoouunntt
eexxiissttiinngg aanndd ffuuttuurree uusseess..

110033 LLoouudd ssppeeaakkeerrss wwhhiicchh ccaauussee aann aannnnooyyaannccee oorr hhaazzaarrdd sshhaallll nnoott bbee ppeerrmmiitttteedd..
110044 AAllll ppooiinnttss ooff eennttrraannccee aanndd eexxiitt sshhaallll bbee llooccaatteedd ttoo ffuurrnniisshh tthhee ooppttiimmuumm ssaaffeettyy ttoo bbootthh

tthhee ppeerrssoonnss uussiinngg tthhee ffaacciilliittyy aanndd tthhee ggeenneerraall ppuubblliicc..
110055 TThheerree sshhaallll bbee nnoo mmoorree tthhaann oonnee ((11)) ddiirreeccttiioonnaall ssiiggnn oonn eeaacchh aabbuuttttiinngg rrooaadd iiddeennttiiffyyiinngg

tthhee aaccttiivviittyy..
110066 SSiittee lliigghhttiinngg sshhaallll nnoott ccoonnssttiittuuttee aa nnuuiissaannccee iinn aannyy wwaayy oorr iimmppaaiirr ssaaffee mmoovveemmeenntt ooff

ttrraaffffiicc oonn aannyy ssttrreeeett oorr hhiigghhwwaayy..
110077 TThhee uussee sshhaallll nnoott iinnvvoollvvee oorr rreeqquuiirree ccoossttllyy oorr uunneeccoonnoommiiccaall eexxtteennssiioonnss ooff uuttiilliittyy

sseerrvviicceess aatt tthhee eexxppeennssee ooff tthhee ccoommmmuunniittyy..
110088 SSiittee llooccaattiioonnss tthhaatt ooffffeerr nnaattuurraall oorr mmaann--mmaaddee bbuuffffeerrss tthhaatt lleesssseenn tthhee eeffffeecctt ooff tthhee

iinnttrruussiioonn ooff tthhee uussee sshhaallll bbee sseelleecctteedd..
110099 AA ffeennccee ssiixx ((66)) ffeeeett iinn hheeiigghhtt sshhaallll eenncclloossee tthhee ooppeerraattiioonn wwhheerree tthheerree iiss ddeetteerrmmiinneedd ttoo

bbee aa ssaaffeettyy hhaazzaarrdd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss..
111100 PPllaannss sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd iinnddiiccaattiinngg tthhee pprrooppoosseedd ssttaaggeess ooff ooppeerraattiioonn aanndd tthhee ffuuttuurree

uusseess oorr tthhee rreehhaabbiilliittaattiioonn ttoo bbee ccaarrrriieedd oouutt oonn tthhee ssiittee.. AA bboonndd oorr bboonnddss sshhaallll bbee ppoosstteedd
gguuaarraanntteeeeiinngg tthhaatt tthhee aabboovvee ppllaannss wwiillll bbee ccaarrrriieedd oouutt..

111111 AAllll ffaacciilliittiieess aanndd eeqquuiippmmeenntt,, ssuucchh aass ddeerrrriicckkss,, ppuummppss,, ttaannkkss,, eettcc..,, sshhaallll bbee eenncclloosseedd oorr
ffeenncceedd ooffff wwhheerree tthheeiirr ooppeerraattiioonn iiss ddeetteerrmmiinneedd ttoo bbee hhaazzaarrddoouuss bbyy tthhee BBooaarrdd ooff
AAppppeeaallss..

111122 RRoouutteess ffoorr ttrruucckk mmoovveemmeenntt sshhaallll bbee eessttaabblliisshheedd aanndd ffoolllloowweedd iinn ssuucchh aa wwaayy tthhaatt
ttrraaffffiicc aanndd ootthheerr hhaazzaarrddss aanndd ddaammaaggee sshhaallll bbee mmiinniimmiizzeedd..

111133 AAllll ppeerrmmiitttteedd iinnssttaallllaattiioonnss sshhaallll bbee mmaaiinnttaaiinneedd iinn aa nneeaatt aanndd oorrddeerrllyy ccoonnddiittiioonn ssoo aass ttoo
pprreevveenntt iinnjjuurryy ttoo aannyy pprrooppeerrttyy,, iinnddiivviidduuaall,, oorr ttoo tthhee ccoommmmuunniittyy iinn ggeenneerraall;; aa bboonndd mmaayy
bbee rreeqquuiirreedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss ttoo iinnssuurree tthhaatt tthhiiss pprroovviissiioonn iiss ccoommpplliieedd wwiitthh..

111144 HHoommee ooccccuuppaattiioonnss mmuusstt ccoommppllyy wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg rreegguullaattiioonnss::
aa.. TThhee uussee sshhaallll bbee sseeccoonnddaarryy iinn iimmppoorrttaannccee ttoo tthhee uussee ooff tthhee ddwweelllliinngg ffoorr ddwweelllliinngg

ppuurrppoosseess..
bb.. TThhee uussee sshhaallll bbee ccoonndduucctteedd bbyy tthhee ooccccuuppaanntt wwiitthh nnoo eemmppllooyyeeeess..
cc.. TThhee uussee sshhaallll bbee ccaarrrriieedd oonn eennttiirreellyy wwiitthhiinn tthhee ddwweelllliinngg..
dd.. TThhee hhoommee ooccccuuppaattiioonn sshhaallll nnoott ooccccuuppyy mmoorree tthhaann ttwweennttyy ppeerrcceenntt ((2200%%)) ooff tthhee

fflloooorr aarreeaa ooff tthhee ffiirrsstt fflloooorr ooff tthhee ddwweelllliinngg uunniitt..
ee.. TThhee uussee sshhaallll nnoott ccoonnssttiittuuttee pprriimmaarryy oorr iinncciiddeennttaall ssttoorraaggee ffaacciilliittiieess ffoorr aa bbuussiinneessss,,

iinndduussttrriiaall,, oorr aaggrriiccuullttuurraall aaccttiivviittyy ccoonndduucctteedd eellsseewwhheerree..
ff.. NNoo aaccttiivviittyy,, mmaatteerriiaallss,, ggooooddss,, oorr eeqquuiippmmeenntt iinnddiiccaattiivvee ooff tthhee pprrooppoosseedd uussee sshhaallll

bbee vviissiibbllee ffrroomm aannyy ppuubblliicc wwaayy oorr aaddjjaacceenntt pprrooppeerrttyy..
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gg.. FFoorr tthhee ppuurrppoossee ooff tthhee iiddeennttiiffiiccaattiioonn ooff tthhee hhoommee ooccccuuppaattiioonn,, tthheerree sshhaallll bbee nnoo
mmoorree tthhaann oonnee ((11)) nnoonn--iilllluummiinnaatteedd ssiiggnn,, nnoott ttoo eexxcceeeedd ttwwoo ((22)) ssqquuaarree ffeeeett iinn aarreeaa
aanndd aattttaacchheedd ffllaatt aaggaaiinnsstt tthhee bbuuiillddiinngg wwaallll..

hh.. TThhee pprrooppoosseedd uussee sshhaallll nnoott ggeenneerraattee nnooiissee,, ooddoorr,, dduusstt,, ssmmookkee,, eelleeccttrroommaaggnneettiicc
iinntteerrffeerreennccee,, oorr vveehhiiccuullaarr oorr ppeeddeessttrriiaann ttrraaffffiicc iinn aann aammoouunntt wwhhiicchh wwoouulldd tteenndd ttoo
ddeepprreecciiaattee tthhee rreessiiddeennttiiaall cchhaarraacctteerr ooff tthhee nneeiigghhbboorrhhoooodd iinn wwhhiicchh tthhee CCoonnddiittiioonnaall
UUssee iinn llooccaatteedd..

111155.. FFaarrmm MMaarrkkeettss mmuusstt ccoommppllyy wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg rreegguullaattiioonnss::
aa.. TThhee mmaarrkkeett ccaann oonnllyy bbee ssiittuuaatteedd oonn aa lloott aass aann aacccceessssoorryy uussee ttoo tthhee pprriinncciippaall uussee

aass aa rreessiiddeennttiiaall lloott..
bb.. TThhee mmaarrkkeett mmuusstt bbee ooppeerraatteedd bbyy tthhee oowwnneerr ooff tthhee lloott..
cc.. AA mmiinniimmuumm ooff ssiixxttyy ppeerrcceenntt ((6600%%)) ooff tthhee ggrroossss iinnccoommee ffrroomm tthhee mmaarrkkeett mmuusstt bbee

ddeerriivveedd ffrroomm pprroodduuccee oorr pprroodduucctt rraaiisseedd oonn ffaarrmmss aanndd//oorr llaanndd oowwnneedd oorr ooppeerraatteedd
bbyy tthhee mmaarrkkeett oowwnneerr//ooppeerraattoorr iinn aa nnoorrmmaall ccrroopp yyeeaarr..

dd.. SSeettbbaacckkss sshhaallll bbee::
ffrroonntt----------7755'' ffrroomm rriigghhtt--ooff--wwaayy
ssiiddee------------1155'' eeaacchh ssiiddee
rreeaarr------------5500''

ee.. MMiinniimmuumm ppaarrkkiinngg ssppaacceess sshhaallll bbee oonnee ((11)) ssppaaccee ffoorr eeaacchh ttwwoo hhuunnddrreedd ((220000))
ssqquuaarree ffeeeett ooff ggrroossss rreettaaiill ssppaaccee..

ff.. PPaarrkkiinngg lloott mmuusstt bbee ppaavveedd wwiitthh ccoonnccrreettee oorr aasspphhaalltt..
gg.. TThhee ssttrruuccttuurree iinn wwhhiicchh bbuussiinneessss iiss ccoonndduucctteedd sshhaallll nnoott eexxcceeeedd ttwweennttyy--ffiivvee

hhuunnddrreedd ((22550000)) ssqquuaarree ffeeeett iinn ggrroossss aarreeaa..
111166.. OOccccuuppaattiioonn ooff rreeccrreeaattiioonnaall vveehhiicclleess oonn pprriivvaattee pprrooppeerrttyy mmuusstt ccoommppllyy wwiitthh tthhee

ffoolllloowwiinngg::
aa.. TThhee ggaatthheerriinngg mmuusstt bbee iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh eenntteerrttaaiinnmmeenntt ppuurrppoosseess..
bb.. IItt mmaayy iinncclluuddee ccaammppeerrss aanndd ttrraaiilleerrss wwiitthh eeaacchh bbeeiinngg ccoouunntteedd aass aa uunniitt..
cc.. lliimmiitteedd ttoo aa ppeerriioodd nnoott ttoo eexxcceeeedd tthhrreeee ((33)) ccoonnsseeccuuttiivvee nniigghhttss..
dd.. TToottaall nnuummbbeerr ooff uunniittss ppeerr aaccrree sshhaallll nnoott eexxcceeeedd tthhee ffoolllloowwiinngg::

ffiirrsstt ((11sstt)) aaccrree..............................tthhrreeee ((33)) uunniittss
sseeccoonndd ((22nndd)) aaccrree..................ffiifftteeeenn ((1155)) uunniittss
tthhiirrdd ((33rrdd)) aaccrree..........................eeiigghhtteeeenn ((1188)) uunniittss

IInn nnoo ccaassee sshhaallll tthheerree bbee mmoorree tthhaann tthhiirrttyy--ssiixx ((3366)) uunniittss ttoottaall rreeggaarrddlleessss ooff tthhee
aaccrreeaaggee aavvaaiillaabbllee..

ee.. TThhee nnuummbbeerr ooff CCoonnddiittiioonnaall UUssee PPeerrmmiittss aalllloowweedd aannnnuuaallllyy ppeerr aapppplliiccaanntt aanndd//oorr
ppaarrcceell ooff llaanndd iiss lliimmiitteedd ttoo tthhrreeee ((33)) wwiitthh aatt lleeaasstt ffoouurr ((44)) wweeeekkss sseeppaarraattiinngg eeaacchh
eevveenntt..

ff.. EEaacchh rreeqquueesstt ffoorr aa ppeerrmmiitt aanndd eeaacchh eevveenntt mmuusstt bbee rreevviieewweedd iinnddiivviidduuaallllyy bbee tthhee
BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss..

gg.. IItt iiss tthhee rreessppoonnssiibbiilliittyy ooff tthhee aapppplliiccaanntt ttoo pprroovviiddee pprrooooff ttoo tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss
tthhaatt ssuuffffiicciieenntt ssaanniittaarryy aanndd ootthheerr rreeqquuiirreedd ffaacciilliittiieess aanndd sseerrvviicceess aarree aavvaaiillaabbllee aanndd
tthhaatt tthheeyy aarree iinn ccoommpplliiaannccee wwiitthh aallll ootthheerr aapppplliiccaabbllee ssttiippuullaattiioonnss aanndd rreegguullaattiioonnss
tthhaatt mmaayy bbee rreeqquuiirreedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss..

111177.. PPrroocceedduurreess ffoorr AAppppllyyiinngg ffoorr TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonn TToowweerr PPeerrmmiitt
aa.. TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss ttoowweerrss,, aanntteennnnaass,, aanndd aacccceessssoorryy ssttrruuccttuurreess sshhaallll ccoommppllyy

wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg mmiinniimmuummss::
11.. TThhee ttoowweerr mmuusstt hhaavvee aa ffrroonntt sseettbbaacckk eeqquuaall ttoo,, oorr ggrreeaatteerr tthhaann,, tthhee oovveerraallll

hheeiigghhtt ooff tthhee eennttiirree ssttrruuccttuurree.. ((SSiiddee aanndd rreeaarr sseettbbaacckkss mmuusstt ccoommppllyy ttoo tthhaatt
rreeqquuiirreedd iinn tthhee ddiissttrriicctt ffoorr ootthheerr ssttrruuccttuurreess..))

22.. TThhee ttoowweerr ssttrruuccttuurree mmuusstt bbee ccoommpplleetteellyy eenncclloosseedd wwiitthhiinn aa ffeennccee aatt lleeaasstt
ssiixx ((66)) ffeeeett iinn hheeiigghhtt..
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33.. AAnnyy aacccceessssoorryy ssttrruuccttuurree mmaayy nnoott eexxcceeeedd 1155’’ xx 3300’’ iinn ttoottaall aarreeaa..
bb.. AAnnyy ppeerrssoonn wwhhoo ppllaannss ttoo ccoonnssttrruucctt aa tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss ttoowweerr iinn aann aarreeaa zzoonneedd

rreessiiddeennttiiaall sshhaallll pprroovviiddee bbootthh ooff tthhee ffoolllloowwiinngg bbyy cceerrttiiffiieedd mmaaiill::
11.. WWrriitttteenn nnoottiiccee ttoo eeaacchh oowwnneerr ooff pprrooppeerrttyy,, aass sshhoowwnn oonn tthhee ccoouunnttyy

aauuddiittoorr’’ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt,, wwhhoossee llaanndd iiss ccoonnttiigguuoouuss ttoo oorr ddiirreeccttllyy aaccrroossss aa
ssttrreeeett oorr rrooaaddwwaayy ffrroomm tthhee pprrooppeerrttyy oonn wwhhiicchh tthhee ttoowweerr iiss pprrooppoosseedd ttoo bbee
ccoonnssttrruucctteedd,, ssttaattiinngg aallll ooff tthhee ffoolllloowwiinngg iinn cclleeaarr aanndd ccoonncciissee llaanngguuaaggee::

ii.. TThhee ppeerrssoonn’’ss iinntteenntt ttoo ccoonnssttrruucctt tthhee ttoowweerr;;
iiii.. AA ddeessccrriippttiioonn ooff tthhee pprrooppeerrttyy ssuuffffiicciieenntt ttoo iiddeennttiiffyy tthhee pprrooppoosseedd

llooccaattiioonn;;
iiiiii.. TThhaatt,, nnoo llaatteerr tthhaann ffiifftteeeenn ((1155)) ddaayyss aafftteerr tthhee ddaattee ooff mmaaiilliinngg ooff tthhee

nnoottiiccee,, aannyy ssuucchh pprrooppeerrttyy oowwnneerr mmaayy ggiivvee wwrriitttteenn nnoottiiccee ttoo tthhee
BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess rreeqquueessttiinngg tthhaatt sseeccttiioonnss 551199..0022 ttoo
551199..2255 ooff tthhee RReevviisseedd CCooddee aappppllyy ttoo tthhee pprrooppoosseedd llooccaattiioonn ooff tthhee
ttoowweerr aass pprroovviiddeedd uunnddeerr ddiivviissiioonn ((22)) ((ii)) ooff tthhiiss sseeccttiioonn..

IIff tthhee nnoottiiccee ttoo aa pprrooppeerrttyy oowwnneerr iiss rreettuurrnneedd uunnccllaaiimmeedd oorr rreeffuusseedd,, tthhee
ppeerrssoonn sshhaallll mmaaiill tthhee nnoottiiccee bbyy rreegguullaarr mmaaiill.. TThhee ffaaiilluurree ooff ddeelliivveerryy
ooff tthhee nnttooiiccee ddooeess nnoott iinnvvaalliiddaattee tthhee nnoottiiccee..

22.. WWrriitttteenn nnoottiiccee ttoo tthhee bbooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess ooff tthhee iinnffoorrmmaattiioonn
ssppeecciiffiieedd iinn ddiivviissiioonn ((111177)) ((bb)) ooff tthhiiss sseeccttiioonn.. TThhee nnoottiiccee ttoo tthhee bbooaarrdd aallssoo
sshhaallll iinncclluuddee vveerriiffiiccaattiioonn tthhaatt tthhee ppeerrssoonn hhaass ccoommpplliieedd wwiitthh ddiivviissiioonn ((111177))
((bb)) ((11)) ((ii)) aanndd ((iiii)) ooff tthhee sseeccttiioonn;;

33.. IIff tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess rreecceeiivveess nnoottiiccee ffrroomm aa pprrooppeerrttyy oowwnneerr
uunnddeerr ddiivviissiioonn ((111177)) ((bb)) ((11)) ((iiiiii)) ooff tthhiiss sseeccttiioonn wwiitthhiinn tthhee ttiimmee ssppeecciiffiieedd
iinn tthhaatt ddiivviissiioonn oorr iiff aa bbooaarrdd mmeemmbbeerr mmaakkeess aann oobbjjeeccttiioonn ttoo tthhee pprrooppoosseedd
llooccaattiioonn ooff tthhee tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss ttoowweerr wwiitthhiinn ffiifftteeeenn ddaayyss aafftteerr tthhee
ddaattee ooff mmaaiilliinngg ooff tthhee nnoottiiccee sseenntt uunnddeerr ddiivviissiioonn ((111177)) ((bb)) ((22)) ooff tthhiiss
sseeccttiioonn,, tthhee bbooaarrdd sshhaallll rreeqquueesstt tthhaatt tthhee cclleerrkk ooff tthhee ttoowwnnsshhiipp sseenndd tthhee
ppeerrssoonn pprrooppoossiinngg ttoo ccoonnssttrruucctt tthhee ttoowweerr wwrriitttteenn nnoottiiccee tthhaatt tthhee ttoowweerr iiss
ssuubbjjeecctt ttoo tthhee ppoowweerr ccoonnffeerrrreedd ttoo tthheemm bbyy aanndd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee
OOhhiioo RReevviisseedd CCooddee.. TThhee nnoottiiccee sshhaallll bbee sseenntt nnoo llaatteerr tthhaann ffiivvee ddaayyss aafftteerr
tthhee eeaarrlliieerr ooff tthhee ddaattee tthhee bbooaarrdd ffiirrsstt rreecceeiivveess ssuucchh aa nnoottiiccee ffrroomm aa
pprrooppeerrttyy oowwnneerr oorr tthhee ddaattee uuppoonn wwhhiicchh aa bbooaarrdd mmeemmbbeerr mmaakkeess aann
oobbjjeeccttiioonn.. UUppoonn tthhee ddaattee ooff mmaaiilliinngg ooff tthhee nnoottiiccee ttoo tthhee ppeerrssoonn,, tthhee
ttoowwnnsshhiipp zzoonniinngg sshhaallll aappppllyy ttoo tthhee ttoowweerr..

