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                                            P r o t o k o ł  

z obrad  XLIII Sesji VII  kadencji  Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka  w dniu  26 czerwca  2018r. 
 

 

Sesja Rady Miasta  odbyła się w  sali konferencyjnej  Miejskiego Domu Kultury. Uczestniczyło  15 
radnych.  
 
Ponadto w sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Dariusz Misztal , Z-ca Burmistrza Marek Pastusiak, 
Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Naczelnicy Wydziałów Urzędu Miasta, Kierownicy jednostek 
organizacyjnych Miasta, zaproszeni  przedstawiciele organizacji, zaproszeni goście. – Starosta Rawski                 
Józef Matysiak 
  
Obrady XLIII Sesji  otworzył Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz. 
Powitał zaproszonych gości, publiczność oraz radnych  przybyłych na Sesję. 
  
Na podstawie listy obecności  stwierdził prawomocność obrad. Obecnych 15 radnych 
 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad. 
 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie  porządku obrad.  
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XLII Sesji Rady Miasta. 
4.  Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.            
5.  Powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
6.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej,  
     obszar położony w rejonie ulicy Armii Krajowej i Parkowej. 
7.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  
     obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
8.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  
     obszar położony w rejonie ulicy 1 Maja. 
9.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego   
     miasta Rawy Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ulicy  Krakowskiej  i  Osady Dolnej. 

 10.  Przystąpienie do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta           
        Rawy Mazowieckiej, obręb ewidencyjny nr 4. 
 11.  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( rejon ulicy Tomaszowskiej).             
 12.  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny  ( rejon ulicy Dolnej). 
 13.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 14.  Interpelacje, zapytania. 
 15.  Zakończenie obrad. 

 
 Zwrócił się z pytaniem czy są uwagi do przedłożonego porządku obrad. 

 Burmistrz Miasta Dariusz Misztal zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad  dodatkowego 
punktu w sprawie  udzielenia  dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane 
przy zabytkach, wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka – dla  Domu Zakonnego 
Zg. Męki  Jezusa Chrystusa O.O. Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej. 
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 Głosowano wniosek do porządku obrad:  

- udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,                                    
wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 
W głosowaniu wniosek Burmistrza został przyjęty jednogłośnie, głosowało 15 radnych, 
 
Następnie Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz przedstawił proponowany porządek 
obrad w następującym brzmieniu: 
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 
2.  Przyjęcie  porządku obrad.  
3.  Przyjęcie protokołu  z obrad XLII Sesji Rady Miasta. 
4.  Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.    
5.  Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,                                    
     wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka.   
6.  Powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
7.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej,  
     obszar położony w rejonie ulicy Armii Krajowej i Parkowej. 
8.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  
     obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
9.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,  
     obszar położony w rejonie ulicy 1 Maja. 

 10.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego   
     miasta Rawy Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ulicy  Krakowskiej  i  Osady Dolnej. 

 11.  Przystąpienie do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta           
        Rawy Mazowieckiej, obręb ewidencyjny nr 4. 
 12.  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( rejon ulicy Tomaszowskiej).             
 13.  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny  ( rejon ulicy Dolnej). 
 13.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  
 14.  Interpelacje, zapytania. 
 15.  Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 

 
Ad 3.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.    

 

Protokół  z  obrad  XLII będzie przyjęty  na następnej  Sesji  Rady Miasta  
 

Ad 4.  Nadanie tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.    

   