44.. IIff tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess rreecceeiivveess nnoo nnoottiiccee uunnddeerr ddiivviissiioonn ((111177))
((bb)) ((11)) ((iiiiii)) ooff tthhiiss sseeccttiioonn wwiitthhiinn tthhee ttiimmee pprreessccrriibbeedd bbyy tthhaatt ddiivviissiioonn oorr
nnoo bbooaarrdd mmeemmbbeerr hhaass aann oobbjjeeccttiioonn aass pprroovviiddeedd uunnddeerr ddiivviissiioonn ((33)) ooff tthhiiss
sseeccttiioonn wwiitthhiinn tthhee ttiimmee pprreessccrriibbeedd bbyy tthhaatt ddiivviissiioonn,, tthhee ttoowweerr sshhaallll bbee
aalllloowweedd ttoo bbee eerreecctteedd wwiitthhoouutt eexxcceeppttiioonn..

cc.. AAnnyy ppeerrssoonn wwhhoo ppllaannss ttoo ccoonnssttrruucctt aa tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss ttoowweerr wwiitthhiinn oonnee
hhuunnddrreedd ffeeeett ooff aa rreessiiddeennttiiaall ddwweelllliinngg sshhaallll pprroovviiddee aa wwrriitttteenn nnoottiiccee ttoo tthhee oowwnneerr
ooff tthhee rreessiiddeennttiiaall ddwweelllliinngg aanndd ttoo tthhee ppeerrssoonn ooccccuuppyyiinngg tthhee rreessiiddeennccee,, iiff tthhaatt
ppeerrssoonn iiss nnoott tthhee oowwnneerr ooff tthhee rreessiiddeennccee ssttaattiinngg iinn cclleeaarr aanndd ccoonncciissee llaanngguuaaggee tthhee
ppeerrssoonn’’ss iinntteenntt ttoo ccoonnssttrruucctt tthhee ttoowweerr aanndd aa ddeessccrriippttiioonn ooff tthhee pprrooppeerrttyy ssuuffffiicciieenntt
ttoo iiddeennttiiffyy tthhee pprrooppoosseedd llooccaattiioonn.. TThhee nnoottiiccee sshhaallll bbee sseenntt bbyy cceerrttiiffiieedd mmaaiill.. IIff
tthhee nnoottiiccee iiss rreettuurrnneedd uunnccllaaiimmeedd oorr rreeffuusseedd,, tthhee ppeerrssoonn sshhaallll mmaaiill tthhee nnoottiiccee bbyy
rreegguullaarr mmaaiill.. TThhee ffaaiilluurree ooff ddeelliivveerryy ddooeess nnoott iinnvvaalliiddaattee tthhee nnoottiiccee..

11.. AAss uusseedd iinn ddiivviissiioonn CC ooff tthhiiss sseeccttiioonn tthhee ffoolllloowwiinngg ddeeffiinniittiioonn sshhaallll aappppllyy;;
II.. ““RReessiiddeennttiiaall ddwweelllliinngg”” mmeeaannss aa bbuuiillddiinngg uusseedd oorr iinntteennddeedd ttoo bbee

uusseedd aass aa ppeerrssoonnaall rreessiiddeennccee bbyy tthhee oowwnneerr,, ppaarrtt--ttiimmee oowwnneerr,, oorr
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lleesssseeee ooff tthhee bbuuiillddiinngg,, oorr aannyy ppeerrssoonn aauutthhoorriizzeedd bbyy ssuucchh aa ppeerrssoonn
ttoo uussee tthhee bbuuiillddiinngg aass aa ppeerrssoonnaall rreessiiddeennccee;;

IIII.. ““TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss ttoowweerr”” hhaass tthhee ssaammee mmeeaanniinngg aass iinn AArrttiiccllee
1100 ooff tthhiiss zzoonniinngg ccooddee..

111188..TToouurriisstt HHoommee//BBeedd aanndd BBrreeaakkffaasstt RReessiiddeennttiiaall uusseess mmaayy bbee aalllloowweedd pprroovviiddeedd iitt
ccoommpplliieess wwiitthh tthhee ffoolllloowwiinngg..
aa.. AA ddwweelllliinngg sshhaallll ccoonnttaaiinn nnoo mmoorree tthhaann tthhrreeee ((33)) gguueesstt ssuuiitteess pplluuss tthhee rreessiiddeenntt

oowwnneerr’’ss ssuuiittee..
bb.. TThhee TToouurriisstt HHoommee//BBeedd aanndd BBrreeaakkffaasstt sshhaallll bbee ooppeerraatteedd aanndd ooccccuuppiieedd bbyy tthhee

oowwnneerr ooff tthhee pprrooppeerrttyy..
cc.. GGuueesstt rroooommss sshhaallll bbee iinntteennddeedd ffoorr ttrraannssiieenntt sshhoorrtt--tteerrmm ooccccuuppaannccyy aanndd sshhaallll nnoott

bbee ooccccuuppiieedd ffoorr mmoorree tthhaann ffoouurr ((44)) ccoonnsseeccuuttiivvee ddaayyss bbyy tthhee ssaammee gguueessttss..
dd.. BBrreeaakkffaasstt sshhaallll bbee sseerrvveedd oonnllyy ttoo tthhee gguueesstt rroooomm ooccccuuppaannttss aanndd nnoott ttoo tthhee ggeenneerraall

ppuubblliicc..
ee.. OOnnee nnoonn--iilllluummiinnaatteedd ffllaatt wwaallll ssiiggnn,, nnoo llaarrggeerr tthhaann ffoouurr ((44)) ssqquuaarree ffeeeett iinn aarreeaa,,

sshhaallll bbee ppeerrmmiitttteedd iinn rreellaattiioonn ttoo tthhee TToouurriisstt HHoommee//BBeedd aanndd BBrreeaakkffaasstt..tt..
ff.. AAllll ppaarrkkiinngg iiss rreeqquuiirreedd ttoo bbee ooffff--ssttrreeeett
gg.. AApppprroovvaall iiss rreeqquuiirreedd ffrroomm tthhee TToowwnnsshhiipp bbeeffoorree ooccccuuppaannccyy..
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AARRTTIICCLLEE 88

NNOONNCCOONNFFOORRMMIINNGG UUSSEESS

880011 PPUURRPPOOSSEE

TThhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss sseeccttiioonn iiss ttoo ddeeffiinnee tthhee lleeggaall ssttaattuuss ooff bbuuiillddiinnggss oorr llaanndd uusseess wwhhiicchh ddoo nnoott
ccoonnffoorrmm ttoo tthhiiss RReessoolluuttiioonn bbuutt wwhhiicchh wweerree iinn ooppeerraattiioonn pprriioorr ttoo tthhee eennaaccttmmeenntt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn
aanndd ttoo pprroovviiddee eeiitthheerr ffoorr tthhee ccoonnvveerrssiioonn ooff nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uusseess oorr bbuuiillddiinnggss aass ssoooonn aass rreeaassoonnaabbllyy
ppoossssiibbllee oorr ffoorr tthhee eevveennttuuaall aanndd eeqquuiittaabbllee eelliimmiinnaattiioonn aass pprreessccrriibbeedd bbyy llaaww..

880022 RREEGGUULLAATTIIOONNSS

TThhee llaawwffuull uussee ooff aannyy bbuuiillddiinngg oorr llaanndd eexxiissttiinngg pprriioorr ttoo tthhee eennaaccttmmeenntt ooff tthhee RReessoolluuttiioonn mmaayy bbee
ccoonnttiinnuueedd,, aalltthhoouugghh ssuucchh uussee ddooeess nnoott ccoonnffoorrmm wwiitthh tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn;; hhoowweevveerr,, ttoo
aacchhiieevvee tthhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss sseeccttiioonn tthhee ffoolllloowwiinngg rreegguullaattiioonnss sshhaallll aappppllyy..

880022..0011 AAlltteerraattiioonnss,, EExxtteennssiioonnss,, aanndd RReessttoorraattiioonnss

AA bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree ccoonnttaaiinniinngg aa nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee mmaayy bbee aalltteerreedd,, eexxtteennddeedd,, oorr rree--
ccoonnssttrruucctteedd,, wwiitthh eexxpprreesssseedd aauutthhoorriizzaattiioonn bbyy tthhee BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss,, pprroovviiddeedd ssuucchh wwoorrkk iiss
nnoott ttoo aann eexxtteenntt eexxcceeeeddiinngg ttwweennttyy ppeerrcceenntt ((2200%%)) ooff tthhee aasssseesssseedd vvaalluuee ooff tthhee bbuuiillddiinngg oorr
ssttrruuccttuurree..

880022..0022 RReeppllaacciinngg DDaammaaggeedd BBuuiillddiinnggss oorr SSttrruuccttuurreess

AAnnyy nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee,, bbuuiillddiinngg,, oorr ssttrruuccttuurree iinnccuurrrriinngg mmoorree tthhaann ssiixxttyy ppeerrcceenntt ((6600%%))
ssttrruuccttuurraall ddaammaaggee,, ffrroomm ffiirree oorr ootthheerr nnaattuurraall ddiissaasstteerr,, sshhaallll nnoott bbee rreessttoorreedd oorr rreeccoonnssttrruucctteedd
aanndd uusseedd aass bbeeffoorree ssuucchh ooccccuurrrreennccee,, bbuutt iiff lleessss tthhaann ssiixxttyy ppeerrcceenntt ((6600%%)) iiss ddaammaaggeedd,, iitt mmaayy
bbee rreessttoorreedd,, rreeccoonnssttrruucctteedd,, oorr uusseedd aass bbeeffoorree,, pprroovviiddeedd ssuucchh rreessttoorraattiioonn oorr rreeccoonnssttrruuccttiioonn
bbeeggiinnss wwiitthhiinn ssiixx ((66)) mmoonntthhss ooff ssuucchh ooccccuurrrreennccee..

880022..0033 DDiissppllaacceemmeenntt

NNoo nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee sshhaallll ddiissppllaaccee aa ccoonnffoorrmmiinngg uussee..

880022..0044 CChhaannggee iinn UUssee

AA nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee mmaayy bbee cchhaannggeedd ttoo aannootthheerr nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee pprroovviiddeedd tthhaatt tthhee
pprrooppoosseedd nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee iiss aann aalllloowweedd CCoonnddiittiioonnaall UUssee iinn tthhee aapppplliiccaabbllee ddiissttrriicctt..

880022..0055 DDiissccoonnttiinnuuaannccee;; UUssee CCeeaasseedd

NNoo bbuuiillddiinngg,, ssttrruuccttuurree,, oorr pprreemmiisseess wwhheerree aa nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee hhaass cceeaasseedd ffoorr aa ppeerriioodd ooff
ttwwoo ((22)) yyeeaarrss oorr mmoorree sshhaallll aaggaaiinn bbee ppuutt ttoo aa nnoonnccoonnffoorrmmiinngg uussee..



6611

AARRTTIICCLLEE 99
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN

990011 PPUURRPPOOSSEE

TThhiiss AArrttiiccllee sseettss ffoorrtthh tthhee ppoowweerrss aanndd dduuttiieess ooff tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn,, tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg
AAppppeeaallss,, tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess aanndd tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr wwiitthh rreessppeecctt ttoo tthhee
aaddmmiinniissttrraattiioonn ooff tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

990022 GGeenneerraall PPrroovviissiioonnss

TThhee ffoorrmmuullaattiioonn,, aaddmmiinniissttrraattiioonn aanndd eennffoorrcceemmeenntt ooff tthhiiss ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn iiss hheerreebbyy vveesstteedd iinn tthhee
ffoolllloowwiinngg ooffffiicceess aanndd bbooddiieess wwiitthhiinn tthhee TToowwnnsshhiipp::

AA.. ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr
BB.. ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn
CC.. BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss
DD.. TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess
EE.. CCoouunnttyy PPrroosseeccttoorr oorr SSppeecciiaall CCoouunnsseell hhiirree ppuurrssuuaanntt ttoo RR..CC.. 551199..2244..

990033 ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr

AA ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr ddeessiiggnnaatteedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess sshhaallll aaddmmiinniisstteerr aanndd eennffoorrccee tthhiiss
RReessoolluuttiioonn.. HHee mmaayy bbee pprroovviiddeedd wwiitthh tthhee aassssiissttaannccee ooff ssuucchh ootthheerr ppeerrssoonnss aass tthhee BBooaarrdd ooff
TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess mmaayy ddiirreecctt..

990033..0011 RReessppoonnssiibbiilliittiieess ooff ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr

FFoorr tthhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr sshhaallll hhaavvee tthhee ffoolllloowwiinngg dduuttiieess::

11.. EEnnffoorrccee tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd iinntteerrpprreett tthhee mmeeaanniinngg aanndd
aapppplliiccaattiioonn ooff iittss pprroovviissiioonnss..

22.. RReessppoonndd ttoo qquueessttiioonnss ccoonncceerrnniinngg aapppplliiccaattiioonnss ffoorr aammeennddmmeennttss ttoo tthhee ZZoonniinngg
RReessoolluuttiioonn tteexxtt aanndd tthhee OOffffiicciiaall ZZoonniinngg DDiissttrriicctt MMaapp..

33.. IIssssuuee zzoonniinngg ppeerrmmiittss aanndd cceerrttiiffiiccaatteess ooff ooccccuuppaannccyy aass pprroovviiddeedd bbyy tthhiiss RReessoolluuttiioonn
aanndd kkeeeepp aa rreeccoorrdd ooff ssaammee wwiitthh aa nnoottaattiioonn ooff aannyy ssppeecciiaall ccoonnddiittiioonnss iinnvvoollvveedd..

44.. AAcctt oonn aallll aapppplliiccaattiioonnss uuppoonn wwhhiicchh hhee iiss aauutthhoorriizzeedd ttoo aacctt bbyy tthhee pprroovviissiioonnss ooff
tthhiiss RReessoolluuttiioonn wwiitthhiinn tthhee ssppeecciiffiieedd ttiimmee oorr nnoottiiffyy tthhee aapppplliiccaanntt iinn wwrriittiinngg ooff hhiiss
rreeffuussaall oorr ddiissaapppprroovvaall ooff ssuucchh aapppplliiccaattiioonn aanndd tthhee rreeaassoonnss tthheerreeffoorr.. FFaaiilluurree ttoo
nnoottiiffyy tthhee aapppplliiccaanntt iinn ccaassee ooff ssuucchh rreeffuussaall oorr ddiissaapppprroovvaall wwiitthhiinn tthhee ssppeecciiffiieedd
ttiimmee sshhaallll eennttiittllee tthhee aapppplliiccaanntt ttoo ssuubbmmiitt hhiiss rreeqquueesstt ttoo tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg
AAppppeeaallss..
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55.. CCoonndduucctt iinnssppeeccttiioonnss ooff bbuuiillddiinnggss aanndd uusseess ooff llaanndd ttoo ddeetteerrmmiinnee ccoommpplliiaannccee wwiitthh
tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd iinn tthhee ccaassee ooff aannyy vviioollaattiioonn,, ttoo nnoottiiffyy iinn wwrriittiinngg tthhee ppeerrssoonn((ss))
rreessppoonnssiibbllee,, ssppeecciiffyyiinngg tthhee nnaattuurree ooff tthhee vviioollaattiioonn aanndd oorrddeerriinngg ccoorrrreeccttiivvee aaccttiioonn..

66.. MMaaiinnttaaiinn iinn ccuurrrreenntt ssttaattuuss tthhee OOffffiicciiaall ZZoonniinngg DDiissttrriicctt MMaapp wwhhiicchh sshhaallll bbee kkeepptt
oonn ppeerrmmaanneenntt ddiissppllaayy iinn tthhee ttoowwnnsshhiipp ooffffiicceess..

77.. MMaaiinnttaaiinn ppeerrmmaanneenntt aanndd ccuurrrreenntt rreeccoorrddss rreeqquuiirreedd bbyy tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, iinncclluuddiinngg
bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo zzoonniinngg ppeerrmmiittss,, zzoonniinngg cceerrttiiffiiccaatteess,, iinnssppeeccttiioonn ddooccuummeennttss aanndd
rreeccoorrddss ooff aallll vvaarriiaanncceess,, aammeennddmmeennttss aanndd ssppeecciiaall uusseess..

88.. MMaakkee ssuucchh rreeccoorrddss aavvaaiillaabbllee ffoorr tthhee uussee ooff tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess,, tthhee ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn,, tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss aanndd tthhee ppuubblliicc..

99.. RReevviieeww aanndd aapppprroovvee pplloott ppllaannss ppuurrssuuaanntt ttoo tthhiiss RReessoolluuttiioonn..
1100.. DDeetteerrmmiinnee tthhee eexxiisstteennccee ooff aannyy vviioollaattiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd ccaauussee ssuucchh

nnoottiiffiiccaattiioonnss,, rreevvooccaattiioonn nnoottiicceess,, ssttoopp oorrddeerrss oorr ttiicckkeettss ttoo bbee iissssuueedd oorr iinniittiiaattee
ssuucchh ootthheerr aaddmmiinniissttrraattiivvee oorr lleeggaall aaccttiioonn aass nneeeeddeedd ttoo aaddddrreessss ssuucchh vviioollaattiioonnss..

1111.. PPrreeppaarree aanndd ssuubbmmiitt aann aannnnuuaall rreeppoorrtt ttoo tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess aanndd ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn oonn tthhee aaddmmiinniissttrraattiioonn ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, sseettttiinngg ffoorrtthh ssuucchh
iinnffoorrmmaattiioonn aass mmaayy bbee ooff iinntteerreesstt aanndd vvaalluuee iinn aaddvvaanncciinngg aanndd ffuurrtthheerriinngg tthhee
ppuurrppoossee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. SSuucchh rreeppoorrtt sshhaallll iinncclluuddee rreeccoommmmeennddaattiioonnss
ccoonncceerrnniinngg tthhee sscchheedduullee ooff ffeeeess..

990044 TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn

TThhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess ooff aannyy TToowwnnsshhiipp pprroocceeeeddiinngg uunnddeerr SSeeccttiioonn 551199..0011 ttoo 551199..9999,,
iinncclluussiivvee,, ooff tthhee RReevviisseedd CCooddee sshhaallll ccrreeaattee aanndd eessttaabblliisshh aa TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn.. TThhee
CCoommmmiissssiioonn sshhaallll bbee ccoommppoosseedd ooff ffiivvee mmeemmbbeerrss wwhhoo rreessiiddee iinn tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd aarreeaa ooff tthhee
TToowwnnsshhiipp,, ttoo bbee aappppooiinntteedd bbyy tthhee BBooaarrdd aanndd tthhee tteerrmmss ooff tthhee mmeemmbbeerrss sshhaallll bbee ooff ssuucchh lleennggtthh aanndd
ssoo aarrrraannggeedd tthhaatt tthhee tteerrmm ooff oonnee mmeemmbbeerr wwiillll eexxppiirree eeaacchh yyeeaarr.. WWhheerree tthheerree iiss aa ccoouunnttyy oorr rreeggiioonnaall
ppllaannnniinngg ccoommmmiissssiioonn,, tthhee BBooaarrdd mmaayy aappppooiinntt qquuaalliiffiieedd mmeemmbbeerrss ooff ssuucchh CCoommmmiissssiioonn.. EEaacchh
mmeemmbbeerr sshhaallll sseerrvvee uunnttiill hhiiss ssuucccceessssoorr iiss aappppooiinntteedd aanndd qquuaalliiffiieedd.. MMeemmbbeerrss ooff tthhee ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn sshhaallll bbee rreemmoovvaabbllee ffoorr nnoonn--ppeerrffoorrmmaannccee ooff dduuttyy,, mmiissccoonndduucctt iinn ooffffiiccee,, oorr ootthheerr ccaauussee
bbyy tthhee BBooaarrdd,, uuppoonn wwrriitttteenn cchhaarrggeess aanndd aafftteerr aa ccooppyy ooff tthhee cchhaarrggeess hhaavvee bbeeeenn sseerrvveedd uuppoonn tthhee
mmeemmbbeerr ssoo cchhaarrggeedd aatt lleeaasstt tteenn ddaayy pprriioorr ttoo tthhee hheeaarriinngg,, eeiitthheerr ppeerrssoonnaallllyy bbyy cceerrttiiffiieedd mmaaiill oorr bbyy
lleeaavviinngg ssuucchh ccooppyy aatt hhiiss uussuuaall ppllaaccee ooff rreessiiddeennccee.. TThhee mmeemmbbeerrss sshhaallll bbee ggiivveenn aann ooppppoorrttuunniittyy ttoo bbee
hheeaarrdd aanndd aannsswweerr ssuucchh cchhaarrggeess.. VVaaccaanncciieess sshhaallll bbee ffiilllleedd bbyy tthhee BBooaarrdd aanndd sshhaallll bbee ffoorr tthhee
uunneexxppiirreedd tteerrmm..

990044..0011 RReeccoommmmeennddaattiioonnss ooff TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn;; OOrrggaanniizzaattiioonn,, PPoowweerrss aanndd
CCoommppeennssaattiioonn ooff CCoommmmiissssiioonn

TThhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll ssuubbmmiitt aa ppllaann,, iinncclluuddiinngg bbootthh tteexxtt aanndd mmaappss
rreepprreesseennttiinngg tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonnss ooff tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn,, ffoorr tthhee ccaarrrryyiinngg oouutt bbyy tthhee
BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess ffoorr tthhee ppoowweerrss,, ppuurrppoosseess aanndd pprroovviissiioonnss sseett ffoorrtthh iinn SSeeccttiioonn
551199..0011 ttoo 551199..9999,, iinncclluussiivvee,, ooff tthhee RReevviisseedd CCooddee,, iinncclluuddiinngg aaddddiittiioonnss ttoo tteerrrriittoorryy iinn wwhhiicchh
TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn iiss iinn eeffffeecctt..

TThhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll oorrggaanniizzee,, aaddoopptt rruulleess ffoorr tthhee ttrraannssaaccttiioonn ooff iittss bbuussiinneessss aanndd
kkeeeepp aa rreeccoorrdd oorr iittss aaccttiioonnss aanndd ddeetteerrmmiinnaattiioonnss.. MMeemmbbeerrss ooff tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn mmaayy
bbee aalllloowweedd tthheeiirr eexxppeennsseess,, oorr ssuucchh ootthheerr ccoommppeennssaattiioonn,, oorr bbootthh,, aass tthhee bbooaarrdd mmaayy aapppprroovvee
aanndd pprroovviiddee.. NNoo TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeee sshhaallll bbee eemmppllooyyeedd bbyy tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn ooff hhiiss
TToowwnnsshhiipp..
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TThhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll mmaakkee uussee ooff ssuucchh iinnffoorrmmaattiioonn aanndd ccoouunnsseell aass iiss aavvaaiillaabbllee
ffrroomm aapppprroopprriiaattee ppuubblliicc ooffffiicciiaallss,, ddeeppaarrttmmeennttss aanndd aaggeenncciieess aanndd ssuucchh ooffffiicciiaallss,, ddeeppaarrttmmeennttss
aanndd aaggeenncciieess hhaavviinngg iinnffoorrmmaattiioonn,, mmaappss aanndd ddaattaa ppeerrttiinneenntt ttoo ttoowwnnsshhiipp zzoonniinngg sshhaallll mmaakkee
tthheemm aavvaaiillaabbllee ffoorr tthhee uussee ooff tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn..

IInn aannyy ccoouunnttyy wwhheerree tthheerree iiss aa RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn,, tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn mmaayy
rreeqquueesstt ssuucchh PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn ttoo pprreeppaarree oorr mmaakkee aavvaaiillaabbllee ttoo tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn
aa zzoonniinngg ppllaann,, iinncclluuddiinngg tteexxtt aanndd mmaappss ffoorr tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd aarreeaa ooff tthhee ttoowwnnsshhiipp oorr aannyy
ppoorrttiioonn ooff tthhee ssaammee..

990055 AAmmeennddmmeennttss ttoo ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn;; PPrroocceedduurree;; RReeffeerreenndduumm

AAmmeennddmmeennttss ttoo tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn mmaayy bbee iinniittiiaatteedd bbyy mmoottiioonn ooff tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn,, bbyy tthhee ppaassssaaggee ooff aa rreessoolluuttiioonn tthheerreeffoorr bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess,, oorr bbyy tthhee
ffiilliinngg ooff aann aapppplliiccaattiioonn tthheerreeffoorr bbyy oonnee oorr mmoorree ooff tthhee oowwnneerrss oorr lleesssseeeess ooff pprrooppeerrttyy wwiitthhiinn tthhee aarreeaa
pprrooppoosseedd ttoo bbee cchhaannggeedd oorr aaffffeecctteedd bbyy tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt wwiitthh tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn.. TThhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess mmaayy rreeqquuiirree tthhaatt tthhee oowwnneerr oorr lleesssseeeess ooff pprrooppeerrttyy
ffiilliinngg aann aapppplliiccaattiioonn ttoo aammeenndd tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn ppaayy aa ffeeee tthheerreeffoorree ttoo ddeeffrraayy tthhee ccoosstt ooff
aaddvveerrttiissiinngg,, mmaaiilliinngg aanndd ootthheerr eexxppeennsseess.. IIff tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess rreeqquuiirree ssuucchh aa ffeeee,, iitt sshhaallll bbee
rreeqquuiirreedd ggeenneerraallllyy,, ffoorr eeaacchh aapppplliiccaattiioonn.. TThhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess sshhaallll uuppoonn tthhee ppaassssaaggee ooff
ssuucchh rreessoolluuttiioonn cceerrttiiffyy iitt ttoo tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn..

UUppoonn tthhee aaddooppttiioonn ooff ssuucchh mmoottiioonn,, oorr tthhee cceerrttiiffiiccaattiioonn ooff ssuucchh rreessoolluuttiioonn oorr tthhee ffiilliinngg ooff ssuucchh
aapppplliiccaattiioonn,, tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll sseett aa ddaattee ffoorr aa ppuubblliicc hheeaarriinngg tthheerreeoonn,, wwhhiicchh
ddaattee sshhaallll nnoott bbee lleessss tthhaann ttwweennttyy ((2200)) nnoorr mmoorree tthhaann ffoorrttyy ((4400)) ddaayyss ffrroomm tthhee ddaattee ooff tthhee
cceerrttiiffiiccaattiioonn ooff ssuucchh rreessoolluuttiioonn oorr tthhee ddaattee ooff aaddooppttiioonn ooff ssuucchh mmoottiioonn oorr tthhee ddaattee ooff tthhee ffiilliinngg ooff
ssuucchh aapppplliiccaattiioonn.. NNoottiiccee ooff ssuucchh hheeaarriinngg sshhaallll bbee ggiivveenn bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn bbyy
oonnee ppuubblliiccaattiioonn iinn oonnee oorr mmoorree nneewwssppaappeerrss ooff ggeenneerraall cciirrccuullaattiioonn iinn tthhee TToowwnnsshhiipp aatt lleeaasstt tteenn ((1100))
ddaayyss bbeeffoorree tthhee ddaattee ooff ssuucchh hheeaarriinngg..

IIff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt iinntteennddss ttoo rreezzoonnee oorr rreeddiissttrriicctt tteenn ((1100)) oorr ffeewweerr ppaarrcceellss ooff llaanndd,, aass lliisstteedd
oonn tthhee CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt,, wwrriitttteenn nnoottiiccee ooff tthhee hheeaarriinngg sshhaallll bbee mmaaiilleedd bbyy tthhee ZZoonniinngg
CCoommmmiissssiioonn,, bbyy ffiirrsstt ccllaassss mmaaiill,, aatt lleeaasstt tteenn ((1100)) ddaayyss bbeeffoorree tthhee ddaattee ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg ttoo aallll
oowwnneerrss ooff pprrooppeerrttyy wwiitthhiinn aanndd ccoonnttiigguuoouuss ttoo aanndd ddiirreeccttllyy aaccrroossss tthhee ssttrreeeett ffrroomm ssuucchh aarreeaa pprrooppoosseedd
ttoo bbee rreezzoonneedd oorr rreeddiissttrriicctteedd ttoo tthhee aaddddrreesssseess ooff ssuucchh oowwnneerrss aappppeeaarriinngg oonn tthhee CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss
ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt.. TThhee FFaaiilluurree ooff ddeelliivveerryy ooff ssuucchh nnoottiiccee sshhaallll nnoott iinnvvaalliiddaattee aannyy ssuucchh aammeennddmmeenntt..

IIff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt iinntteennddss ttoo rreezzoonnee oorr rreeddiissttrriicctt tteenn ((1100)) oorr ffeewweerr ppaarrcceellss ooff llaanndd aass lliisstteedd
oonn tthhee CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt,, tthhee ppuubblliisshheedd aanndd mmaaiilleedd nnoottiicceess sshhaallll sseett ffoorrtthh tthhee ttiimmee,,
ddaattee aanndd ppllaaccee ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg aanndd sshhaallll iinncclluuddee aallll ooff tthhee ffoolllloowwiinngg::

AA.. TThhee nnaammee ooff tthhee zzoonniinngg ccoommmmiissssiioonn tthhaatt wwiillll bbee ccoonndduuccttiinngg tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg;;

BB.. AA ssttaatteemmeenntt iinnddiiccaattiinngg tthhaatt tthhee mmoottiioonn,, rreessoolluuttiioonn oorr aapppplliiccaattiioonn iiss aann aammeennddmmeenntt ttoo
tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn;;

CC.. AA lliisstt ooff tthhee aaddddrreesssseess ooff aallll pprrooppeerrttiieess ttoo bbee rreezzoonneedd oorr rreeddiissttrriicctteedd bbyy tthhee pprrooppoosseedd
aammeennddmmeenntt aanndd tthhee nnaammeess ooff oowwnneerrss ooff tthheessee pprrooppeerrttiieess,, aass tthheeyy aappppeeaarr oonn tthhee
CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt;;
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DD.. TThhee pprreesseenntt zzoonniinngg ccllaassssiiffiiccaattiioonn ooff pprrooppeerrttyy nnaammeedd iinn tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt aanndd
tthhee pprrooppoosseedd zzoonniinngg ccllaassssiiffiiccaattiioonn ooff ssuucchh pprrooppeerrttyy;;

EE.. TThhee ttiimmee aanndd ppllaaccee wwhheerree tthhee mmoottiioonn,, rreessoolluuttiioonn oorr aapppplliiccaattiioonn pprrooppoossiinngg ttoo aammeenndd
tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn wwiillll bbee aavvaaiillaabbllee ffoorr eexxaammiinnaattiioonn ffoorr aa ppeerriioodd ooff aatt lleeaasstt tteenn
((1100)) ddaayyss pprriioorr ttoo tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg;;

FF.. TThhee nnaammee ooff tthhee ppeerrssoonn rreessppoonnssiibbllee ffoorr ggiivviinngg nnoottiiccee ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg bbyy
ppuubblliiccaattiioonn oorr bbyy mmaaiill,, oorr bbyy bbootthh ppuubblliiccaattiioonn aanndd mmaaiill;;

GG.. AAnnyy ootthheerr iinnffoorrmmaattiioonn rreeqquueesstteedd bbyy tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn;;

HH.. AA ssttaatteemmeenntt tthhaatt aafftteerr tthhee ccoonncclluussiioonn ooff ssuucchh hheeaarriinngg tthhee mmaatttteerr wwiillll bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo
tthhee BBooaarrdd ffoorr iittss aaccttiioonn..

IIff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt aalltteerrss tthhee tteexxtt ooff tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn,, oorr rreezzoonneess oorr rreeddiissttrriiccttss mmoorree
tthhaann tteenn ((1100)) ppaarrcceellss ooff llaanndd,, aass lliisstteedd oonn tthhee CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt,, tthhee ppuubblliisshheedd nnoottiiccee
sshhaallll sseett ffoorrtthh tthhee ttiimmee,, ddaattee aanndd ppllaaccee ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg aanndd sshhaallll iinncclluuddee aallll ooff tthhee ffoolllloowwiinngg;;

AA.. TThhee nnaammee ooff tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn tthhaatt wwiillll bbee ccoonndduuccttiinngg tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg oonn
tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt;;

BB.. AA ssttaatteemmeenntt iinnddiiccaattiinngg tthhaatt tthhee mmoottiioonn,, aapppplliiccaattiioonn oorr rreessoolluuttiioonn iiss aann aammeennddmmeenntt ttoo
tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn;;

CC.. TThhee ttiimmee aanndd ppllaaccee wwhheerree tthhee tteexxtt aanndd mmaapp ooff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt wwiillll bbee
aavvaaiillaabbllee ffoorr eexxaammiinnaattiioonn ffoorr aa ppeerriioodd ooff aatt lleeaasstt tteenn ((1100)) ddaayyss pprriioorr ttoo tthhee ppuubblliicc
hheeaarriinngg;;

DD.. TThhee nnaammee ooff tthhee ppeerrssoonn rreessppoonnssiibbllee ffoorr ggiivviinngg nnoottiiccee ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg bbyy
ppuubblliiccaattiioonn;;

EE.. AA ssttaatteemmeenntt tthhaatt aafftteerr ccoonncclluussiioonn ooff ssuucchh hheeaarriinngg tthhee mmaatttteerr wwiillll bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee
BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess ffoorr iittss aaccttiioonn;;

FF.. AAnnyy ootthheerr iinnffoorrmmaattiioonn rreeqquueesstteedd bbyy tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn..

WWiitthhiinn ffiivvee ((55)) ddaayyss aafftteerr tthhee aaddooppttiioonn ooff ssuucchh mmoottiioonn oorr tthhee cceerrttiiffiiccaattiioonn ooff ssuucchh rreessoolluuttiioonn oorr tthhee
ffiilliinngg ooff ssuucchh aapppplliiccaattiioonn tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll ttrraannssmmiitt aa ccooppyy tthheerreeooff ttooggeetthheerr
wwiitthh tteexxtt aanndd mmaapp ppeerrttaaiinniinngg tthheerreettoo ttoo tthhee RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn..

TThhee RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll rreeccoommmmeenndd tthhee aapppprroovvaall oorr ddeenniiaall ooff tthhee pprrooppoosseedd
aammeennddmmeenntt oorr tthhee aapppprroovvaall ooff ssoommee mmooddiiffiiccaattiioonn tthheerreeooff aanndd sshhaallll ssuubbmmiitt ssuucchh rreeccoommmmeennddaattiioonn ttoo
TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn.. SSuucchh rreeccoommmmeennddaattiioonn sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd aatt tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg
hheelldd bbyy tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn oonn ssuucchh pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt..

TThhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn sshhaallll,, wwiitthhiinn tthhiirrttyy ((3300)) ddaayyss aafftteerr ssuucchh hheeaarriinngg,, rreeccoommmmeenndd tthhee
aapppprroovvaall oorr ddeenniiaall ooff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt,, oorr tthhee aapppprroovvaall ooff ssoommee mmooddiiffiiccaattiioonn tthheerreeooff aanndd
ssuubbmmiitt ssuucchh rreeccoommmmeennddaattiioonn ttooggeetthheerr wwiitthh ssuucchh aapppplliiccaattiioonn oorr rreessoolluuttiioonn,, tthhee tteexxtt aanndd mmaapp
ppeerrttaaiinniinngg tthheerreettoo aanndd tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonn ooff tthhee RReeggiioonnaall PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn tthheerreeoonn ttoo tthhee
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BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess.. TThhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess sshhaallll,, uuppoonn rreecceeiipptt ooff ssuucchh
rreeccoommmmeennddaattiioonn,, sseett aa ttiimmee ffoorr aa ppuubblliicc hheeaarriinngg oonn ssuucchh pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt,, wwhhiicchh ddaattee sshhaallll nnoott
bbee mmoorree tthhaann tthhiirrttyy ((3300)) ddaayyss ffrroomm tthhee ddaattee ooff tthhee rreecceeiipptt ooff ssuucchh rreeccoommmmeennddaattiioonn ffrroomm tthhee
TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn.. NNoottiiccee ooff ssuucchh ppuubblliicc hheeaarriinngg sshhaallll bbee ggiivveenn bbyy tthhee BBooaarrdd bbyy oonnee
ppuubblliiccaattiioonn iinn oonnee oorr mmoorree nneewwssppaappeerrss ooff ggeenneerraall cciirrccuullaattiioonn iinn tthhee ttoowwnnsshhiipp,, aatt lleeaasstt tteenn ((1100)) ddaayyss
bbeeffoorree tthhee ddaattee ooff ssuucchh hheeaarriinngg..
IIff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt iinntteennddss ttoo rreezzoonnee oorr rreeddiissttrriicctt tteenn ((1100)) oorr ffeewweerr ppaarrcceellss ooff llaanndd aass lliisstteedd
oonn tthhee CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt,, tthhee ppuubblliisshheedd nnoottiiccee sshhaallll sseett ffoorrtthh tthhee ttiimmee,, ddaattee aanndd ppllaaccee
ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg aanndd sshhaallll iinncclluuddee aallll ooff tthhee ffoolllloowwiinngg::

AA.. TThhee nnaammee ooff tthhee bbooaarrdd tthhaatt wwiillll bbee ccoonndduuccttiinngg tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg;;

BB.. AA ssttaatteemmeenntt iinnddiiccaattiinngg tthhaatt tthhee mmoottiioonn,, aapppplliiccaattiioonn oorr rreessoolluuttiioonn iiss aann aammeennddmmeenntt ttoo
tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn;;

CC.. AA lliisstt ooff tthhee aaddddrreesssseess ooff aallll pprrooppeerrttiieess ttoo bbee rreezzoonneedd oorr rreeddiissttrriicctteedd bbyy tthhee pprrooppoosseedd
aammeennddmmeenntt aanndd ooff tthhee nnaammeess ooff oowwnneerrss ooff tthheessee pprrooppeerrttiieess,, aass tthheeyy aappppeeaarr oonn tthhee
CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt;;

DD.. TThhee pprreesseenntt zzoonniinngg ccllaassssiiffiiccaattiioonn ooff pprrooppeerrttyy nnaammeedd iinn tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt aanndd
tthhee pprrooppoosseedd zzoonniinngg ccllaassssiiffiiccaattiioonn ooff ssuucchh pprrooppeerrttyy;;

EE.. TThhee ttiimmee aanndd ppllaaccee wwhheerree tthhee mmoottiioonn,, aapppplliiccaattiioonn oorr rreessoolluuttiioonn pprrooppoossiinngg ttoo aammeenndd
tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn wwiillll bbee aavvaaiillaabbllee ffoorr eexxaammiinnaattiioonn ffoorr aa ppeerriioodd ooff aatt lleeaasstt tteenn
((1100)) ddaayyss pprriioorr ttoo tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg;;

FF.. TThhee nnaammee ooff tthhee ppeerrssoonn rreessppoonnssiibbllee ffoorr ggiivviinngg nnoottiiccee ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg bbyy
ppuubblliiccaattiioonn oorr bbyy mmaaiill,, oorr bbyy bbootthh ppuubblliiccaattiioonn aanndd mmaaiill;;

GG.. AAnnyy ootthheerr iinnffoorrmmaattiioonn rreeqquueesstteedd bbyy tthhee BBooaarrdd..