Przewodniczący  Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz przedstawił informację. 
Do Biura Rady Miasta wpłynął  wniosek – od wnioskodawców : 
- Jan Kalarus 
- Edyta Kłos 
- Anna Idzikowska 
- Ewa Gorzka 
- Piotr Kwaśniak 
poparty listą 500 osób ( podpisy) mieszkańców Rawy Mazowieckiej w sprawie nadania tytułu 
Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka Ojcu Jerzemu Chrzanowskiemu. 
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Ojciec Jerzy Chrzanowski wyraził pisemną zgodę na przyjęcie tytułu. 
Ojciec Jerzy Chrzanowski jest związany z Naszym Miastem od 25 lat. 
W rawskim Małym Kościółku od 1992 roku prowadzi duszpasterstwo dzieci, które obejmuje wiele 
aspektów kształtowania młodych rawian. 
Praca katechetyczna to głównie przygotowywanie dzieci do I Komunii Świętej. W ciągu  tych 25 lat 
pacy w naszym mieście Ojciec Jerzy przygotował ponad 5 000 dzieci do tego sakramentu. 
Od 2011 roku wprowadził nowy i niespotykany w Polsce zwyczaj Komunii Świętej Generalnej, 
będącej uroczystym odnowieniem przyrzeczeń Chrztu Świętego, do której przystępują dzieci  
z klas IV. 
Na każdym z tych etapów Ojciec Jerzy Współpracuje ściśle  z rodzicami dzieci, organizując spotkania 
modlitewne, przygotowujące całą rodzinę do poszczególnych uroczystości. 
Inną formą  działania Ojca Jerzego to: 
- Studium Formacyjne dla dzieci starszych pod nazwą Mała Akademia Mądrości Krzyża, 
- Mała Akademia wakacyjna – półkolonie w miesiącu lipcu skupiające dzieci z całego miasta, 
- Grupa Modlitewno- formacyjna Promyczki- dzieci z tej grupy współtworzą oprawę liturgiczną 
niedzielnych Mszy św. 
 
Ojciec Jerzy jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym biuletynu duszpasterskiego Mały Kościółek 
wydawanego w latach 2003-2006. 
Pobyt w Rawie i silna z nią więź Ojca zaowocowały tomikiem wierszy „ Pod Skrzydłami Rawskiego 
Anioła”. 
 

Radna Grażyna Dębska zabierając głos wyraziła swoje zadowolenie, że O,Jerzy Chrzanowski 
dołączy do grona Honorowych Obywateli Naszego Miasta. W pełni zasługuje na ten tytuł.  
Dodała, ze kilkanaście lat pracowała z O.Jerzym. Jest bardzo oddany temu do czego jest powołany, 
pracowity, skromny, przyjaciel młodzieży.    
 

Radny Leszek Jarosiński – to bardzo dobra decyzja, O, Jerzy to oddany przyjaciel dzieci i młodzieży, 
To wyróżnienie dla pasjonistów z Rawy Mazowieckiej. O. Jerzy to sumienny, skromny człowiek 
O wielkim zaangażowaniu w edukacje dzieci i młodzieży.  
 

Radny Stanisław Kabziński - to bardzo dobra decyzja, O. Jerzy to oddany zakonnik-pasjonista  
który poświęcił się  dla pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 

                      Opinii nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie    
nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Rawa Mazowiecka.    
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

Ad 5.  Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytkach,  wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka.   

 

Temat referowała Jolanta Witczak Skarbnik Miasta. 

Powiedziała m.in. 
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W dniu 14 czerwca 2018 r. Dom Zakonny Zg. Męki Jezusa Chrystusa OO. Pasjonistów                        
w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek o udzielenie dotacji ze środków budżetu Miasta Rawa 
Mazowiecka w wysokości 50.000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) na prace związane                
z osuszeniem i odwodnieniem wraz z pracami związanymi z nawierzchnią przy budynku kościoła 
parafialnego p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Rawie Mazowieckiej, zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. 
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków                 
i opiece nad zabytkami - w trybie określonym odrębnymi przepisami dotacja na prace 
konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków  
może  być udzielona przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na zasadach 
określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka problematykę 
tą określa uchwała Nr XLVIII/360/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 czerwca 2010 r.  w  
sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace  konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 
budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka. Stosownie do 
dyspozycji § 7 tej uchwały Rada Miasta Rawa Mazowiecka przyznaje dotację w odrębnej uchwale 
określającej: podmiot otrzymujący dotację, prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na 
których wykonanie przyznano dotację oraz kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym.                          
 

 

                      Opinii nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie    
udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach,                                    
wpisanych do rejestru zabytków Miasta Rawa Mazowiecka.   
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 

W tym punkcie  Przewodniczący Rady Miasta oddał głos Staroście Rawskiemu, który przybył na Sesję 
Rady Miasta aby porozmawiać na temat sytuacji Rawskiego Szpitala oraz pisma jakie otrzymał od 
władz Miasta w sprawie stanowiska w tej sprawie. 
 