IIff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt aalltteerrss tthhee tteexxtt ooff tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn,, oorr rreezzoonneess oorr rreeddiissttrriiccttss mmoorree
tthhaann tteenn ((1100)) ppaarrcceellss ooff llaanndd aass lliisstteedd oonn tthhee CCoouunnttyy AAuuddiittoorr''ss ccuurrrreenntt ttaaxx lliisstt,, tthhee ppuubblliisshheedd nnoottiiccee
sshhaallll sseett ffoorrtthh tthhee ttiimmee,, ddaattee aanndd ppllaaccee ooff tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg aanndd sshhaallll iinncclluuddee aallll ooff tthhee ffoolllloowwiinngg::

AA.. TThhee nnaammee ooff tthhee bbooaarrdd tthhaatt wwiillll bbee ccoonndduuccttiinngg tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg;;

BB.. AA ssttaatteemmeenntt iinnddiiccaattiinngg tthhaatt tthhee mmoottiioonn,, aapppplliiccaattiioonn oorr rreessoolluuttiioonn iiss aann aammeennddmmeenntt ttoo
tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn;;

CC.. TThhee ttiimmee aanndd ppllaaccee wwhheerree tthhee tteexxtt aanndd mmaappss ooff tthhee pprrooppoosseedd aammeennddmmeenntt wwiillll bbee
aavvaaiillaabbllee ffoorr eexxaammiinnaattiioonn ffoorr aa ppeerriioodd ooff aatt lleeaasstt tteenn ddaayyss pprriioorr ttoo tthhee ppuubblliicc
hheeaarriinnggrrii

DD.. TThhee nnaammee ooff tthhee ppeerrssoonn rreessppoonnssiibbllee ffoorr ggiivviinngg nnoottiiccee ooff tthhee ppuubblliicc
hheeaarriinngg bbyy ppuubblliiccaattiioonn;;

EE.. AAnnyy ootthheerr iinnffoorrmmaattiioonn rreeqquueesstteedd bbyy tthhee BBooaarrdd..
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WWiitthhiinn ttwweennttyy ((2200)) ddaayyss aafftteerr ssuucchh ppuubblliicc hheeaarriinngg,, tthhee bbooaarrdd sshhaallll eeiitthheerr aaddoopptt oorr ddeennyy tthhee
rreeccoommmmeennddaattiioonn ooff tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn oorr aaddoopptt ssoommee mmooddiiffiiccaattiioonn tthheerreeooff.. IInn tthhee eevveenntt tthhee
bbooaarrdd ddeenniieess oorr mmooddiiffiieess tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonn ooff tthhee TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn,, tthhee uunnaanniimmoouuss
vvoottee ooff tthhee bbooaarrdd sshhaallll bbee rreeqquuiirreedd..

SSuucchh aammeennddmmeenntt aaddoopptteedd bbyy tthhee bbooaarrdd sshhaallll bbeeccoommee eeffffeeccttiivvee iinn tthhiirrttyy ((3300)) ddaayyss aafftteerr tthhee ddaattee ooff
ssuucchh aaddooppttiioonn uunnlleessss wwiitthhiinn tthhiirrttyy ((3300)) ddaayyss aafftteerr tthhee aaddooppttiioonn ooff tthhee aammeennddmmeenntt tthheerree iiss pprreesseenntteedd
ttoo tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess aa ppeettiittiioonn,, ssiiggnneedd bbyy aa nnuummbbeerr ooff rreeggiisstteerreedd eelleeccttoorrss rreessiiddiinngg iinn
tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd aarreeaa ooff tthhee ttoowwnnsshhiipp oorr ppaarrtt tthheerreeooff iinncclluuddeedd iinn tthhee zzoonniinngg ppllaann eeqquuaall ttoo nnoott lleessss
tthhaann eeiigghhtt ppeerrcceenntt ooff tthhee ttoottaall vvoottee ccaasstt ffoorr aallll ccaannddiiddaatteess ffoorr ggoovveerrnnoorr iinn ssuucchh aarreeaa aatt tthhee llaasstt
pprreecceeddiinngg ggeenneerraall eelleeccttiioonn aatt wwhhiicchh aa ggoovveerrnnoorr wwaass eelleecctteedd,, rreeqquueessttiinngg tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp
TTrruusstteeeess ttoo ssuubbmmiitt tthhee aammeennddmmeenntt ttoo tthhee eelleeccttoorrss ooff ssuucchh aarreeaa ffoorr aapppprroovvaall oorr rreejjeeccttiioonn aatt aa ssppeecciiaall
eelleeccttiioonn ttoo bbee hheelldd oonn tthhee ddaayy ooff ssuucchh nneexxtt pprriimmaarryy oorr ggeenneerraall eelleeccttiioonn.. EEaacchh ppaarrtt ooff tthhiiss ppeettiittiioonn
sshhaallll ccoonnttaaiinn tthhee nnuummbbeerr aanndd tthhee ffuullll aanndd ccoorrrreecctt ttiittllee,, iiff aannyy,, ooff tthhee zzoonniinngg aammeennddmmeenntt,, rreessoolluuttiioonn,,
mmoottiioonn oorr aapppplliiccaattiioonn ffuurrnniisshhiinngg tthhee nnaammee bbyy wwhhiicchh tthhee aammeennddmmeenntt iiss kknnoowwnn aanndd aa bbrriieeff ssuummmmaarryy
ooff iittss ccoonntteennttss.. IInn aaddddiittiioonn ttoo mmeeeettiinngg tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhiiss sseeccttiioonn,, eeaacchh ppeettiittiioonn sshhaallll bbee
ggoovveerrnneedd bbyy tthhee rruulleess ssppeecciiffiieedd iinn SSeeccttiioonn 33550011..3388 ooff tthhee RReevviisseedd CCooddee..

TThhee ppeettiittiioonn sshhaallll bbee ffiilleedd,, aaccccoommppaanniieedd bbyy aann aapppprroopprriiaattee mmaapp ooff tthhee aarreeaa aaffffeecctteedd bbyy tthhee zzoonniinngg
pprrooppoossaall,, wwiitthh tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess,, wwhhiicchh sshhaallll tthheenn ttrraannssmmiitt tthhee ppeettiittiioonn wwiitthhiinn ttwwoo
wweeeekkss ooff iittss rreecceeiipptt ttoo tthhee BBooaarrdd ooff EElleeccttiioonnss,, wwhhiicchh sshhaallll ddeetteerrmmiinnee tthhee ssuuffffiicciieennccyy aanndd vvaalliiddiittyy ooff
tthhee ppeettiittiioonn.. TThhee ppeettiittiioonn sshhaallll bbee cceerrttiiffiieedd ttoo tthhee BBooaarrdd ooff EElleeccttiioonnss nnoott lleessss tthhaann sseevveennttyy--ffiivvee ddaayyss
pprriioorr ttoo tthhee eelleeccttiioonn aatt wwhhiicchh tthhee qquueessttiioonn iiss ttoo bbee vvootteedd uuppoonn..

NNoo aammeennddmmeenntt ffoorr wwhhiicchh ssuucchh rreeffeerreenndduumm vvoottee hhaass bbeeeenn rreeqquueesstteedd sshhaallll bbee ppuutt iinnttoo eeffffeecctt uunnlleessss aa
mmaajjoorriittyy ooff tthhee vvoottee ccaasstt oonn tthhee iissssuuee iiss iinn ffaavvoorr ooff tthhee aammeennddmmeenntt.. UUppoonn cceerrttiiffiiccaattiioonn bbyy tthhee BBooaarrdd
ooff EElleeccttiioonnss tthhaatt tthhee aammeennddmmeenntt hhaass bbeeeenn aapppprroovveedd bbyy tthhee vvootteerrss iitt sshhaallll ttaakkee iimmmmeeddiiaattee eeffffeecctt..

990066 RRaattiiffiiccaattiioonn ooff AAmmeennddmmeennttss ttoo TToowwnnsshhiipp ZZoonniinngg PPllaann

AAllll aammeennddmmeennttss oorr ssuupppplleemmeennttss ttoo aa ttoowwnnsshhiipp zzoonniinngg ppllaann aaddoopptteedd bbyy aa BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp
TTrruusstteeeess pprriioorr ttoo tthhee eeffffeeccttiivvee ddaattee ooff tthhiiss aacctt,, eexxcceepptt tthhoossee aammeennddmmeennttss oorr ssuupppplleemmeennttss wwhhiicchh aa
ccoouurrtt ooff ccoommppeetteenntt jjuurriissddiiccttiioonn ddeeccllaarreedd uunnllaawwffuull oorr uunnrreeaassoonnaabbllee oorr wwhhiicchh aarree tthhee ssuubbjjeecctt ooff aaccttiioonn
nnooww ppeennddiinngg iinn ssuucchh aa ccoouurrtt,, aarree hheerreebbyy rraattiiffiieedd aanndd sshhaallll bbee vvaalliidd aammeennddmmeennttss oorr ssuupppplleemmeennttss ttoo
ssuucchh zzoonniinngg ppllaann rreeggaarrddlleessss ooff tthhee pprroocceedduurree ffoolllloowweedd wwiitthh rreessppeecctt ttoo ssuucchh aammeennddmmeennttss oorr
ssuupppplleemmeennttss pprriioorr ttoo tthheeiirr aaddooppttiioonn bbyy aa BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess,, eexxcceepptt tthhaatt nnoo rriigghhtt ooff aappppeeaall
oonn tthhee iissssuuee ooff tthhee uunnllaawwffuull oorr uunnrreeaassoonnaabbllee cchhaarraacctteerr ooff aann aammeennddmmeenntt oorr ssuupppplleemmeenntt sshhaallll bbee lloosstt
bbyy tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss sseeccttiioonn..

990077 TToowwnnsshhiipp BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss;; CCoommppeennssaattiioonn aanndd EExxppeennsseess

IInn aannyy ttoowwnnsshhiipp wwhhiicchh aaddooppttss zzoonniinngg rreegguullaattiioonnss,, tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess sshhaallll aappppooiinntt aa
TToowwnnsshhiipp BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss ooff ffiivvee mmeemmbbeerrss wwhhoo sshhaallll bbee rreessiiddeennttss ooff tthhee uunniinnccoorrppoorraatteedd
tteerrrriittoorryy iinn tthhee ttoowwnnsshhiipp iinncclluuddeedd iinn tthhee aarreeaa zzoonneedd.. TThhee tteerrmmss ooff aallll mmeemmbbeerrss sshhaallll bbee ooff ssuucchh
lleennggtthh aanndd ssoo aarrrraannggeedd tthhaatt tthhee tteerrmm ooff oonnee mmeemmbbeerr wwiillll eexxppiirree eeaacchh yyeeaarr.. EEaacchh mmeemmbbeerr sshhaallll sseerrvvee
uunnttiill hhiiss ssuucccceessssoorr iiss aappppooiinntteedd aanndd qquuaalliiffiieedd.. MMeemmbbeerrss sshhaallll bbee rreemmoovvaabbllee ffoorr tthhee ssaammee ccaauusseess aanndd
iinn tthhee ssaammee mmaannnneerr aass pprroovviiddeedd bbyy SSeeccttiioonn 551199..0044 ooff tthhee RReevviisseedd CCooddee.. VVaaccaanncciieess sshhaallll bbee ffiilllleedd
bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess aanndd sshhaallll bbee ffoorr tthhee uunneexxppiirreedd tteerrmm.. TThhee mmeemmbbeerrss mmaayy bbee
aalllloowweedd tthheeiirr eexxppeennsseess,, oorr ssuucchh ccoommppeennssaattiioonn,, oorr bbootthh,, aass tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess mmaayy
aapppprroovvee aanndd pprroovviiddee..
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TThhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss mmaayy wwiitthhiinn tthhee lliimmiittss ooff tthhee mmoonniieess aapppprroopprriiaatteedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff
TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess ffoorr tthhee ppuurrppoossee,, eemmppllooyy ssuucchh eexxeeccuuttiivveess,, pprrooffeessssiioonnaall,, tteecchhnniiccaall aanndd ootthheerr
aassssiissttaannttss aass iitt ddeeeemmss nneecceessssaarryy..

990077..0011 PPoowweerrss ooff TToowwnnsshhiipp BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss

TThhee TToowwnnsshhiipp BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss mmaayy::

aa.. HHeeaarr aanndd ddeecciiddee aappppeeaallss wwhheerree iitt iiss aalllleeggeedd tthheerree iiss eerrrroorr iinn aannyy oorrddeerr,, rreeqquuiirreemmeenntt,,
ddeecciissiioonn oorr ddeetteerrmmiinnaattiioonn mmaaddee bbyy aann aaddmmiinniissttrraattiivvee ooffffiicciiaall iinn tthhee eennffoorrcceemmeenntt ooff
SSeeccttiioonnss 551199..0022 ttoo 551199..2255 ooff tthhee RReevviisseedd CCooddee ooff aannyy rreessoolluuttiioonn aaddoopptteedd ppuurrssuuaanntt
tthheerreettoo;;

bb.. AAuutthhoorriizzee,, uuppoonn aappppeeaall,, iinn ssppeecciiffiicc ccaasseess,, ssuucchh vvaarriiaannccee ffrroomm tthhee tteerrmmss ooff tthhee zzoonniinngg
rreessoolluuttiioonn aass wwiillll nnoott bbee ccoonnttrraarryy ttoo tthhee ppuubblliicc iinntteerreesstt,, wwhheerree,, oowwnniinngg ttoo ssppeecciiaall
ccoonnddiittiioonnss,, aa lliitteerraall eennffoorrcceemmeenntt ooff tthhee rreessoolluuttiioonn wwiillll rreessuulltt iinn uunnnneecceessssaarryy hhaarrddsshhiipp aanndd
ssoo tthhaatt tthhee ssppiirriitt ooff tthhee rreessoolluuttiioonn sshhaallll bbee oobbsseerrvveedd aanndd ssuubbssttaannttiiaall jjuussttiiccee ddoonnee;;

cc.. GGrraanntt ccoonnddiittiioonnaall zzoonniinngg cceerrttiiffiiccaatteess ffoorr tthhee uussee ooff llaanndd,, bbuuiillddiinnggss oorr ootthheerr ssttrruuccttuurreess iiff
ssuucchh cceerrttiiffiiccaatteess ffoorr ssppeecciiffiicc uusseess aarree pprroovviiddeedd ffoorr iinn tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn;;

dd.. RReevvookkee aann aauutthhoorriizzeedd vvaarriiaannccee oorr ccoonnddiittiioonnaall zzoonniinngg cceerrttiiffiiccaattee,, iiff aannyy ccoonnddiittiioonn ooff tthhee
vvaarriiaannccee oorr cceerrttiiffiiccaattee iiss vviioollaatteedd..

TThhee bbooaarrdd sshhaallll nnoottiiffyy tthhee hhoollddeerr ooff tthhee vvaarriiaannccee oorr cceerrttiiffiiccaattee bbyy cceerrttiiffiieedd mmaaiill ooff iittss iinntteenntt
ttoo rreevvookkee tthhee vvaarriiaannccee oorr cceerrttiiffiiccaattee uunnddeerr ddiivviissiioonn ((dd)) ooff tthhiiss sseeccttiioonn aanndd ooff hhiiss rriigghhtt ttoo aa
hheeaarriinngg bbeeffoorree tthhee bbooaarrdd,, wwiitthhiinn tthhiirrttyy ((3300)) ddaayyss ooff tthhee mmaaiilliinngg ooff tthhee nnoottiiccee,, iiff hhee ssoo
rreeqquueessttss.. IIff tthhee hhoollddeerr rreeqquueessttss aa hheeaarriinngg,, tthhee bbooaarrdd sshhaallll sseett aa ttiimmee aanndd ppllaaccee ffoorr tthhee
hheeaarriinngg,, aanndd nnoottiiffyy tthhee hhoollddeerr.. AAtt tthhee hheeaarriinngg,, tthhee hhoollddeerr mmaayy aappppeeaarr iinn ppeerrssoonn,, bbyy hhiiss
aattttoorrnneeyy oorr ootthheerr rreepprreesseennttaattiivvee,, oorr hhee mmaayy pprreesseenntt hhiiss ppoossiittiioonn iinn wwrriittiinngg.. HHee mmaayy pprreesseenntt
eevviiddeennccee aanndd eexxaammiinnee wwiittnneesssseess aappppeeaarriinngg ffoorr oorr aaggaaiinnsstt hhiimm.. IIff nnoo hheeaarriinngg iiss rreeqquueesstteedd,, tthhee
bbooaarrdd mmaayy rreevvookkee tthhee vvaarriiaannccee oorr cceerrttiiffiiccaattee wwiitthhoouutt aa hheeaarriinngg.. TThhee aauutthhoorriittyy ttoo rreevvookkee aa
vvaarriiaannccee oorr cceerrttiiffiiccaattee iiss iinn aaddddiittiioonn ttoo aannyy ootthheerr mmeeaannss ooff zzoonniinngg eennffoorrcceemmeenntt pprroovviiddeedd bbyy
llaaww..

IInn eexxeerrcciissiinngg tthhee aabboovvee--mmeennttiioonneedd ppoowweerrss,, ssuucchh bbooaarrdd mmaayy,, iinn ccoonnffoorrmmiittyy wwiitthh ssuucchh
sseeccttiioonnss,, rreevveerrssee oorr aaffffiirrmm,, wwhhoollllyy oorr ppaarrttllyy,, oorr mmaayy mmooddiiffyy tthhee oorrddeerr,, rreeqquuiirreemmeenntt,, ddeecciissiioonn
oorr ddeetteerrmmiinnaattiioonn aappppeeaalleedd ffrroomm aanndd mmaayy mmaakkee ssuucchh oorrddeerr,, rreeqquuiirreemmeenntt,, ddeecciissiioonn oorr
ddeetteerrmmiinnaattiioonn aass oouugghhtt ttoo bbee mmaaddee aanndd ttoo tthhaatt eenndd hhaass aallll ppoowweerrss ooff tthhee ooffffiicceerr ffrroomm wwhhoomm
tthhee aappppeeaall iiss ttaakkeenn..

990077..0022 RRuulleess,, OOrrggaanniizzaattiioonn aanndd MMeeeettiinnggss ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss BBooaarrdd

TThhee TToowwnnsshhiipp BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll oorrggaanniizzee aanndd aaddoopptt rruulleess iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh
tthhee zzoonniinngg rreessoolluuttiioonn.. MMeeeettiinnggss ooff tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll bbee hheelldd aatt tthhee ccaallll ooff
tthhee cchhaaiirrmmaann aanndd aatt ssuucchh ootthheerr ttiimmeess aass tthhee bbooaarrdd ddeetteerrmmiinneess.. TThhee cchhaaiirrmmaann,, oorr iinn hhiiss
aabbsseennccee tthhee aaccttiinngg cchhaaiirrmmaann,, mmaayy aaddmmiinniisstteerr ooaatthhss aanndd tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss mmaayy
ccoommppeell tthhee aatttteennddaannccee ooff wwiittnneesssseess.. AAllll mmeeeettiinnggss ooff tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll bbee
ooppeenn ttoo tthhee ppuubblliicc.. TThhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll kkeeeepp mmiinnuutteess ooff iittss pprroocceeeeddiinnggss
sshhoowwiinngg tthhee vvoottee ooff eeaacchh mmeemmbbeerr uuppoonn eeaacchh qquueessttiioonn oorr iiff aabbsseenntt oorr ffaaiilliinngg ttoo vvoottee,,
iinnddiiccaattiinngg ssuucchh ffaacctt aanndd sshhaallll kkeeeepp rreeccoorrddss ooff iittss eexxaammiinnaattiioonnss aanndd ootthheerr ooffffiicciiaall aaccttiioonnss,, aallll
ooff wwhhiicchh sshhaallll bbee iimmmmeeddiiaatteellyy ffiilleedd iinn tthhee OOffffiiccee ooff tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess aanndd bbee
aa ppuubblliicc rreeccoorrdd..
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AAppppeeaallss ttoo tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss mmaayy bbee ttaakkeenn bbyy aannyy ppeerrssoonn aaggggrriieevveedd oorr bbyy aannyy
ooffffiicceerr ooff tthhee ttoowwnnsshhiipp aaffffeecctteedd bbyy aannyy ddeecciissiioonn ooff tthhee aaddmmiinniissttrraattiivvee ooffffiicceerr.. SSuucchh aappppeeaall
sshhaallll bbee ttaakkeenn wwiitthhiinn ttwweennttyy ((2200)) ddaayyss aafftteerr tthhee ddeecciissiioonn bbyy ffiilliinngg wwiitthh tthhee ooffffiicceerr ffrroomm
wwhhoomm tthhee aappppeeaall iiss ttaakkeenn aanndd wwiitthh tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss,, aa nnoottiiccee ooff aappppeeaall iiss ttaakkeenn
sshhaallll ffoorrtthhwwiitthh ttrraannssmmiitt ttoo tthhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss aallll tthhee ppaappeerrss ccoonnssttiittuuttiinngg tthhee rreeccoorrdd
uuppoonn wwhhiicchh tthhee aaccttiioonn aappppeeaalleedd ffrroomm wwaass ttaakkeenn..

TThhee BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss sshhaallll ffiixx aa rreeaassoonnaabbllee ttiimmee ffoorr tthhee ppuubblliicc hheeaarriinngg ooff tthhee
aappppeeaall,, ggiivvee aatt lleeaasstt tteenn ((1100)) ddaayyss nnoottiiccee iinn wwrriittiinngg ttoo tthhee ppaarrttiieess iinn iinntteerreesstt,, ggiivvee nnoottiiccee ooff
ssuucchh ppuubblliicc hheeaarriinngg bbyy oonnee ppuubblliiccaattiioonn iinn oonnee oorr mmoorree nneewwssppaappeerrss ooff ggeenneerraall cciirrccuullaattiioonn iinn
tthhee ccoouunnttyy aatt lleeaasstt tteenn ((1100)) ddaayyss bbeeffoorree tthhee ddaattee ooff ssuucchh hheeaarriinngg aanndd ddeecciiddee tthhee aappppeeaall wwiitthhiinn
aa rreeaassoonnaabbllee ttiimmee aafftteerr iitt iiss ssuubbmmiitttteedd.. UUppoonn tthhee hheeaarriinngg,, aannyy ppeerrssoonn mmaayy aappppeeaall iinn ppeerrssoonn
oorr bbyy aattttoorrnneeyy..

990088 DDuuttiieess ooff ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr,, BBooaarrdd ooff ZZoonniinngg AAppppeeaallss,, LLeeggiissllaattiivvee AAuutthhoorriittyy aanndd CCoouurrttss oonn
MMaatttteerrss ooff AAppppeeaall

IItt iiss tthhee iinntteenntt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn tthhaatt aallll qquueessttiioonnss ooff iinntteerrpprreettaattiioonn aanndd eennffoorrcceemmeenntt sshhaallll bbee ffiirrsstt
pprreesseenntteedd ttoo tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr aanndd tthhaatt ssuucchh qquueessttiioonnss sshhaallll bbee pprreesseenntteedd ttoo tthhee BBooaarrdd oonnllyy oonn
aappppeeaall ffrroomm tthhee ddeecciissiioonn ooff tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr aanndd tthhaatt rreeccoouurrssee ffrroomm tthhee ddeecciissiioonnss ooff tthhee BBooaarrdd
sshhaallll bbee ttoo tthhee ccoouurrttss aass pprroovviiddeedd bbyy llaaww.. IItt iiss ffuurrtthheerr tthhee iinntteenntt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn tthhaatt tthhee dduuttiieess ooff
tthhee BBooaarrdd ooff ttoowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess iinn ccoonnnneeccttiioonn wwiitthh tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll nnoott iinncclluuddee hheeaarriinngg aanndd
ddeecciiddiinngg qquueessttiioonnss ooff iinntteerrpprreettaattiioonn aanndd eennffoorrcceemmeenntt tthhaatt mmaayy aarriissee.. TThhee pprroocceedduurree ffoorr ddeecciiddiinngg
ssuucchh qquueessttiioonnss sshhaallll bbee aass ssttaatteedd iinn tthhee sseeccttiioonn aanndd tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. UUnnddeerr tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, tthhee
BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess sshhaallll oonnllyy hhaavvee tthhee dduuttiieess ooff ccoonnssiiddeerriinngg aanndd aaddooppttiinngg oorr rreejjeeccttiinngg
pprrooppoosseedd aammeennddmmeennttss oorr tthhee rreeppeeaall ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aass pprroovviiddeedd bbyy llaaww aanndd ooff eessttaabblliisshhiinngg aa
sscchheedduullee ooff ffeeeess aanndd cchhaarrggeess aass ssttaatteedd iinn SSeeccttiioonn 11335511 ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn.. NNootthhiinngg iinn tthhiiss
RReessoolluuttiioonn sshhaallll bbee iinntteerrpprreetteedd ttoo pprreevveenntt aannyy ooffffiicciiaall ooff tthhee TToowwnnsshhiipp ffrroomm aappppeeaalliinngg aa ddeecciissiioonn ooff
tthhee BBooaarrdd ttoo tthhee ccoouurrttss aass pprroovviiddeedd iinn CChhaapptteerrss 22550055 aanndd 22550066 ooff tthhee OOhhiioo RReevviisseedd CCooddee.. AAnnyy
ssuucchh aappppeeaall sshhaallll bbee mmaaddee wwiitthhiinn tteenn ((1100)) ddaayyss ooff tthhee BBooaarrdd''ss wwrriitttteenn ddeecciissiioonn..

990099 BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess

TThhee PPoowweerrss aanndd dduuttiieess ooff tthhee TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess ppeerrttaaiinniinngg ttoo tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn aarree aass ffoolllloowwss::

11.. AApppprroovvee tthhee aappppooiinnttmmeennttss ooff mmeemmbbeerrss ttoo tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn..
22.. AApppprroovvee tthhee aappppooiinnttmmeennttss ooff mmeemmbbeerrss ttoo tthhee ZZoonniinngg BBooaarrdd ooff AAppppeeaallss..
33.. IInniittiiaattee oorr aacctt uuppoonn ssuuggggeesstteedd aammeennddmmeennttss ttoo tthhee ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn tteexxtt oorr OOffffiicciiaall

ZZoonniinngg DDiissttrriicctt MMaapp.. AAllll aaccttiioonn uuppoonn aa ssuuggggeesstteedd zzoonniinngg aammeennddmmeenntt sshhaallll bbee
uunnddeerrttaakkeenn aatt aa ppuubblliicc hheeaarriinngg..

44.. AApppprroovvee aappppooiinnttmmeenntt ooff tthhee zzoonniinngg iinnssppeeccttoorrss aanndd aassssiissttaannttss,, aass mmaayy bbee rreeqquuiirreedd..

991100 SScchheedduullee ooff FFeeeess

TThhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess sshhaallll,, bbyy RReessoolluuttiioonn,, eessttaabblliisshh aa sscchheedduullee ooff ffeeeess ffoorr zzoonniinngg
ppeerrmmiittss,, aammeennddmmeennttss,, aappppeeaallss,, vvaarriiaanncceess,, ccoonnddiittiioonnaall uussee ppeerrmmiittss,, ppllaann aapppprroovvaallss aanndd ootthheerr
pprroocceedduurreess aanndd sseerrvviicceess ppeerrttaaiinniinngg ttoo tthhee aaddmmiinniissttrraattiioonn aanndd eennffoorrcceemmeenntt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, aafftteerr
ccoonnssiiddeerriinngg tthhee rreeccoommmmeennddaattiioonnss ooff tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr wwiitthh rreessppeecctt ttoo aaccttuuaall aaddmmiinniissttrraattiivvee
ccoossttss,, bbootthh ddiirreecctt aanndd iinnddiirreecctt.. TThhee sscchheedduullee ooff ffeeeess sshhaallll bbee ppoosstteedd iinn tthhee OOffffiiccee ooff tthhee ZZoonniinngg
IInnssppeeccttoorr aanndd mmaayy bbee aalltteerreedd oorr aammeennddeedd oonnllyy bbyy tthhee BBooaarrdd ooff TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess.. UUnnttiill aallll ssuucchh
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aapppprroopprriiaattee ffeeeess,, cchhaarrggeess aanndd eexxppeennsseess hhaavvee bbeeeenn ppaaiidd iinn ffuullll,, nnoo aaccttiioonn sshhaallll bbee ttaakkeenn oonn aannyy
aapppplliiccaattiioonn,, aappppeeaall oorr aaddmmiinniissttrraattiivvee pprroocceedduurree..

991111 AAddmmiinniissttrraattiioonn

TThhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll bbee aaddmmiinniisstteerreedd bbyy tthhee ZZoonniinngg CCoommmmiissssiioonn..

991122 SSuubbmmiissssiioonn ooff aapppplliiccaattiioonn ffoorr ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaattee

AAllll aapppplliiccaattiioonnss ffoorr zzoonniinngg cceerrttiiffiiccaatteess sshhaallll bbee ssuubbmmiitttteedd ttoo tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr wwhhoo sshhaallll iissssuuee
zzoonniinngg cceerrttiiffiiccaatteess wwhheenn aallll aapppplliiccaabbllee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn hhaavvee bbeeeenn mmeett..

991122..11 ZZoonniinngg CCeerrttiiffiiccaatteess RReeqquuiirreedd

BBeeffoorree ccoonnssttrruuccttiinngg,, cchhaannggiinngg tthhee uussee ooff,, oorr aalltteerriinngg aannyy bbuuiillddiinngg,, oorr cchhaannggiinngg tthhee uussee ooff
aannyy pprreemmiisseess,, aapppplliiccaattiioonn sshhaallll bbee mmaaddeedd ttoo tthhee ZZoonniinngg IInnppsseeccttoorr ffoorr aa zzoonniinngg cceerrttiiffiiccaattee..
TThhee aapppplliiccaattiioonn sshhaallll iinncclluuddee tthhee ffoolllloowwiinngg iinnffoorrmmaattiioonn::

AA.. AA pplloott ppllaann ddrraawwnn ttoo ssccaallee sshhoowwiinngg tthhee eexxaacctt ddiimmeennssiioonnss ooff tthhee lloott ttoo bbuuiilltt uuppoonn..

BB.. TThhee llooccaattiioonn,, ddiimmeennssiioonnss,, hheeiigghhtt,, aanndd bbuullkk ooff aallll ssttrruuccttuurreess ttoo bbee eerreecctteedd..

CC.. TThhee iinntteennddeedd uussee..

DD.. TThhee yyaarrdd,, ooppeenn ssppaaccee,, aanndd ppaarrkkiinngg ssppaaccee ddiimmeennssiioonnss..

EE.. AAnnyy ootthheerr ppeerrttiinneenntt ddaattaa aass mmaayy bbee nneecceessssaarryy ttoo pprroovviiddee ffoorr tthhee eennffoorrcceemmeenntt ooff
tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

WWiitthhiinn tteenn ((1100)) ddaayyss aafftteerr tthhee rreecceeiipptt ooff tthhiiss aapppplliiccaattiioonn,, tthhee ZZoonniinngg IInnssppeeccttoorr sshhaallll iissssuuee aa
zzoonniinngg cceerrttiiffiiccaattee iiff tthhee aapppplliiccaattiioonn ccoommpplliieess wwiitthh tthhee rreeqquuiirreemmeennttss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn aanndd
tthhee aapppplliiccaattiioonn iiss aaccccoommppaanniieedd bbyy tthhee pprrooppeerr ffeeee aass iinnddiiccaatteedd eellsseewwhheerree iinn tthhiiss RReessoolluuttiioonn..

TThhee cceerrttiiffiiccaattee sshhaallll bbeeccoommee vvooiidd aatt tthhee eexxppiirraattiioonn ooff oonnee ((11)) yyeeaarr ffrroomm tthhee ddaattee ooff iissssuuaannccee
uunnlleessss ccoonnssttrruuccttiioonn iiss ssttaarrtteedd.. IIff nnoo ccoonnssttrruuccttiioonn iiss ssttaarrtteedd oorr uussee cchhaannggeedd wwiitthhiinn oonnee ((11))
yyeeaarr ooff ddaattee ooff ppeerrmmiitt,, aa nneeww aapppplliiccaattiioonn aanndd ppeerrmmiitt aarree rreeqquuiirreedd..

991133 PPeennaallttiieess

AAnnyy ppeerrssoonn,, ffiirrmm,, oorr ccoorrppoorraattiioonn,, vviioollaattiinngg aannyy pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn oorr ssuupppplleemmeennttss
oorr aammeennddmmeennttss tthheerreettoo,, sshhaallll bbee ddeeeemmeedd gguuiillttyy ooff aa mmiissddeemmeeaannoorr aanndd,, uuppoonn ccoonnvviiccttiioonn tthheerreeooff,,
sshhaallll bbee ffiinneedd nnoott lleessss tthhaann ffiiffttyy ddoollllaarrss (($$5500..0000)) nnoorr mmoorree tthhaann oonnee hhuunnddrreedd ddoollllaarrss (($$110000..0000))..
EEaacchh ddaayyss ccoonnttiinnuuaannccee ooff aa vviioollaattiioonn ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn sshhaallll bbee ddeeeemmeedd aa sseeppaarraattee ooffffeennssee..
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AARRTTIICCLLEE 1100

DDEEFFIINNIITTIIOONNSS

AAcccceessssoorryy BBuuiillddiinngg oorr UUssee iiss aa bbuuiillddiinngg oorr uussee,, ccuussttoommaarriillyy iinncciiddeennttaall aanndd ssuubboorrddiinnaattee ttoo tthhee
pprriinncciippaall uussee ooff tthhee bbuuiillddiinngg,, llooccaatteedd oonn tthhee ssaammee lloott oorr pprreemmiisseess aass tthhee pprriinncciippaall uussee oorr bbuuiillddiinngg..

AAdduulltt BBuussiinneessss iinncclluuddeess aann aadduulltt bbooookkssttoorree,, aadduulltt ccaabbaarreett,, aadduulltt mmoottiioonn ppiiccttuurree tthheeaatteerr,, aadduulltt--
oorriieenntteedd bbuussiinneessss,, aanndd mmaassssaaggee eessttaabblliisshhmmeennttss..

AAdduulltt BBooookkssttoorree mmeeaannss aann eessttaabblliisshhmmeenntt wwhhiicchh uuttiilliizzeess ffiifftteeeenn ppeerrcceenntt ((1155%%)) oorr mmoorree ooff iittss rreettaaiill
sseelllliinngg aarreeaa ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff rreettaaiill ssaallee oorr rreennttaall,, oorr ffoorr tthhee ppuurrppoossee ooff ddiissppllaayy bbyy ccooiinn oorr ttookkeenn--
ooppeerraatteedd,, oorr eelleeccttrriiccaallllyy,, oorr mmeecchhaanniiccaallllyy ccoonnttrroolllleedd ssttiillll oorr mmoottiioonn ppiiccttuurree mmaacchhiinneess,, pprroojjeeccttoorrss,, oorr
ootthheerr iimmaaggee--pprroodduucciinngg ddeevviicceess,, oorr bbootthh,, bbooookkss,, mmaaggaazziinneess,, ootthheerr ppeerriiooddiiccaallss,, ffiillmmss,, ttaappeess,, ccaasssseetttteess,,
aanndd ccoommppaacctt ddiissccss wwhhiicchh aarree ddiissttiinngguuiisshheedd bbyy tthheeiirr eemmpphhaassiiss oonn aadduulltt mmaatteerriiaallss..

AAdduulltt CCaabbaarreett mmeeaannss aa nniigghhttcclluubb,, bbaarr,, rreessttaauurraanntt,, ssuuppppeerr cclluubb,, lloouunnggee,, oorr ssiimmiillaarr eessttaabblliisshhmmeenntt iinn
wwhhiicchh ppeerrssoonnss aappppeeaarr iinn aa ssttaattee ooff nnuuddiittyy iinn tthhee ppeerrffoorrmmaannccee ooff tthheeiirr dduuttiieess..

AAdduulltt MMaatteerriiaall mmeeaannss mmaatteerriiaall tthhaatt iiss ddiissttiinngguuiisshheedd oorr cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy iittss eemmpphhaassiiss oonn sseexxuuaallllyy
oorriieenntteedd mmaatteerriiaall tthhaatt iiss hhaarrmmffuull ttoo jjuuvveenniilleess oorr oobbsscceennee..

AAdduulltt MMoottiioonn PPiiccttuurree TThheeaatteerr mmeeaannss aann eenncclloosseedd oorr ooppeenn aaiirr mmoottiioonn ppiiccttuurree tthheeaatteerr wwhhiicchh iiss
rreegguullaarrllyy uusseedd oorr uuttiilliizzeess ffiifftteeeenn ppeerrcceenntt ((1155%%)) oorr mmoorree ooff iittss ttoottaall vviieewwiinngg,, ffoorr pprreesseennttiinngg mmaatteerriiaall
ddiissttiinngguuiisshheedd oorr cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy aann eemmpphhaassiiss oonn mmaatttteerr ddeeppiiccttiinngg,, ddeessccrriibbiinngg,, oorr rreellaatteedd ttoo aadduulltt
mmaatteerriiaall..

AAdduulltt--OOrriieenntteedd BBuussiinneessss mmeeaannss aann eessttaabblliisshhmmeenntt hhaavviinngg aass iittss pprriimmaarryy ssttoocckk aanndd ttrraaddee mmaatteerriiaall tthhaatt
iiss ddiissttiinngguuiisshheedd oorr cchhaarraacctteerriizzeedd bbyy iittss eemmpphhaassiiss oonn sseexxuuaallllyy oorriieenntteedd mmaatteerriiaall tthhaatt iiss hhaarrmmffuull ttoo
jjuuvveenniilleess oorr oobbsscceennee..

AAggrriiccuullttuurraall iinncclluuddeess ffaarrmmiinngg,, rraanncchhiinngg,, aappiiccuullttuurree,, hhoorrttiiccuullttuurree,, vviittiiccuullttuurree,, aaqquuaaccuullttuurree,, aanniimmaall
hhuussbbaannddrryy,, iinncclluuddiinngg bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo,, tthhee ccaarree ooff rraaiissiinngg ooff lliivveessttoocckk,, eeqquuiinnee,, aanndd ffuurr--bbeeaarriinngg
aanniimmaallss;; ppoouullttrryy hhuussbbaannddrryy;; aanndd tthhee pprroodduuccttiioonn ooff ppoouullttrryy aanndd ppoouullttrryy pprroodduuccttss;; ddaaiirryy pprroodduuccttiioonn;;
tthhee pprroodduuccttiioonn ooff ffiieelldd ccrrooppss;; ttoobbaaccccoo,, ffrruuiittss,, vveeggeettaabblleess,, nnuurrsseerryy ssttoocckk,, oorrnnaammeennttaall sshhrruubbss,,
oorrnnaammeennttaall ttrreeeess,, fflloowweerrss,, ssoodd,, oorr mmuusshhrroooommss;; ttiimmbbeerr;; ppaassttuurraaggee;; aannyy ccoommbbiinnaattiioonn ooff tthhee ffoorreeggooiinngg;;
tthhee pprroocceessssiinngg,, ddrryyiinngg,, ssttoorraaggee,, aanndd mmaarrkkeettiinngg ooff aaggrriiccuullttuurraall pprroodduuccttss,, wwhheenn tthhoossee aaccttiivviittiieess aarree
ccoonndduucctteedd iinn ccoonnjjuunnccttiioonn wwiitthh,, bbuutt aarree sseeccoonnddaarryy ttoo ssuucchh hhuussbbaannddrryy oorr pprroodduuccttiioonn..

AAlllleeyy iiss aannyy ppuubblliicc ssppaaccee ooff tthhoorroouugghhffaarree wwhhiicchh hhaass bbeeeenn ddeeddiiccaatteedd oorr ddeeeeddeedd ttoo tthhee ppuubblliicc ttrraavveell
aanndd wwhhiicchh aaffffoorrddss aa sseeccoonnddaarryy mmeeaannss ooff aacccceessss ttoo aabbuuttttiinngg pprrooppeerrttyy..

AAlltteerraattiioonn,, aass aapppplliieedd ttoo aa bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree,, iiss aa cchhaannggee oorr rreeaarrrraannggeemmeenntt ooff tthhee ssttrruuccttuurraall ppaarrttss
oorr iinn tthhee eexxiitt ffaacciilliittiieess,, oorr aann eennllaarrggeemmeenntt,, wwhheetthheerr bbyy eexxtteennddiinngg oonn tthhee ssiiddee oorr bbyy iinnccrreeaassiinngg iinn
hheeiigghhtt,, oorr bbyy mmoovviinngg ffrroomm oonnee llooccaattiioonn oorr ppoossiittiioonn ttoo aannootthheerr..

AAppaarrttmmeenntt hhoouussee iiss aa mmuullttii--ffaammiillyy ddwweelllliinngg ffoorr tthhrreeee oorr mmoorree ffaammiilliieess,, lliivviinngg iinnddeeppeennddeennttllyy ooff eeaacchh
ootthheerr,, wwiitthh ccooookkiinngg aanndd ttooiilleett ffaacciilliittiieess iinn eeaacchh ddwweelllliinngg uunniitt..