Starosta Rawski Józef Matysiak – moja obecność podyktowana jest tym, że na obecnej Sesji ma być 
procedowana decyzja przystąpienia do Samorządowej Spółki Szpitalnej. Inne samorządy oczekują na 
decyzję Miasta. Po otrzymaniu odpowiedzi od Burmistrza Miasta  zwracam  się z prośbą o ponowną 
analizę w tej sprawie i podjęcie stosownej  uchwały.  
Niezrozumiałym jest przedstawione stanowisko w sprawie podwójnego udziału w Spółce. 
Czym podyktowane jest to uprzywilejowanie. 
 

Burmistrz Miasta Dariusz Misztal - odpowiadając wyjaśniał, że otrzymane materiały w 
funkcjonowania Spółki analizowały wszystkie Komisje Rady. Wypracowane stanowisko zostało 
przesłane do Starosty. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz –  to jest bardzo ważna decyzja do podjęcia 
przez Radę, być może najważniejsza i najtrudniejsza w tej kadencji, czy Pan Burmistrz konsultował 
biznes plan z fachowcami. Wejście do Spółki Samorządowej to bardzo ważna decyzja dla Samorządu. 
Przewodniczący Rady zwrócił się do Burmistrza z pytaniami: 
- czy przeprowadzona została analiza  skutków finansowych, 
- czy jest opinia RIO w tej sprawie, dlaczego miasto nie może tworzyć Spółki w tej sprawie, 
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- sprawa budowy nowego pawilonu  leczniczego, dlaczego  Firma AMG nie zrealizowała tego     
  zobowiązania, czy przyszła Spółka Samorządowa będzie musiała budować pawilon leczniczy, 
  skąd na środki finansowe, 
- czy prowadzi Pan rozmowy z personelem szpitala, z władzami Województwa aby przystąpili do  
  Spółki, 
- może rozwiązaniem byłoby wykupienie świadczeń medycznych dla mieszkańców miasta. 
 

Radny Rafał Miszczak – chcemy aby szpital funkcjonował w mieście, aby mieszkańcy mieli 
opiekę medyczną i pracę. Na ten temat nie mamy żadnej konkretnej wiedzy. Na ten temat winni 
wypowiedzieć się fachowcy – eksperci. 
 

 Radny Michał Glicner – trudno oceniać Spółkę medyczną bez wsparcia ekspertów w tej sprawie. 
Na pewno ten szpital jest najbardziej potrzebny mieszkańcom Rawy. 
 

Radny Stanisław Kabziński – taka rozmowa powinna odbyć się 18 lat temu, to wtedy był czas na 
Rozmowy, dlaczego podpisano umowę z tak niewiarygodną  Spółką AMG. Dla miasta wejście do 
Spółki to podpisanie  umowy z bankrutem. 
 

Starosta Rawski Józef Matysiak – kilka latemu m.in. w 2003 roku zwracaliśmy się do samorządów o 
utworzenie Spółki. 
 

Radny Leszek Jarosiński – zwracał się do Starosty Rawskiego, miał Pan środki, wszystkie narzędzia 
do zarządzania, ludzi do pracy, radnych z poprzednich kadencji i to Pan zarządzał tym Szpitalem. 
Teraz che Pan od nas decyzji w tej sprawie, kiedy Szpital zbankrutował, gdyby nie Radni Powiatowi 
Pis  w tej kadencji  nic dalej by Pan nie robił. To dzięki nim dziś rozmawiamy. To oni wykryli 
nieprawidłowości już w 2015 roku. Jeżeli Pan przez tyle lat ( sztab ludzi) nic nie zrobiono, niic nie 
wyszło to Rada Miasta ma obawy czy przystąpić do takiej Spółki.  
 

Starosta Rawski Józef Matysiak – Firma AMG nie wypełniła podpisanej umowy stąd nastąpiło jej 
rozwiązanie. 
 

 Radny Piotr Irla – mamy wiele niewiadomych w sprawie Szpitala, szpitale powiatowe systemowo są 
nie dofinansowywane, stąd wiele szpitali powiatowych boryka się  z trudnościami, czy wystąpienie o 
opinię do RIO cos zmieni, nie jestem pewien czy Burmistrz powinien mieć własny biznes plan na 
ratowanie szpitala, jako  samorząd winniśmy wspomóc szpital, poprawić jakość świadczonych usług, 
należy wspomóc z budżetu miasta ten cel. 
Jest nietaktem aby na sesji rady poruszać  podległość radnych wobec Starosty. Nigdy nie miałem presji 
ze strony Starosty na moje decyzje. Pracuję w samorządzie 16 lat. 
 Jestem przeciwny większościowym udziałom w Spółce. Moje zdanie to 1/3 udziałów i partnerstwo. 
 

Przewodniczący Rady Miasta  Zbigniew Sienkiewicz – radni nie mają przedłożonej umowy Spółki, 
Nie mają na ten temat wiedzy. 
 

Wiceprzewodniczący Jacek Malczewski –  możemy być jedynie zadowoleni z faktu, że jest o czym 
rozmawiać, o działaniach które mając poprawić sytuacje w Rawskim Szpitalu. Dwa lata temu Pan 
Starosta przekonywał nas ze jest wszystko ok. Dziś sytuacja jest inna, wszystkim nam zależy aby 
Szpital świadczył jak najlepsze usługi dla mieszkańców. Trudno podjąć decyzję kiedy jest brak  
Wiedzy w tym temacie i ograniczone zaufanie. 
 



 6 

Radny Jacek Wieteska – Pan Starosta jest dzisiaj bo jest źle w Szpitalu, my  mamy na dziś 
ograniczone zaufanie.    
 

Burmistrz Dariusz Misztal – wszystkie informacje jakie posiadałem przekazałem radnym, 
przedstawiłem biznes plan oraz zakres usług medycznych. 
Na pytania Przewodniczącego rady nie mama 100% odpowiedzi. Były prowadzone rozmowy w 
Ministerstwie , w Województwie również w NFZ. Nikt nie m recepty na dobry szpital. 
To jest zła wola Przewodniczącego Rady w stosunku do mojej osoby. 
 

Radny Michał Glicner – prosił aby wzór umowy przesłać radnym drogą e-meil, zdaniem radnego 1/3 
udziałów to jakieś rozwiązanie, pytanie tylko z czego będziemy pokrywać straty szpitala. 
 

Burmistrz Miasta – jeżeli radni chcą audytu to zrobimy audyt, tylko jak audyt będzie niekorzystny to 
co dalej, nie wchodzimy w Spółkę. Burmistrz jednoznacznie stwierdził - ja wchodzę w Spółkę  i będę 
ratował Szpital. 
 

Starosta Rawski Józef Matysiak zabierając głos podziękował za dyskusję w sprawie Szpitala. 
Jednocześnie prosił o refleksję, ważnym jest aby wspólnie wziąć odpowiedzialność w sprawie szpitala. 
Starostwo ze swej strony będzie robić wszystko aby zabezpieczyć działalność szpitala.    
 
Przewodniczący Rady  ogłosił 10 minut przerwy. 
 
Ad 6.  Powołanie doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

 Temat referowała Jolanta Wróblewska  Sekretarz   Miasta. 

 Powiedziała m.in. 

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w 
procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych wprowadziła 
istotne zmiany do ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w tym wymagające ich 
uwzględnienia w obowiązujących statutach tych jednostek samorządu terytorialnego.  
Z tych też względów zaszła konieczność dokonania analizy obowiązującego statutu Miasta Rawa 
Mazowiecka, przyjętego uchwałą jej organu stanowiącego Nr VII/64/03 z dnia 27 maja 2003 r.  
Zgodnie z art. 21 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy – rada gminy może 
powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot 
działania i skład osobowy. 
W tym stanie rzeczy, w celu dokonania analizy obowiązującego statutu Miasta Rawa Mazowiecka 
zasadnym jest powołanie doraźnej komisji statutowej, która po dokonaniu tej analizy przygotuje 
projekt zmian do tego statutu, bądź też projekt nowego statutu miasta. 
 

Przewodniczący Rady Miasta poprosił o zgłaszanie się  chętnych  do pracy w komisji lub zgłaszanie 
kandydatur do pracy w komisji. 
Zgłoszono kolejno kandydatury: 

1. Sławomir Stefaniak 
2. Grażyna Dębska 
3. Leszek Jarosiński 
4. Piotr Irla 
5. Bartłomiej Kosiacki 
6. Jacek Wieteska 
7. Zbigniew Sienkiewicz. 
 