AArrcchhiitteeccttuurraall PPrroojjeeccttiioonnss aarree ooppeenn ssttrruuccttuurreess ssuucchh aass ppoorrcchheess,, ccaannooppiieess,, bbaallccoonniieess,, ddeecckkss,, ppllaattffoorrmmss,,
ccaarrppoorrttss,, ccoovveerreedd ppaattiiooss aanndd ssiimmiillaarr aarrcchhiitteeccttuurraall pprroojjeeccttiioonnss sshhaallll bbee ccoonnssiiddeerreedd ppaarrttss
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ooff tthhee bbuuiillddiinngg ttoo wwhhiicchh aattttaacchheedd aanndd sshhaallll nnoott pprroojjeecctt iinnttoo tthhee rreeqquuiirreedd mmiinniimmuumm ffrroonntt,, ssiiddee oorr rreeaarr
yyaarrdd..

AAuuttoo GGrraavveeyyaarrdd -- SSyynnoonnyymmoouuss ttoo JJuunnkk YYaarrdd

AAuuttoommoobbiillee WWrreecckkiinngg iiss tthhee ddiissmmaannttlliinngg oorr ddiissaasssseemmbblliinngg ooff uusseedd mmoottoorr vveehhiicclleess,, oorr tthhee ssttoorraaggee,,
ssaallee oorr dduummppiinngg ooff ddiissmmaannttlleedd,, ppaarrttiiaallllyy ddiissmmaannttlleedd,, oobbssoolleettee oorr wwrreecckkeedd vveehhiicclleess oorr tthheeiirr ppaarrttss..

BBaasseemmeenntt -- AA ssttoorryy,, ssuuiittaabbllee ffoorr bbuussiinneessss oorr hhaabbiittaattiioonn,, ppaarrttiiaallllyy bbeellooww tthhee lleevveell ooff tthhee aaddjjooiinniinngg
ssttrreeeett oorr ggrroouunndd aanndd bbeellooww tthhee ffiirrsstt ttiieerr ooff fflloooorr bbeeaammss oorr jjooiissttss.. WWhheenn aa bbaasseemmeenntt fflloooorr iiss lleessss tthhaann
ttwwoo ((22)) ffeeeett bbeellooww tthhee aavveerraaggee ggrraaddee,, iitt wwiillll bbee rraatteedd aass tthhee ffiirrsstt fflloooorr oorr ggrroouunndd ssttoorryy..

BBooaarrddiinngg HHoouussee iiss aa bbuuiillddiinngg wwhheerree mmeeaallss aarree pprroovviiddeedd ffoorr ccoommppeennssaattiioonn ttoo mmoorree tthhaann ttwwoo ((22))
bbooaarrddeerrss,, ootthheerr tthhaann mmeemmbbeerrss ooff tthhee pprroopprriieettoorr''ss ffaammiillyy..

BBuuiillddiinngg iiss aannyy ssttrruuccttuurree hhaavviinngg aa rrooooff ssuuppppoorrtteedd bbyy ccoolluummnnss oorr wwaallllss,, uusseedd oorr iinntteennddeedd ttoo bbee uusseedd
ffoorr sshheelltteerr oorr eenncclloossuurree ffoorr ppeerrssoonnss,, aanniimmaallss,, oorr pprrooppeerrttyy.. WWhheenn ssuucchh aa ssttrruuccttuurree iiss ddiivviiddeedd iinnttoo
sseeppaarraattee ppaarrttss bbyy oonnee oorr mmoorree uunnppiieerrcceedd wwaallllss eexxtteennddiinngg ffrroomm tthhee ggrroouunndd uupp,, eeaacchh ppaarrtt iiss ddeeeemmeedd aa
sseeppaarraattee bbuuiillddiinngg,, eexxcceepptt iinn rreeggaarrddss ttoo mmiinniimmuumm ssiiddee yyaarrdd rreeqquuiirreemmeennttss aass pprroovviiddeedd iinn tthhiiss
RReessoolluuttiioonn..

BBuuiillddiinngg LLiinnee iiss aa lliinnee ddeeffiinniinngg tthhee mmiinniimmuumm ffrroonntt,, ssiiddee aanndd rreeaarr yyaarrdd rreeqquuiirreemmeennttss..

BBuuiillddiinngg,, HHeeiigghhtt ooff iiss tthhee vveerrttiiccaall ddiimmeennssiioonn mmeeaassuurreedd ffrroomm tthhee aavveerraaggee eelleevvaattiioonn ooff tthhee ffiinniisshheedd
lloott ggrraaddee aatt tthhee ffrroonntt ooff tthhee bbuuiillddiinngg,, ttoo tthhee hhiigghheesstt ppooiinntt ooff tthhee ssttrruuccttuurree eexxcclluuddiinngg aanntteennnnaass,,
cchhiimmnneeyyss,, eettcc..

BBuuiillddiinngg,, PPrriinncciippaall iiss aa bbuuiillddiinngg hhoouussiinngg tthhee pprriinncciippaall aaccttiivviittyy ppeerrffoorrmmeedd oonn aannyy lloott..

BBuuffffeerriinngg iiss aa llaannddssccaappeedd aarreeaa iinntteennddeedd ttoo sseeppaarraattee aanndd ppaarrttiiaallllyy oobbssttrruucctt tthhee vviieeww ooff ttwwoo aaddjjaacceenntt
llaanndd uusseess oorr pprrooppeerrttiieess ffrroomm oonnee aannootthheerr..

CCaarr PPoorrtt iiss aa ccoovveerreedd aauuttoommoobbiillee ppaarrkkiinngg ssppaaccee nnoott ccoommpplleetteellyy eenncclloosseedd bbyy wwaallllss oorr ddoooorrss.. FFoorr tthhee
ppuurrppoossee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, aa ccaarr ppoorrtt sshhaallll bbee ssuubbjjeecctt ttoo aallll rreegguullaattiioonnss pprreessccrriibbeedd iinn tthhiiss RReessoolluuttiioonn
ffoorr aa pprriivvaattee ggaarraaggee..

CCeennttrraalliizzeedd SSeewweerr SSyysstteemm iiss wwhheerree iinnddiivviidduuaall lloottss aarree ccoonnnneecctteedd ttoo aa ccoommmmoonn ddiissttrriibbuuttiioonn ssyysstteemm
wwhheetthheerr ppuubblliiccllyy oorr pprriivvaatteellyy oowwnneedd aanndd//oorr ooppeerraatteedd..

CChhiilldd DDaayy--CCaarree iiss aaddmmiinniisstteerriinngg ttoo tthhee nneeeeddss ooff iinnffaannttss,, ttooddddlleerrss,, pprree--sscchhooooll cchhiillddrreenn,, aanndd sscchhooooll
cchhiillddrreenn oouuttssiiddee ooff sscchhooooll hhoouurrss bbyy ppeerrssoonnss ootthheerr tthhaann tthheeiirr ppaarreennttss oorr gguuaarrddiiaannss,, ccuussttooddiiaannss,, oorr
rreellaattiivveess bbyy bblloooodd,, mmaarrrriiaaggee,, oorr aaddooppttiioonn ffoorr aannyy ppaarrtt ooff tthhee ttwweennttyy--ffoouurr hhoouurr ddaayy iinn aa ppllaaccee oorr
rreessiiddeennccee ootthheerr tthhaann tthhee cchhiilldd’’ss oowwnn hhoommee.. TThhee ffoolllloowwiinngg aarree cchhiilldd ddaayy--ccaarree ffaacciilliittiieess..

CChhiilldd DDaayy--CCaarree CCeenntteerr iiss aannyy ppllaaccee iinn wwhhiicchh cchhiilldd ddaayy--ccaarree iiss pprroovviiddeedd,, wwiitthh oorr wwiitthhoouutt
ccoommppeennssaattiioonn,, ffoorr 1133 oorr mmoorree cchhiillddrreenn aatt aannyy oonnee ttiimmee,, oorr aannyy ppllaaccee tthhaatt iiss nnoott tthhee
ppeerrmmaanneenntt rreessiiddeennccee ooff tthhee lliicceennsseeee oorr aaddmmiinniissttrraattoorr iinn wwhhiicchh cchhiilldd ddaayy--ccaarree iiss pprroovviiddeedd,,
wwiitthh oorr wwiitthhoouutt ccoommppeennssaattiioonn ffoorr 77 ttoo 1122 cchhiillddrreenn aatt aannyy oonnee ttiimmee.. IInn ccoouunnttiinngg cchhiillddrreenn ffoorr
tthhee ppuurrppoosseess ooff tthhiiss ddeeffiinniittiioonn,, aannyy cchhiillddrreenn uunnddeerr 66 yyeeaarrss ooff aaggee wwhhoo aarree rreellaatteedd ttoo aa
lliicceennsseeee,, aaddmmiinniissttrraattoorr,, oorr eemmppllooyyeeee aanndd wwhhoo aarree oonn tthhee pprreemmiisseess sshhaallll bbee ccoouunntteedd..
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TTyyppee AA FFaammiillyy DDaayy--CCaarree HHoommee iiss aa ppeerrmmaanneenntt rreessiiddeennccee ooff tthhee aaddmmiinniissttrraattoorr iinn wwhhiicchh cchhiilldd
ddaayy--ccaarree iiss pprroovviiddeedd ffoorr 44 ttoo 1122 cchhiillddrreenn aatt aannyy oonnee ttiimmee,, iiff 44 oorr mmoorree cchhiillddrreenn aarree uunnddeerr 22
yyeeaarrss ooff aaggee.. IInn ccoouunnttiinngg cchhiillddrreenn ffoorr tthhee ppuurrppoosseess ooff tthhiiss ddeeffiinniittiioonn,, aannyy cchhiillddrreenn uunnddeerr 66
yyeeaarrss ooff aaggee wwhhoo aarree rreellaatteedd ttoo aa lliicceennsseeee,, aaddmmiinniissttrraattoorr,, oorr eemmppllooyyeeee aanndd wwhhoo aarree oonn tthhee
pprreemmiisseess ooff tthhee TTyyppee AA hhoommee sshhaallll bbee ccoouunntteedd.. TThhee tteerrmm ““TTyyppee AA ffaammiillyy ddaayy--ccaarree hhoommee””
ddooeess nnoott iinncclluuddee aa rreessiiddeennccee iinn wwhhiicchh tthhee nneeeeddss ooff cchhiillddrreenn aarree aaddmmiinniisstteerreedd ttoo,, iiff aallll ssuucchh
cchhiillddrreenn aarree ssiibblliinnggss oorr tthhee ssaammee iimmmmeeddiiaattee ffaammiillyy aanndd tthhee rreessiiddeennccee iiss tthheeiirr hhoommee..

TTyyppee BB FFaammiillyy DDaayy--CCaarree HHoommee iiss aa ppeerrmmaanneenntt rreessiiddeennccee ooff tthhee pprroovviiddeerr iinn wwhhiicchh cchhiilldd ddaayy--
ccaarree oorr cchhiilldd ddaayy--ccaarree sseerrvviicceess aarree pprroovviiddeedd ffoorr 11 ttoo 66 cchhiillddrreenn aatt oonnee ttiimmee aanndd iinn wwhhiicchh nnoo
mmoorree tthhaann 33 cchhiillddrreenn mmaayy bbee uunnddeerr 22 yyeeaarrss ooff aaggee aatt aannyy oonnee ttiimmee.. IInn ccoouunnttiinngg cchhiillddrreenn ffoorr
tthhee ppuurrppoosseess ooff tthhiiss ddeeffiinniittiioonn,, aannyy cchhiillddrreenn uunnddeerr 66 yyeeaarrss ooff aaggee wwhhoo aarree rreellaatteedd ttoo tthhee
pprroovviiddeerr aanndd aarree oonn tthhee pprreemmiisseess ooff tthhee TTyyppee BB hhoommee sshhaallll bbee ccoouunntteedd.. TThhee tteerrmm ““TTyyppee BB
ffaammiillyy ddaayy--ccaarree hhoommee”” ddooeess nnoott iinncclluuddee aa rreessiiddeennccee iinn wwhhiicchh tthhee nneeeeddss ooff cchhiillddrreenn aarree
aaddmmiinniisstteerreedd ttoo,, iiff aallll ssuucchh cchhiillddrreenn aarree ssiibblliinnggss ooff tthhee ssaammee iimmmmeeddiiaattee ffaammiillyy aanndd tthhee
rreessiiddeennccee iiss tthheeiirr hhoommee..

CChhuurrcchh mmeeaannss aannyy cchhuurrcchh,, ssyynnaaggoogguuee,, mmoossqquuee,, tteemmppllee,, oorr bbuuiillddiinngg wwhhiicchh iiss uusseedd pprriimmaarriillyy ffoorr tthhee
rreelliiggiioouuss wwoorrsshhiipp,, rreelliiggiioouuss sseerrvviicceess,, aanndd rreellaatteedd rreelliiggiioouuss aaccttiivviittiieess..

CClliinniicc oorr MMeeddiiccaall CCeenntteerr iiss aa ppllaaccee uusseedd ffoorr tthhee ddiiaaggnnoossiiss aanndd ttrreeaattmmeenntt ooff tthhee ssiicckk,, aaiilliinngg,, iinnffiirrmm,, oorr
iinnjjuurreedd ppeerrssoonnss aanndd tthhoossee wwhhoo aarree iinn nneeeedd ooff mmeeddiiccaall oorr ssuurrggiiccaall aatttteennttiioonn,, bbuutt lliimmiitteedd ttoo oouuttppaattiieennttss
oonnllyy..

CClluubb iiss aann aassssoocciiaattiioonn ooff ppeerrssoonnss ffoorr ssoommee ccoommmmoonn nnoonn--pprrooffiitt ppuurrppoossee,, bbuutt nnoott iinncclluuddiinngg ggrroouuppss
oorrggaanniizzeedd pprriimmaarriillyy ttoo rreennddeerr aa sseerrvviiccee wwhhiicchh iiss ccuussttoommaarriillyy ccaarrrriieedd oonn aass aa bbuussiinneessss..

CCoonnvvaalleesscceenntt,, NNuurrssiinngg,, oorr RReesstt HHoommee iiss aannyy ddwweelllliinngg wwiitthh sslleeeeppiinngg rroooommss wwhheerree ppeerrssoonnss aarree
hhoouusseedd oorr llooddggeedd aanndd ffuurrnniisshheedd wwiitthh mmeeaallss aanndd nnuurrssiinngg ccaarree ffoorr hhiirree..

CCoouurrtt iiss aann ooccccuuppiieedd ssppaaccee,, ootthheerr tthhaann aa yyaarrdd,, oonn tthhee ssaammee lloott wwiitthh aa bbuuiillddiinngg,, wwhhiicchh iiss bboouunnddeedd oonn
ttwwoo oorr mmoorree ssiiddeess bbyy tthhee wwaallllss ooff ssuucchh bbuuiillddiinngg..

DDeennssiittyy ooff PPooppuullaattiioonn iiss tthhee rraattiioo ooff ppooppuullaattiioonn eexxpprreesssseedd aass ppeerrssoonnss oorr aass ffaammiilliieess,, ttoo aa uunniitt ooff llaanndd
tthheeyy ooccccuuppyy eexxpprreesssseedd iinn aaccrreess oorr ootthheerr aarreeaall mmeeaassuurree..

DDwweelllliinngg iiss aa bbuuiillddiinngg oorr ppoorrttiioonn ooff aa bbuuiillddiinngg ddeessiiggnnaatteedd ffoorr rreessiiddeennttiiaall ppuurrppoosseess,, iinncclluuddiinngg oonnee--
ffaammiillyy,, ttwwoo--ffaammiillyy,, aanndd mmuullttii--ffaammiillyy ddwweelllliinnggss,, bbuutt nnoott iinncclluuddiinngg hhootteellss,, mmootteellss,, bbooaarrddiinngg hhoouusseess
aanndd llooddggiinngg hhoouusseess..

DDwweelllliinngg,, TTwwoo--ffaammiillyy iiss aa ddeettaacchheedd bbuuiillddiinngg ddeessiiggnneedd ffoorr,, oorr ccoonnvveerrtteedd oorr ooccccuuppiieedd eexxcclluussiivveellyy bbyy
ttwwoo--ffaammiilliieess,, lliivviinngg iinnddeeppeennddeennttllyy ooff eeaacchh ootthheerr..

DDwweelllliinngg,, MMuullttii--ffaammiillyy -- SSeeee AAppaarrttmmeenntt HHoouussee

DDwweelllliinngg UUnniitt iiss oonnee oorr mmoorree rroooommss iinn aa ddwweelllliinngg ddeessiiggnneedd ffoorr ooccccuuppaannccyy bbyy oonnee ffaammiillyy ffoorr lliivviinngg
aanndd sslleeeeppiinngg ppuurrppoosseess,, aanndd hhaavviinngg ttooiilleett ffaacciilliittiieess aanndd oonnee kkiittcchheenn..

EEaasseemmeenntt iiss aa rriigghhtt ttoo ssoommee pprrooffiitt,, bbeenneeffiitt,, oorr uussee oouutt ooff,, oorr oovveerr tthhee llaanndd ooff aannootthheerr,, ccrreeaatteedd bbyy
ggrraanntt oorr pprreessccrriippttiioonn..
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EEsssseennttiiaall SSeerrvviiccee iiss tthhee eerreeccttiioonn,, ccoonnssttrruuccttiioonn,, aalltteerraattiioonn,, oorr mmaaiinntteennaannccee bbyy ppuubblliicc uuttiilliittiieess oorr
mmuunniicciippaall ddeeppaarrttmmeennttss,, oorr ccoommmmiissssiioonnss,, ooff uunnddeerrggrroouunndd oorr oovveerrhheeaadd ggaass,, eelleeccttrriiccaall,, sstteeaamm,, oorr wwaatteerr
ttrraannssmmiissssiioonn oorr ddiissttrriibbuuttiioonn ssyysstteemmss,, ccoolllleeccttiioonn,, ccoommmmuunniiccaattiioonnss,, ssuuppppllyy oorr ddiissppoossaall ssyysstteemm,,
iinncclluuddiinngg ppoolleess,, wwiirreess,, mmaaiinnss,, ddrraaiinnss,, sseewweerrss,, ppiippeess ccoonndduuiittss,, ccaabblleess,, ffiirree aallaarrmm bbooxxeess,, ppoolliiccee ccaallll
bbooxxeess,, ttrraaffffiicc ssiiggnnaallss,, hhyyddrraannttss,, aanndd ootthheerr ssiimmiillaarr eeqquuiippmmeenntt aanndd aacccceessssoorriieess iinn ccoonnnneeccttiioonn
tthheerreewwiitthh,, bbuutt nnoott iinncclluuddiinngg bbuuiillddiinnggss rreeaassoonnaabbllee aanndd nneecceessssaarryy ffoorr tthhee ffuurrnniisshhiinngg ooff aaddeeqquuaattee
sseerrvviiccee bbyy ssuucchh ppuubblliicc uuttiilliittiieess oorr mmuunniicciippaall ddeeppaarrttmmeennttss oorr ccoommmmiissssiioonnss,, oorr ffoorr tthhee ppuubblliicc hheeaalltthh oorr
ssaaffeettyy aanndd ppuubblliicc wweellffaarree..

FFaammiillyy iiss oonnee oorr mmoorree ppeerrssoonnss ooccccuuppyyiinngg aa pprreemmiisseess aanndd lliivviinngg aass aa ssiinnggllee hhoouusseekkeeeeppiinngg uunniitt,,
wwhheetthheerr oorr nnoott rreellaatteedd ttoo eeaacchh ootthheerr bbyy bbiirrtthh oorr mmaarrrriiaaggee,, aass ddiissttiinngguuiisshheedd ffrroomm aa ggrroouupp ooccccuuppyyiinngg aa
bbooaarrddiinngg hhoouussee,, nnuurrssiinngg hhoommee,, oorr hhootteell aass hheerreeiinn ddeeffiinneedd..

GGaarraaggee,, PPrriivvaattee,, iiss aa bbuuiillddiinngg oorr ppaarrtt tthheerreeooff aacccceessssoorryy ttoo aa mmaaiinn bbuuiillddiinngg aanndd pprroovviiddiinngg ffoorr tthhee
ssttoorraaggee ooff aauuttoommoobbiilleess aanndd iinn wwhhiicchh nnoo ooccccuuppaattiioonn oorr bbuussiinneessss ffoorr pprrooffiitt iiss ccaarrrriieedd oonn ootthheerr tthhaann
tthhaatt ppeerrmmiitttteedd aass aa hhoommee ooccccuuppaattiioonn..

GGaarraaggee,, PPuubblliicc oorr SSttoorraaggee iiss aa bbuuiillddiinngg oorr ppaarrtt tthheerreeooff ootthheerr tthhaann aa pprriivvaattee ggaarraaggee ffoorr tthhee ssttoorraaggee ooff
mmoottoorr vveehhiicclleess aanndd iinn wwhhiicchh sseerrvviiccee ssttaattiioonn aaccttiivviittiieess mmaayy bbee ccaarrrriieedd oonn..

GGaassoolliinnee SSeerrvviiccee SSttaattiioonn iiss aannyy aarreeaa ooff llaanndd,, iinncclluuddiinngg aannyy ssttrruuccttuurree oorr ssttrruuccttuurreess tthheerreeoonn,, tthhaatt iiss oorr
aarree uusseedd oorr ddeessiiggnneedd ffoorr tthhee ssuuppppllyy ooff ggaassoolliinnee oorr ooiill oorr ootthheerr ffuueell ffoorr tthhee pprrooppuullssiioonn ooff vveehhiicclleess..
FFoorr tthhee ppuurrppoossee ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, tthheerree sshhaallll aallssoo bbee ddeeeemmeedd ttoo bbee iinncclluuddeedd wwiitthhiinn tthhiiss tteerrmm aannyy
aarreeaa oorr ssttrruuccttuurree uusseedd oorr ddeessiiggnneedd ttoo bbee uusseedd ffoorr ppoolliisshhiinngg,, ggrreeaassiinngg,, wwaasshhiinngg,, sspprraayyiinngg,, ddrryy
cclleeaanniinngg,, oorr ootthheerrwwiissee cclleeaanniinngg oorr sseerrvviicciinngg ssuucchh mmoottoorr vveehhiicclleess..

GGrraaddee,, FFiinniisshheedd iiss tthhee ccoommpplleetteedd ssuurrffaaccee ooff tthhee llaawwnnss,, wwaallkkss aanndd rrooaaddss bbrroouugghhtt ttoo ggrraaddee aass sshhoowwnn
oonn tthhee ooffffiicciiaall ppllaannss oorr ddeessiiggnnss rreellaattiinngg tthheerreettoo..

GGrroouupp HHoouussiinngg DDeevveellooppmmeenntt aarree tthhoossee ttyyppeess ooff rreessiiddeennttiiaall ssttrruuccttuurreess ccuussttoommaarriillyy kknnoowwnn aass ggaarrddeenn
aappaarrttmmeennttss,, tteerrrraaccee aappaarrttmmeennttss,, rrooww hhoouussiinngg uunniittss aanndd tthhoossee ttyyppeess ooff hhoouussiinngg ssttrruuccttuurreess ssiimmiillaarr iinn
cchhaarraacctteerr aanndd ddeennssiittyy ttoo ssuucchh ggrroouupp hhoouussiinngg..

HHoommee OOccccuuppaattiioonn iiss aannyy uussee ccuussttoommaarriillyy ccoonndduucctteedd eennttiirreellyy wwiitthhiinn aa ddwweelllliinngg aanndd ccaarrrriieedd oonn bbyy tthhee
iinnhhaabbiittaannttss tthheerreeooff,, wwhhiicchh uussee iiss cclleeaarrllyy iinncciiddeennttaall aanndd sseeccoonnddaarryy ttoo tthhee uussee ooff tthhee ddwweelllliinngg ffoorr
ddwweelllliinngg ppuurrppoosseess aanndd ddooeess nnoott cchhaannggee tthhee cchhaarraacctteerr tthheerreeooff..

HHoossppiittaall oorr SSaanniittaarriiuumm iiss aann eessttaabblliisshhmmeenntt wwhhiicchh pprroovviiddeess aaccccoommmmooddaattiioonnss,, ffaacciilliittiieess aanndd sseerrvviicceess
oovveerr aa ccoonnttiinnuuoouuss ppeerriioodd ooff ttwweennttyy ffoouurr ((2244)) hhoouurrss,, oorr mmoorree,, ffoorr oobbsseerrvvaattiioonn,, ddiiaaggnnoossiiss aanndd ccaarree,, ooff
ttwwoo ((22)) oorr mmoorree iinnddiivviidduuaallss ssuuffffeerriinngg ffrroomm iillllnneessss,, iinnjjuurryy,, ddeeffoorrmmiittyy oorr aabbnnoorrmmaalliittyy,, oorr ffoorr aannyy
ccoonnddiittiioonn rreeqquuiirriinngg oobbsstteettrriiccaall,, mmeeddiiccaall,, oorr ssuurrggiiccaall sseerrvviicceess..

HHootteell iiss aa bbuuiillddiinngg iinn wwhhiicchh llooddggiinngg iiss pprroovviiddeedd aanndd ooffffeerreedd ffoorr tthhee ppuubblliicc ffoorr ccoommppeennssaattiioonn aanndd
wwhhiicchh iiss ooppeenn ttoo ttrraannssiieenntt gguueessttss,, aass ddiissttiinngguuiisshheedd ffrroomm aa bbooaarrddiinngg hhoouussee oorr llooddggiinngg hhoouussee..

IInndduussttrriiaall PPaarrkk iiss aa ttrraacctt ooff llaanndd ssuubbddiivviiddeedd aanndd ddeevveellooppeedd aaccccoorrddiinngg ttoo aa ccoommpprreehheennssiivvee ppllaann ffoorr
tthhee uussee ooff aa ccoommmmuunniittyy ooff iinndduussttrriieess aanndd ccoonnttaaiinniinngg aatt lleeaasstt oonnee ssttrreeeett,, ddeessiiggnneedd ssoolleellyy ttoo pprroovviiddee
aacccceessss ttoo iinndduussttrriiaall eessttaabblliisshhmmeennttss llooccaatteedd oonn iitt..

KKeennnneell iiss aa ppllaaccee wwhheerree mmoorree tthhaann ffiivvee ((55)) ddooggss,, ssiixx ((66)) mmoonntthhss ooff aaggee oorr oollddeerr aarree kkeepptt..
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KKiittcchheenn iiss aannyy rroooomm aanndd//oorr ootthheerr ssppaaccee uusseedd oorr iinntteennddeedd oorr ddeessiiggnneedd ttoo bbee uusseedd ffoorr ccooookkiinngg oorr ffoorr
pprreeppaarraattiioonn ooff ffoooodd ffoorr oonnee ffaammiillyy..

JJuunnkk mmeeaannss oolldd oorr ssccrraapp ccooppppeerr,, bbrraassss,, rrooppee,, rraaggss,, bbaatttteerriieess,, ppaappeerr,, rruubbbbeerr,, jjuunnkkeedd,, ddiissmmaannttlleedd oorr
wwrreecckkeedd aauuttoommoobbiillee//aauuttoommoobbiilleess oorr ppaarrttss tthheerreeooff,, iirroonn,, sstteeeell,, aanndd ootthheerr oolldd oorr ssccrraapp ffeerrrroouuss oorr nnoonn--
ffeerrrroouuss mmaatteerriiaallss wwhhiicchh aarree nnoott hheelldd ffoorr ssaallee ffoorr rreemmeellttiinngg ppuurrppoosseess bbyy aann eessttaabblliisshhmmeenntt hhaavviinngg
ffaacciilliittiieess ffoorr pprroocceessssiinngg ssuucchh mmaatteerriiaallss..

JJuunnkk YYaarrdd mmeeaannss aann eessttaabblliisshhmmeenntt oorr ppllaaccee ooff bbuussiinneessss ootthheerr tthhaann aann eessttaabblliisshhmmeenntt hhaavviinngg ffaacciilliittiieess
ffoorr pprroocceessssiinngg iirroonn,, sstteeeell,, oorr nnoonn--ffeerrrroouuss ssccrraapp aanndd wwhhoossee pprriinncciippaall pprroodduucctt iiss ssccrraapp iirroonn aanndd sstteeeell oorr
nnoonn--ffeerrrroouuss ssccrraapp ffoorr ssaallee ffoorr rreemmeellttiinngg ppuurrppoosseess,, wwhhiicchh iiss mmaaiinnttaaiinneedd aanndd ooppeerraatteedd ffoorr tthhee ppuurrppoossee
ooff ssttoorriinngg,, kkeeeeppiinngg,, bbuuyyiinngg,, oorr sseelllliinngg jjuunnkk,, oorr ffoorr tthhee mmaaiinntteennaannccee oorr ooppeerraattiioonn ooff aann aauuttoommoobbiillee
ggrraavvee yyaarrdd,, eexxcceepptt aann eessttaabblliisshhmmeenntt oorr ppllaaccee wwhheerree aauuttoommoobbiilleess,, wwrreecckkeedd oorr ootthheerrwwiissee,, aarree hheelldd oorr
iimmppoouunnddeedd ffoorr aa ppeerriioodd nnoott ttoo eexxcceeeedd nniinneettyy ((9900)) ddaayyss eexxcclluussiivveellyy ffoorr ssttoorraaggee,, rreeppaaiirr,, oorr rreessaallee
wwiitthhoouutt aalltteerraattiioonn..

LLiivviinngg SSppaaccee iiss tthhaatt aarreeaa wwiitthhiinn aa ssttrruuccttuurree iinntteennddeedd,, ddeessiiggnneedd,, eerreecctteedd,, oorr uusseedd ffoorr hhuummaann
ooccccuuppaannccyy,, bbuutt eexxcclluuddiinngg aannyy cceellllaarr oorr bbaasseemmeenntt aarreeaa,, oorr aacccceessssoorryy uussee aarreeaass..

LLooaaddiinngg SSppaaccee iiss aann ooffff--ssttrreeeett ssppaaccee oorr bbeerrtthh oonn tthhee ssaammee lloott wwiitthh aa bbuuiillddiinngg,, oorr ccoonnttiigguuoouuss ggrroouupp ooff
bbuuiillddiinnggss,, ffoorr tthhee tteemmppoorraarryy ppaarrkkiinngg ooff aa ccoommmmeerrcciiaall vveehhiiccllee wwhhiillee llooaaddiinngg oorr uunnllooaaddiinngg
mmeerrcchhaannddiissee oorr mmaatteerriiaallss,, aanndd wwhhiicchh aabbuuttss uuppoonn aa ssttrreeeett,, aalllleeyy,, oorr ootthheerr aapppprroopprriiaattee mmeeaannss ooff
aacccceessss..

LLooddggiinngg oorr RRoooommiinngg HHoouussee iiss aa bbuuiillddiinngg wwhheerree llooddggiinngg oonnllyy iiss pprroovviiddeedd ffoorr ccoommppeennssaattiioonn ttoo mmoorree
tthhaann ttwwoo ((22)) llooddggeerrss ootthheerr tthhaann mmeemmbbeerrss ooff tthhee pprroopprriieettoorr''ss ffaammiillyy..

LLoott iiss aa ppaarrcceell ooff llaanndd iinn ssiinnggllee oorr uunnddiivviiddeedd oowwnneerrsshhiipp uusseedd oorr iinntteennddeedd ttoo bbee uusseedd aass aa ssiittee ffoorr aa
mmaaiinn bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree aanndd aacccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss aanndd ssttrruuccttuurreess,, oorr ffoorr ssoommee ootthheerr ppuurrppoossee..

LLoott,, CCoorrnneerr,, iiss aa lloott aatt tthhee ppooiinntt ooff iinntteerrsseeccttiioonn ooff aanndd aabbuuttttiinngg oonn ttwwoo oorr mmoorree iinntteerrsseeccttiinngg ssttrreeeettss..

LLoott CCoovveerraaggee iiss tthhee aarreeaa ooff aa lloott ooccccuuppiieedd bbyy tthhee pprriinncciippaall aanndd aacccceessssoorryy bbuuiillddiinnggss..

LLoott,, DDeepptthh ooff iiss tthhee mmeeaann ddiissttaannccee ffrroomm tthhee rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee ooff tthhee ssttrreeeett aatt tthhee ffrroonntt ooff tthhee lloott ttoo iittss
ooppppoossiittee rreeaarr lliinnee mmeeaassuurreedd iinn tthhee ggeenneerraall ddiirreeccttiioonn ooff tthhee ssiiddee lliinneess ooff tthhee lloott;; wwhheerree tthhee rriigghhtt--ooff--
wwaayy iiss nnoott eessttaabblliisshheedd,, iitt sshhaallll bbee aassssuummeedd ttoo bbee ssiixxttyy ((6600)) ffeeeett..

LLoott,, IInntteerriioorr iiss aa lloott ootthheerr tthhaann aa ccoorrnneerr lloott..

LLoott LLiinneess aarree tthhee lliinneess ddeeffiinniinngg tthhee lliimmiittss ooff aa lloott..

LLoott,, WWiiddtthh ooff iiss tthhee wwiiddtthh mmeeaassuurreedd aalloonngg tthhee mmiinniimmuumm sseettbbaacckk lliinnee..

LLoott LLiinnee,, RReeaarr iiss aa lliinnee ccoonnnneeccttiinngg wwiitthh aa ssttrreeeett oorr rrooaadd lliinnee..

LLoott,, ooff RReeccoorrdd iiss aa lloott wwhhiicchh iiss ppaarrtt ooff aa ssuubbddiivviissiioonn,, tthhee pplloott,, oorr mmaapp ooff wwhhiicchh hhaass bbeeeenn rreeccoorrddeedd iinn
tthhee OOffffiiccee ooff tthhee RReeccoorrddeerr ooff EErriiee CCoouunnttyy,, oorr aa lloott ddeessccrriibbeedd bbyy mmeetteess aanndd bboouunnddss,, tthhee ddeeeedd ttoo
wwhhiicchh hhaass bbeeeenn rreeccoorrddeedd iinn tthhee OOffffiiccee ooff tthhee RReeccoorrddeerr ooff EErriiee CCoouunnttyy..
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MMaajjoorr TThhoorroouugghhffaarree iiss aa tthhoorroouugghhffaarree ddeessiiggnneedd aass aa mmaajjoorr tthhoorroouugghhffaarree oonn tthhee llaanndd uussee aanndd//oorr
tthhoorroouugghhffaarree ppllaann dduullyy aaddoopptteedd bbyy tthhee BBooaarrdd ooff EErriiee CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss oorr aa MMuunniicciippaall
PPllaannnniinngg CCoommmmiissssiioonn..

MMaassssaaggee EEssttaabblliisshhmmeenntt iinncclluuddeess aannyy ppllaaccee ooff bbuussiinneessss wwhheerree aa ppeerrssoonn ooffffeerrss mmaassssaaggeess iinn eexxcchhaannggee
ffoorr aannyytthhiinngg ooff vvaalluuee oorr iinn ccoonnnneeccttiioonn wwiitthh pprroovviiddiinngg aannootthheerr lleeggiittiimmaattee sseerrvviiccee.. FFoorr tthhee ppuurrppoossee ooff
tthhiiss ZZoonniinngg RReessoolluuttiioonn,, ““mmaassssaaggee eessttaabblliisshhmmeenntt”” ddooeess nnoott iinncclluuddee tthhoossee bbuussiinneesssseess pprraaccttiicciinngg aannyy
lliimmiitteedd bbrraanncchh ooff mmeeddiicciinnee oorr ssuurrggeerryy bbyy ppeerrssoonnss cceerrttiiffiieedd ttoo pprraaccttiiccee uunnddeerr OOhhiioo RReevviisseedd CCooddee
SSeeccttiioonnss 44773311..1155 aanndd 44773311..1166,, oorr pprroovviiddiinngg tthheerraappeeuuttiicc mmaassssaaggee bbyy aa lliicceennsseedd pphhyyssiicciiaann,,
cchhiirroopprraaccttoorr,, ppooddiiaattrriisstt,, nnuurrssee,, oorr ootthheerr hheeaalltthh pprrooffeessssiioonnaall lliicceennsseedd,, cceerrttiiffiieedd oorr rreeggiisstteerreedd iinn OOhhiioo..

MMiinniimmuumm BBuuiillddiinngg SSeettbbaacckk LLiinnee iiss aa lliinnee iinn bbaacckk ooff aanndd ppaarraalllleell ttoo,, tthhee ssttrreeeett rriigghhtt--ooff--wwaayy aanndd aatt
ssuucchh ddiissttaannccee ffrroomm tthhee ssttrreeeett rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee aass rreeqquuiirreedd bbyy tthhee mmiinniimmuumm ffrroonntt yyaarrdd ddeepptthh iinn tthhee
ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh iitt iiss llooccaatteedd.. WWhheerree tthhee rriigghhtt--ooff--wwaayy lliinnee iiss nnoott eessttaabblliisshheedd,, iitt sshhaallll bbee aassssuummeedd ttoo
bbee ssiixxttyy ((6600)) ffeeeett..

MMoobbiillee HHoommee -- TTrraaiilleerr mmeeaannss aannyy sseellff--pprrooppeelllleedd oorr nnoonn--sseellff-- pprrooppeelllleedd vveehhiiccllee ssoo ddeessiiggnneedd,,
ccoonnssttrruucctteedd,, rree--ccoonnssttrruucctteedd,, oorr aaddddeedd ttoo bbyy mmeeaannss ooff aacccceessssoorriieess iinn ssuucchh aa mmaannnneerr tthhaatt wwiillll ppeerrmmiitt
tthhee uussee aanndd ooccccuuppaannccyy tthheerreeooff ffoorr hhuummaann hhaabbiittaattiioonn,, wwhheetthheerr rreessttiinngg oonn wwhheeeellss,, jjaacckkss,, oorr ootthheerr
ffoouunnddaattiioonn,, aanndd uusseedd oorr ssoo ccoonnssttrruucctteedd aass ttoo ppeerrmmiitt iittss bbeeiinngg uusseedd aass aa ccoonnvveeyyaannccee uuppoonn tthhee ppuubblliicc
ssttrreeeettss oorr hhiigghhwwaayyss..

MMoobbiillee HHoommee LLoott iiss aa ppaarrcceell ooff llaanndd ffoorr tthhee ppllaacceemmeenntt ooff aa ssiinnggllee mmoobbiillee hhoommee aanndd tthhee eexxcclluussiivvee
uussee ooff tthhee ooccccuuppaannttss..

MMoobbiillee HHoommee PPaarrkk -- TTrraaiilleerr CCoouurrtt iiss aa ppaarrcceell ooff llaanndd uunnddeerr ssiinnggllee oowwnneerrsshhiipp wwhhiicchh hhaass bbeeeenn
ppllaannnneedd aanndd iimmpprroovveedd ffoorr tthhee ppllaacceemmeenntt ooff mmoobbiillee hhoommeess ffoorr nnoonn--ttrraannssiieenntt uussee.. SSoommeettiimmeess tteerrmmeedd
aa mmoobbiillee hhoommee ccoouurrtt oorr ppaarrkk..

MMootteell iiss aannyy bbuuiillddiinngg oorr ggrroouupp ooff bbuuiillddiinnggss ccoonnttaaiinniinngg sslleeeeppiinngg rroooommss,, wwiitthh oorr wwiitthhoouutt ccooookkiinngg
ffaacciilliittiieess,, ddeessiiggnneedd ffoorr tteemmppoorraarryy uussee bbyy aauuttoommoobbiillee ttoouurriissttss oorr ttrraannssiieennttss,, wwiitthh ggaarraaggee aattttaacchheedd oorr
ppaarrkkiinngg ssppaaccee ccoonnvveenniieennttllyy llooccaatteedd ttoo eeaacchh uunniitt,, iinncclluuddiinngg aauuttoo ccoouurrttss,, mmootteellss,, mmoottoorr llooddggeess,, aanndd
ttoouurriisstt ccaabbiinnss..

NNoonn--ccoonnffoorrmmiinngg UUssee iiss aa bbuuiillddiinngg,, ssttrruuccttuurree,, oorr uussee ooff llaanndd llaawwffuullllyy eexxiissttiinngg aatt tthhee ttiimmee ooff
eennaaccttmmeenntt ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn,, oorr aannyy aammeennddmmeenntt oorr ssuupppplleemmeenntt tthheerreettoo,, aanndd ttoo wwhhiicchh ddooeess nnoott
ccoonnffoorrmm ttoo tthhee rreegguullaattiioonn ootthheerr tthhaann hheeiigghhtt,, aarreeaa,, aanndd yyaarrdd rreeqquuiirreemmeennttss ffoorr tthhee ddiissttrriicctt iinn wwhhiicchh iitt iiss
ssiittuuaatteedd..

OOppeenn SSppaaccee iiss aann aarreeaa ooff llaanndd wwhhiicchh iiss iinn iittss nnaattuurraall ssttaattee,, oorr iiss ddeevveellooppeedd oonnllyy ffoorr tthhee rraaiissiinngg ooff
aaggrriiccuullttuurraall ccrrooppss,, oorr ffoorr ppuubblliicc oouuttddoooorr rreeccrreeaattiioonn..

PPaarrkkiinngg iiss tthhee tteemmppoorraarryy hhoollddiinngg ooff aa vveehhiiccllee ffoorr aa ppeerriioodd lloonnggeerr tthhaann rreeqquuiirreedd ttoo llooaadd oorr uunnllooaadd
ppeerrssoonnss oorr ggooooddss..

PPllaaccee iiss aann ooppeenn ooccccuuppiieedd ssppaaccee ootthheerr tthhaann aa ssttrreeeett oorr aalllleeyy ppeerrmmaanneennttllyy rreesseerrvveedd aass aa pprriinncciippaall
mmeeaannss ooff aacccceessss ttoo aabbuuttttiinngg pprrooppeerrttyy..

PPoorrcchh iiss aa rrooooffeedd oorr uunnrrooooffeedd ooppeenn ssttrruuccttuurree pprroojjeeccttiinngg ffrroomm tthhee ffrroonntt,, ssiiddee,, oorr rreeaarr wwaallll ooff aa
bbuuiillddiinngg,, aanndd hhaavviinngg nnoo eenncclloosseedd ffeeaattuurree ooff ggllaassss,, wwoooodd oorr ootthheerr mmaatteerriiaall ootthheerr tthhaann tthhiirrttyy--ssiixx ((3366))
iinncchheess aabboovvee tthhee fflloooorr tthheerreeooff,, eexxcceepptt wwiirree ssccrreeeenniinngg aanndd tthhee nneecceessssaarryy ccoolluummnnss ttoo ssuuppppoorrtt tthhee rrooooff..
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PPuubblliicc PPaarrkk mmeeaannss ppuubblliicc llaanndd wwhhiicchh hhaass bbeeeenn ddeessiiggnnaatteedd ffoorr ppaarrkk oorr rreeccrreeaattiioonnaall aaccttiivviittiieess
iinncclluuddiinngg,, bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo,, aa ppaarrkk,, ppllaayyggrroouunndd,, nnaattuurree ttrraaiillss,, sswwiimmmmiinngg ppooooll,, rreesseerrvvooiirr,, aatthhlleettiicc
ffiieelldd,, bbaasskkeettbbaallll oorr tteennnniiss ccoouurrtt,, ppeeddeessttrriiaann oorr bbiiccyyccllee ppaatthhss,, bbaasseebbaallll ddiiaammoonndd,, ooppeenn ssppaaccee,,
wwiillddeerrnneessss aarreeaass,, oorr ssiimmiillaarr ppuubblliicc llaanndd wwiitthhiinn tthhee TToowwnnsshhiipp wwhhiicchh iiss uunnddeerr tthhee ccoonnttrrooll,, ooppeerraattiioonn,,
oorr mmaannaaggeemmeenntt ooff tthhee TToowwnnsshhiipp,, CCoouunnttyy,, ooff SSttaattee..

PPuubblliicc UUttiilliittyy iiss aannyy ppeerrssoonn,, ffiirrmm,, ccoorrppoorraattiioonn,, ggoovveerrnnmmeennttaall aaggeennccyy oorr bbooaarrdd ffuullllyy aauutthhoorriizzeedd ttoo
ffuurrnniisshh ttoo tthhee ppuubblliicc uunnddeerr mmuunniicciippaall rreegguullaattiioonn,, eelleeccttrriicciittyy,, ggaass sstteeaamm,, tteelleepphhoonnee,, tteelleeggrraapphh,,
ttrraannssppoorrttaattiioonn,, wwaatteerr,, oorr aannyy ootthheerr ssiimmiillaarr ppuubblliicc uuttiilliittyy..

RRiigghhtt--ooff--WWaayy iiss aa ssttrreeeett,, aalllleeyy,, oorr ootthheerr tthhoorroouugghhffaarree oorr eeaasseemmeenntt ppeerrmmaanneennttllyy eessttaabblliisshheedd ffoorr
ppaassssaaggee ooff ppeerrssoonnss oorr vveehhiicclleess..

SScchhooooll mmeeaannss aannyy ppuubblliicc oorr pprriivvaattee eedduuccaattiioonnaall ffaacciilliittyy iinncclluuddiinngg,, bbuutt nnoott lliimmiitteedd ttoo cchhiilldd ddaayy ccaarree
ffaacciilliittyy,, nnuurrsseerryy sscchhooooll,, pprreesscchhooooll,, kkiinnddeerrggaarrtteenn,, eelleemmeennttaarryy sscchhooooll,, pprriimmaarryy sscchhooooll,, iinntteerrmmeeddiiaattee
sscchhooooll,, jjuunniioorr hhiigghh sscchhooooll,, mmiiddddllee sscchhooooll,, hhiigghh sscchhooooll,, vvooccaattiioonnaall sscchhooooll,, sseeccoonnddaarryy sscchhooooll,, ssppeecciiaall
eedduuccaattiioonnaall sscchhooooll,, jjuunniioorr ccoolllleeggee,, ccoolllleeggee aanndd uunniivveerrssiittyy.. SScchhooooll iinncclluuddeess tthhee sscchhooooll ggrroouunnddss,, bbuutt
ddooeess nnoott iinncclluuddee ffaacciilliittiieess uusseedd pprriimmaarriillyy ffoorr aannootthheerr ppuurrppoossee aanndd oonnllyy iinncciiddeennttaallllyy aass aa sscchhooooll..

SSiiggnn sshhaallll mmeeaann aannyy wwoorrdd oorr wwoorrddss,, lleetttteerriinngg,, ppaarrttss ooff lleetttteerrss,, ffiigguurreess,, nnuummeerraallss,, pphhrraasseess,, sseenntteenncceess,,
eemmbblleemmss,, ddeevviicceess,, ddeessiiggnnss,, ttrraaddee nnaammeess oorr ttrraaddeemmaarrkkss,, bbyy wwhhiicchh aannyytthhiinngg iiss mmaaddee kknnoowwnn;; aanndd
wwhhiicchh iiss aaffffiixxeedd ttoo,, oorr ppaaiinntteedd,, oorr rreepprreesseenntteedd ddiirreeccttllyy oorr iinnddiirreeccttllyy uuppoonn aa bbuuiillddiinngg,, ssttrruuccttuurree,, oorr
ppiieeccee ooff llaanndd aanndd ddiirreeccttss aatttteennttiioonn ttoo aann oobbjjeecctt,, ppllaaccee,, aaccttiivviittyy,, ppeerrssoonn,, iinnssttiittuuttiioonn,, oorrggaanniizzaattiioonn,, oorr
bbuussiinneessss.. TThhee wwoorrdd ssiiggnn sshhaallll iinncclluuddee bbiillllbbooaarrdd,, ssiiggnnbbooaarrdd,, oorr ddiissppllaayy ssiiggnn..

SSttaabbllee iiss aannyy bbuuiillddiinngg,, ssttrruuccttuurree,, oorr ppoorrttiioonn tthheerreeooff wwhhiicchh iiss uusseedd ffoorr tthhee sshheelltteerr oorr ccaarree ooff hhoorrsseess,, oorr
ootthheerr ssiimmiillaarr aanniimmaallss,, eeiitthheerr ppeerrmmaanneennttllyy oorr ttrraannssiieennttllyy..

SSttaanndd iiss aa ssttrruuccttuurree ffoorr tthhee ddiissppllaayy aanndd ssaallee ooff pprroodduuccttss wwiitthh nnoo ssppaaccee ffoorr ccuussttoommeerrss wwiitthhiinn tthhee
ssttrruuccttuurree iittsseellff..

SSttoorryy -- TThhee vveerrttiiccaall ddiissttaannccee ffrroomm tthhee ttoopp ssuurrffaaccee ooff oonnee fflloooorr ttoo tthhee ttoopp ssuurrffaaccee ooff tthhee nneexxtt aabboovvee..
TThhee hheeiigghhtt ooff tthhee ttoopp--mmoosstt fflloooorr iiss tthhee ddiissttaannccee ffrroomm tthhee ttoopp ssuurrffaaccee ooff tthhee fflloooorr ttoo tthhee ttoopp ssuurrffaaccee ooff
tthhee cceeiilliinngg jjooiissttss.. AA fflloooorr wwiitthh lliivviinngg ssppaaccee,, oorr tthhee ppootteennttiiaall ffoorr lliivviinngg ssppaaccee,, iiss ccoonnssiiddeerreedd aa ffuullll
ssttoorryy..

SSttrreeeett oorr RRooaadd LLiinnee iiss aa lloott lliinnee sseeppaarraattiinngg aa lloott ffrroomm tthhee aaddjjaacceenntt ssttrreeeett..

SSttrreeeett,, PPuubblliicc iiss aa ppuubblliicc tthhoorroouugghhffaarree wwhhiicchh hhaass bbeeeenn ddeeddiiccaatteedd oorr ddeeeeddeedd ttoo tthhee ppuubblliicc ffoorr ppuubblliicc
uussee aanndd aacccceepptteedd bbyy tthhee CCoouunnttyy CCoommmmiissssiioonneerrss oorr TToowwnnsshhiipp TTrruusstteeeess,, aanndd wwhhiicchh aaffffoorrddss pprriinncciippaall
mmeeaannss ooff aacccceessss ttoo aabbuuttttiinngg pprrooppeerrttyy..

SSttrreeeett,, PPrriivvaattee iiss aa tthhoorroouugghhffaarree wwhhiicchh aaffffoorrddss pprriinncciippaall mmeeaannss ooff aacccceessss ttoo aabbuuttttiinngg pprrooppeerrttiieess,, bbuutt
wwhhiicchh hhaass nnoott bbeeeenn ddeeeeddeedd ttoo tthhee ppuubblliicc..

SSttrruuccttuurree iiss aannyytthhiinngg ccoonnssttrruucctteedd oorr eerreecctteedd wwhhiicchh rreeqquuiirreess ppeerrmmaanneenntt llooccaattiioonn oonn tthhee ggrroouunndd
iinncclluuddiinngg ssiiggnnss aanndd bbiillllbbooaarrddss,, bbuutt nnoott iinncclluuddiinngg tthhee ffoolllloowwiinngg:: ffeenncceess aanndd//oorr wwaallllss uusseedd aass ffeenncceess,,
ttrraaiilleerrss,, ccaammppeerrss,, tteennttss,, mmoobbiillee hhoommeess,, aanndd tthhee lliikkee..
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SSttrruuccttuurraall AAlltteerraattiioonn iiss aannyy cchhaannggee iinn tthhee ssuuppppoorrttiinngg mmeemmbbeerrss ooff aa bbuuiillddiinngg ssuucchh aass bbeeaarriinngg wwaallllss,,
ccoolluummnnss,, bbeeaammss,, oorr ggiirrddeerrss,, oorr aannyy ssuubbssttaannttiiaall cchhaannggeess iinn tthhee rrooooff oorr eexxtteerriioorr wwaallllss..

TTaannkk,, SSttoorraaggee iiss iinn rreeffeerreennccee ttoo ppeettrroolleeuumm oorr cchheemmiiccaall pprroodduucctt,, aa cclloosseedd vveesssseell ffoorr tthhee ssttoorraaggee ooff
lliiqquuiidd hhyyddrrooccaarrbboonn ssuubbssttaanncceess aatt aattmmoosspphheerriicc pprreessssuurreess..

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss TToowweerr mmeeaannss aannyy ffrreeee--ssttaannddiinngg ssttrruuccttuurree,, aanntteennnnaa,, oorr aacccceessssoorryy ssttrruuccttuurree ttoo bbee
aattttaacchheedd ttoo aa bbuuiillddiinngg oorr ootthheerr ssttrruuccttuurree,, tthhaatt mmeeeettss aallll ooff tthhee ffoolllloowwiinngg ccrriitteerriiaa::

11.. TThhee ffrreeee--ssttaannddiinngg oorr aattttaacchheedd ssttrruuccttuurree iiss pprrooppoosseedd ttoo bbee ccoonnssttrruucctteedd oonn oorr aafftteerr tthhee
eeffffeeccttiivvee ddaattee ooff tthhiiss aammeennddmmeenntt..

22.. TThhee ffrreeee--ssttaannddiinngg oorr aattttaacchheedd ssttrruuccttuurree iiss pprrooppoosseedd ttoo bbee oowwnneedd oorr pprriinncciippaallllyy uusseedd bbyy aa
ppuubblliicc uuttiilliittyy eennggaaggeedd iinn tthhee pprroovviissiioonn ooff tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss sseerrvviicceess..

33.. TThhee ffrreeee--ssttaannddiinngg ssttrruuccttuurree iiss pprrooppoosseedd ttoo ttoopp aatt aa hheeiigghhtt tthhaatt iiss ggrreeaatteerr tthhaann eeiitthheerr tthhee
mmaaxxiimmuumm aalllloowwaabbllee hheeiigghhtt ooff rreessiiddeennttiiaall ssttrruuccttuurreess wwiitthhiinn tthhee zzoonneedd aarreeaa aass sseett ffoorrtthh iinn
tthhee aapppplliiccaabbllee zzoonniinngg rreegguullaattiioonnss,, oorr tthhee mmaaxxiimmuumm aalllloowwaabbllee hheeiigghhtt ooff ssuucchh aa ffrreeee--
ssttaannddiinngg ssttrruuccttuurree aass sseett ffoorrtthh iinn aannyy aapppplliiccaabbllee zzoonniinngg rreegguullaattiioonnss iinn eeffffeecctt iimmmmeeddiiaatteellyy
pprriioorr ttoo tthhee eeffffeeccttiivvee ddaattee ooff tthhiiss aammeennddmmeenntt oorr aass tthhoossee rreegguullaattiioonnss ssuubbsseeqquueennttllyy aarree
aammeennddeedd..

aa.. TThhee aattttaacchheedd ssttrruuccttuurree iiss pprrooppoosseedd ttoo ttoopp aatt aa hheeiigghhtt tthhaatt iiss ggrreeaatteerr tthhaann eeiitthheerr tthhee
hheeiigghhtt ooff tthhee bbuuiillddiinngg oorr ootthheerr ssttrruuccttuurree ttoo wwhhiicchh iitt iiss ttoo bbee aattttaacchheedd,, oorr tthhee
mmaaxxiimmuumm aalllloowwaabbllee hheeiigghhtt ooff ssuucchh aann aattttaacchheedd ssttrruuccttuurree aass sseett ffoorrtthh iinn aannyy
aapppplliiccaabbllee zzoonniinngg rreegguullaattiioonnss iinn eeffffeecctt iimmmmeeddiiaatteellyy pprriioorr ttoo tthhee eeffffeeccttiivvee ddaattee ooff
tthhiiss aammeennddmmeenntt oorr aass tthhoossee rreegguullaattiioonnss ssuubbsseeqquueennttllyy aarree aammeennddeedd..

44.. TThhee ffrreeee--ssttaannddiinngg oorr aattttaacchheedd ssttrruuccttuurree iiss pprrooppoosseedd ttoo hhaavvee aattttaacchheedd ttoo iitt rraaddiioo ffrreeqquueennccyy
ttrraannssmmiissssiioonn oorr rreecceeppttiioonn eeqquuiippmmeenntt..

UUssee iiss tthhee ppuurrppoossee,, oorr aaccttiivviittyy,, ffoorr wwhhiicchh llaanndd oorr aa bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree iiss aarrrraannggeedd,, ddeessiiggnneedd,, oorr
iinntteennddeedd,, oorr ffoorr wwhhiicchh iitt iiss ooccccuuppiieedd,, oorr mmaayy bbee ooccccuuppiieedd oorr mmaaiinnttaaiinneedd..

UUssee AAcccceessssoorryy -- SSeeee AAcccceessssoorryy BBuuiillddiinngg oorr UUssee

UUssee,, CCoonnddiittiioonnaall iiss aa uussee wwhhiicchh iiss ppeerrmmiitttteedd iinn aa ddiissttrriicctt oorr zzoonnee,, oonnllyy iiff aa cceerrttiiffiiccaattee tthheerreeooff iiss
eexxpprreessssllyy aauutthhoorriizzeedd bbyy tthhee AAppppeeaallss BBooaarrdd iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn

UUssee,, PPrriinncciippaallllyy PPeerrmmiitttteedd iiss aa uussee wwhhiicchh iiss ppeerrmmiitttteedd oouuttrriigghhtt iinn aa ddiissttrriicctt ffoorr wwhhiicchh aa zzoonniinngg
cceerrttiiffiiccaattee mmaayy bbee iissssuueedd bbyy tthhee ZZoonniinngg OOffffiicciiaall iinn aaccccoorrddaannccee wwiitthh tthhee pprroovviissiioonnss ooff tthhiiss
RReessoolluuttiioonn..

UUssee,, SSeeaassoonnaall iiss tthhee ooccccuuppaattiioonn ooff aannyy bbuuiillddiinngg oorr ssttrruuccttuurree oorr aaccttiivviittyy ffoorr aa ppeerriioodd nnoott ttoo eexxcceeeedd
mmoorree tthhaann ssiixx ((66)) mmoonntthhss iinn aannyy oonnee ccaalleennddaarr yyeeaarr..

WWiiddtthh,, SSiiddee YYaarrdd iiss tthhee ppeerrppeennddiiccuullaarr ddiissttaannccee bbeettwweeeenn tthhee eessttaabblliisshheedd ssiiddee lloott lliinnee aanndd aannyy ppoorrttiioonn
ooff aannyy ssttrruuccttuurree eexxiissttiinngg oorr ttoo bbee ccoonnssttrruucctteedd oonn ssaaiidd lloott..

YYaarrdd iiss aann ooppeenn aarreeaa ootthheerr tthhaann aa ccoouurrtt,, oonn aa lloott wwhhiicchh iiss uunnooccccuuppiieedd aanndd uunnoobbssttrruucctteedd ffrroomm tthhee
ggrroouunndd uuppwwaarrdd..

YYaarrdd DDeepptthh,, FFrroonntt iiss tthhee ppeerrppeennddiiccuullaarr ddiissttaannccee bbeettwweeeenn tthhee ssttrreeeett rriigghhtt--ooff--wwaayy aanndd tthhee nneeaarreesstt
ppoorrttiioonn ooff aannyy ssttrruuccttuurree eexxiissttiinngg oorr ttoo bbee ccoonnssttrruucctteedd.. WWhheerree tthhee rriigghhtt--ooff--wwaayy iiss nnoott eessttaabblliisshheedd,, iitt
sshhaallll bbee aassssuummeedd ttoo bbee ssiixxttyy ((6600)) ffeeeett iinn wwiiddtthh..
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YYaarrdd DDeepptthh,, RReeaarr iiss aann ooppeenn uunnooccccuuppiieedd ssppaaccee oonn tthhee ssaammee lloott wwiitthh aannyy ssttrruuccttuurree bbeettwweeeenn tthhee rreeaarr
lliinnee ooff tthhee bbuuiillddiinngg aanndd tthhee rreeaarr lliinnee ooff tthhee lloott aanndd eexxtteennddiinngg tthhee ffuullll wwiiddtthh ooff tthhee lloott..

ZZoonneess oorr DDiissttrriiccttss rreeffeerrss ttoo aa sseeccttiioonn ooff tthhiiss RReessoolluuttiioonn ffoorr wwhhiicchh uunniiffoorrmm rreegguullaattiioonnss ggoovveerrnniinngg tthhee
uussee,, hheeiigghhtt,, aarreeaa,, ssiizzee aanndd iinntteennssiittyy ooff uussee ooff bbuuiillddiinnggss aanndd llaanndd,, aanndd ooppeenn ssppaaccee aabboouutt bbuuiillddiinnggss,, aarree
hheerreeiinn eessttaabblliisshheedd..