 7 

Radna Grażyna Dębska i Piotr Irla nie wyrazili zgody na pracę w Komisji. 
Pozostali kandydaci wyrazili zgodę. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił  proponowany skład Komisji. 

1.  Leszek Jarosiński 
2. Bartłomiej Kosiacki 
3. Zbigniew Sienkiewicz 
4. Sławomir Stefaniak 
5. Jacek Wieteska 

 
                      Opinii nie było. 
 

Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie    
powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
Uwag do treści uchwały nie było. 
Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych.  
 
 Ad 7.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy 

Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Armii Krajowej i Parkowej. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony przy ul. Armii Krajowej i Parkowej, został sporządzony w wykonaniu uchwały 
Nr XXIX/222/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
obszar położony przy ul. Armii Krajowej i Parkowej. 
Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  i uzyskał opinię Powiatowej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej oraz opinie i uzgodnienia właściwych 
organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka. 
W ww. studium określono dla obszaru strefy rozwoju o treści: 
SMU - Obszary zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej nieuciążliwej. 
ZP - Obszary zieleni parkowej 
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego była zmiana kategorii przeznaczenia terenu na 
fragmentach: 

− z terenów mieszkaniowych na tereny usług, 
− z terenów zieleni na parking publiczny, 
− z terenów usługowo-mieszkaniowych na zieleń parkową i parking publiczny. 

 
W projekcie nowego planu obszar przeznaczono teren, zgodnie ze stanem użytkowania pod 

funkcje zieleni miejskiej (parkowej) oraz pod realizację parkingu i usług.  
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Uwzględniono również szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad ochrony 
środowiska i zasad uzbrojenia terenu oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu.  
Należy stwierdzić, że takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, przyjęte  
w planie miejscowym nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  
Ustalając przeznaczenie terenu pod zabudowę, uwzględniono ustalenia dotychczas obowiązującego 
planu miejscowego, stan własności terenu wymagania ładu przestrzennego i efektywnego 
gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. W planie miejscowym:  

− zachowano większość terenów parkowych i zieleni nieurządzonych, 
− przeznaczono teren pod parking publiczny, 
− jedyną działkę nr 1393/8 przeznaczono pod usługi (dotychczas przeznaczona pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną). 
 
Obszar położony w zwartej strukturze przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka przeznaczono w części 
pod zabudowę: 

− zakładając oparcie transportu o istniejące ulice przylegające do terenów, 
− nie wymuszając wykorzystania publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 

transportu,  
− we fragmencie obszaru miasta o najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy  

z wykluczeniem obszarów zagrożonych powodzią. 
 

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania 
z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, uwzględniono zgłaszane wnioski, zmierzające 
do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
  

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy Armii 
Krajowej i Parkowej. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przyjęcia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszar    
 położony w rejonie ulicy Armii Krajowej i Parkowej. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 

Ad 8.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej, obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, został sporządzony w wykonaniu 
uchwały Nr XXIX/223/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie 
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przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał opinię Powiatowej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej oraz opinie i uzgodnienia właściwych 
organów wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. W ww. 
studium określono dla obszaru strefę rozwoju o treści: 
- SMU Obszary zabudowy śródmiejskiej, mieszkaniowej, usługowej i produkcyjnej nieuciążliwej. 
 W projekcie nowego planu przeznaczono teren, pod funkcje usługowe. Uwzględniono również 
szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad ochrony konserwatorskiej, ochrony 
środowiska i zasad uzbrojenia terenu oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu.  
 Należy stwierdzić, że takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, przyjęte w 
planie miejscowym nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka.  

Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia nowego planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania wywołujące skutki finansowe z tytułu uchwalenia nowego 
planu nie występują.  
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszar położony w  w rejonie  
Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przyjęcia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszar    
 położony w rejonie Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
 Ad  9.  Przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy 1 Maja. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar 
położony obszar położony przy ul. 1 Maja, został sporządzony w wykonaniu uchwały 
Nr XXIX/221/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 12 czerwca 2017 r.    
Projekt planu podlegał procedurze określonej przepisami art 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i uzyskał opinię Powiatowej Komisji Urbanistyczno-
Architektonicznej w Rawie Mazowieckiej oraz opinie i uzgodnienia właściwych organów 
wymienionych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
 

 



 10 

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania planu zostały określone w "Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" 
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIII/168/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2016 r.   
W ww. studium określono dla obszaru strefę rozwoju o treści: 
M2 - Obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
i zakładami produkcyjnymi nieuciążliwymi. 
W projekcie nowego planu, teren przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usługami. Zachowano poszerzenie pasa drogowego drogi powiatowej. Uwzględniono również 
szczegółowe warunki i zasady zagospodarowania w zakresie zasad ochrony środowiska i zasad 
uzbrojenia terenu oraz w zakresie wskaźników zagospodarowania terenu.  
Takie rozwiązania w szczególności w zakresie przeznaczenia terenu, przyjęte w planie miejscowym 
nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka.  
Ustalając przeznaczenie terenu pod zabudowę, uwzględniono ustalenia dotychczas obowiązującego 
planu miejscowego, stan własności terenu wymagania ładu przestrzennego i efektywnego 
gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni. W planie miejscowym:  

− zachowano pas poszerzenia drogi powiatowej wg ustaleń obowiązującego planu miejscowego, 
− przeznaczono pozostały teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami. 

Obszar położony w zwartej strukturze przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka przeznaczono pod 
zabudowę: 

− zakładając oparcie transportu o istniejącą ulicą przylegającą do terenu, 
− nie wymuszając wykorzystania publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 

transportu,  
− we fragmencie obszaru miasta o najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy. 

Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania 
z terenu, ważono interes publiczny i interesy prywatne, uwzględniono zgłaszane wnioski, zmierzające 
do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego 
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 
Opierając się na opracowaniu „Prognoza skutków finansowych uchwalenia nowego planu 
miejscowego” należy stwierdzić, że zadania dla Samorządu, wywołujące skutki finansowe z tytułu 
uchwalenia nowego planu nie występują. Spodziewane są dochody przyszłościowe z tytułu: 

− opłaty planistycznej (dochód niepewny z uwagi na 5 letni okres poboru opłaty, o ile nastąpi 
zbycie gruntów), 

− opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości, 
− podatków od nieruchomości (dochód rozłożony w czasie z uwagi na oczekiwanie realizacji 

zabudowy na działkach budowlanych). 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie   miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszar położony w rejonie ulicy  
1 Maja . 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przyjęcia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Rawy Mazowieckiej, obszar    
 położony w rejonie ulicy 1 Maja. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 



 11 

 
 
Ad 10.  Przystąpienie do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ulicy Krakowskiej 

i  Osady Dolnej. 

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 
Powiedziała m.in. 
 

Przedmiotem uchwały jest określenie granic obszaru, dla którego stwierdzono konieczność 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawy Mazowieckiej. Na terenie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, zatwierdzonego uchwałą Nr LIII/384/2010 Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: 
Skierniewickiej, Laskowej, Pszenicznej, Jeżowskiej i Ogrodowej, Jeżowskiej, Kazimierza Wielkiego i 
Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Zamkowa Wola, Białej, Aleksandrówka, Kolejowej i Łowickiej, 
Krakowskiej i Południowej, Słowackiego i Fawornej, Solidarności, Tomaszowskiej, Osada Dolna i 
Krakowskiej, Krakowskiej, Fawornej, Księże Domki, Katowickiej i Tatar (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 
2010 r. Nr 357 poz. 3222). Warunki zagospodarowania zostały zawarte w części ogólnej ustaleń oraz w 
ustaleniach szczegółowych terenu o symbolach: 6.20.R/B, 6.21.MNu, 6.22.GG, 6.23.U. 
 Zgodnie z opracowaniem pt. „Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (wnioski z okresu 
2004 r. do 2016 r.) – Rawa Mazowiecka 2017", zakwalifikowano do opracowania nowego planu 
miejscowego szereg fragmentów miasta położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 6.  
 Celem sporządzenia zmiany planu miejscowego będzie uwzględnienie wniosku 
zakwalifikowanego do zmiany planu, dotyczącego zmiany warunków zagospodarowania przy 
gazociągu wysokiego ciśnienia na działkach ewidencyjnych Nr 98 i 100/1. 
 
Ustalenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego: 

− nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
− nie wywołają skutków finansowych dla samorządu lub skutki te będą niewielkie, 
− nie naruszą ładu przestrzennego obszaru. 

 
    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   

 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
 zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, fragment   
 położony w rejonie ulicy Krakowskiej i  Osady Dolnej. 
 Głosowanie w komisji, za-1, wstrzymujących – 3.) 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przystąpienia do sporządzenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego   
miasta Rawy Mazowieckiej, fragment położony w rejonie ulicy Krakowskiej i  Osady Dolnej. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta większością głosów. Głosowało 15 radnych, za 13,  
wstrzymujących -2. 
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   Ad 11.  Przystąpienie do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego    

   miasta Rawy Mazowieckiej, obręb ewidencyjny nr 4. 

 

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

 
 Zgodnie z opracowaniem pt. „Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka (wnioski z okresu 
2004 r. do 2016 r.) – Rawa Mazowiecka 2017", zakwalifikowano do opracowania nowego planu 
miejscowego szereg fragmentów miasta położonych w obrębie ewidencyjnym Nr 4.  
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego będzie: 
- opracowanie nowego jednolitego planu dla całego obrębu ewidencyjnego (tekstu i rysunku)  
w obszarze, na którym obowiązuje osiemnaście odrębnych uchwał w sprawie planu i zmian planu 
miejscowego z kilkunastoma załącznikami graficznymi do tych uchwał, 
- uwzględnienie wniosków zakwalifikowanych do zmiany planu, 
- wyodrębnienie dróg wewnętrznych z przeznaczeniem na ulice dojazdowe w istniejącej zabudowie 
jednorodzinnej. 
Ustalenia nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego: 
nie naruszą ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
- nie wywołają skutków finansowych dla samorządu lub skutki te będą niewielkie, 
- nie naruszą ładu przestrzennego obszaru. 
Sporządzenie jednolitego planu miejscowego dla całego obrębu ewidencyjnego jest realizacją 
postanowień uchwały Nr XXXVI/337/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lutego 2006 r.  
w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  przystąpienia do sporządzenia     
 miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Rawy Mazowieckiej, obręb 
ewidencyjny nr 4. 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
 przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego  miasta Rawy 
Mazowieckiej, obręb ewidencyjny nr 4. 
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 15 radnych. 
 
Ad 12. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny 

( rejon ulicy Tomaszowskiej).    

 
Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność osób fizycznych, położonej w obrębie 4 miasta Rawa  Mazowiecka, oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 1406 o pow. 0,3298 ha. 
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Wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2018 r. współwłaściciele ww. działki wystąpili z propozycją przekazania 
na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka przedmiotowej nieruchomości w drodze darowizny. 
Działka ta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka położona jest na terenie o symbolu 4.240.PU,U,M przeznaczonym pod tereny 
produkcyjno-usługowe jako funkcja podstawowa oraz tereny użyteczności publicznej z zabudowa 
mieszkaniową jako funkcja uzupełniająca. Teren działki stanowi drogę wewnętrzną łączącą 
nieruchomości o ww. przeznaczeniu z ulicą Tomaszowską.  
Nabycie prawa jej własności pozwoli Miastu Rawa Mazowiecka na swobodne zarządzanie 
i planowanie inwestycji na tym obszarze. 
Stosownie do dyspozycji § 6 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 
dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 306, poz. 2569) - 
zgoda organu stanowiącego Gminy Miasta Rawa Mazowiecka jest wymagana w razie nabycia lub 
zbycia nieruchomości w drodze darowizny, niezależnie od jej wartości. 
 
Radny Piotr Ir;la -  nabycie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność osób 
fizycznych o pow. 1406 o pow. 0,3298 ha. Z przeznaczeniem na drogę wewnętrzna to błąd, ta droga 
nie spełnia wymogów, ta darowizna niesie duże koszty dla miasta. Zadania miasta należy realizować 
lecz nie w tym przypadku. 
 

Radny Zbigniew Tuszynski – zabierając głos potwierdził swoje stanowisko takie jak przedmówca,  
To bardzo duży koszt dla budżetu, natomiast będzie służył dla tylko dla kilku mieszkańców.   
 
Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami – zabierając głos w dalszym 
ciągu uzasadniała przedłożone stanowisko Burmistrza Miasta. Nabycie prawa jej własności pozwoli 
Miastu Rawa Mazowiecka na swobodne zarządzanie i planowanie inwestycji na tym obszarze. 
 

Radny Leszek Jarosiński – należy wspierać mieszkańców, pomagać w realizacji budownictwa 
mieszkaniowego, należy docenić wolę mieszkańców w sprawie nieodpłatnego przekazania działki, 
która stanowi drogę wewnętrzną łączącą nieruchomości   z ulicą Tomaszowską.  
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak – współwłaściciele działki wystąpili z propozycją przekazania na 
rzecz Miasta Rawa Mazowiecka  nieruchomości w drodze darowizny. 
Działka ta zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta położona jest 
przeznaczona pod tereny produkcyjno-usługowe jako funkcja podstawowa oraz tereny użyteczności 
publicznej z zabudowa mieszkaniową jako funkcja uzupełniająca. Teren działki stanowi drogę 
wewnętrzną łączącą nieruchomości  przeznaczeniu z ulicą Tomaszowską.   
Proponowana darowizna pozwoli miastu utworzyć węzeł komunikacyjny  z ulicą Tomaszowską. 
 

 Radny Piotr Irla – w poprzednim punkcie obrad przystąpienie do sporządzenia  miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obręb ewidencyjny nr 4 nie 
musieliśmy uwzględniać dróg. 
 

    Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze darowizny( rejon ulicy Tomaszowskiej).    
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie  
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 wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny( rejon ulicy Tomaszowskiej).    
 

 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu nie  została przyjęta. Głosowało 15 radnych, za – 3, przeciw – 8, 
 wstrzymujących – 4. 
 

 Ad 12.  Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. 

             ( rejon ulicy Dolnej). 

 

Temat referowała Magdalena Bernacik – Naczelnik Wydziału Gospodarki Terenami. 

Powiedziała m.in. 

Przedmiotem projektu uchwały jest wyrażenie zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości 
stanowiących własność osób fizycznych, położonych w obrębie 7 miasta Rawa  Mazowiecka, 
oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 18/16 o pow. 0,0602 ha, 18/17 o pow. 0,1476 ha i 18/18 o 
pow. 0,0561 ha. 
Wnioskiem z dnia 8 marca 2018 r. oraz z dnia 7 czerwca 2018 r. współwłaściciele ww. działek 
wystąpili z propozycją przekazania na rzecz Miasta Rawa Mazowiecka przedmiotowych 
nieruchomości w drodze darowizny. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka działka 
nr 18/16 położona jest na terenie o symbolu 7.142.KDD przeznaczonym pod tereny dróg publicznych 
– ulica dojazdowa, działka nr 18/17 na terenie o symbolu 7.143.MNu przeznaczonym pod tereny 
zabudowy jednorodzinnej z usługami, a działka nr 18/18 na terenie o symbolu 7.61.KD 
przeznaczonym pod tereny komunikacji – ulica dojazdowa.  Teren działek nr 18/16 i 18/18 stanowi 
odpowiednio przedłużenie ulicy Gabrieli Zapolskiej i poszerzenie ulicy Dolnej, natomiast działka nr 
18/17 stanowi drogę wewnętrzną w terenach zabudowy mieszkaniowej.  
Nabycie prawa własności ww. działek pozwoli Miastu Rawa Mazowiecka na swobodne zarządzanie 
i planowanie inwestycji na tym obszarze. 
Stosownie do dyspozycji § 6 pkt 2 uchwały Nr XXXVIII/303/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 
dnia 2 września 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy Miasta Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 306, poz. 2569) - 
zgoda organu stanowiącego Gminy Miasta Rawa Mazowiecka jest wymagana w razie nabycia lub 
zbycia nieruchomości w drodze darowizny, niezależnie od jej wartości. 
 

Radny Piotr Irla – zabierając głos stwierdził, ze to podobna sytuacja, która niesie duże koszty dla 
 Miasta, działanie nie ekonomiczne.  
 
Radny Rafał Miszczak – popieram wniosek radnego przedmówcy, to zbyt duży koszt dla miasta. 
  
Opinię Komisji  Komunalnej przedstawił  Andrzej Antosik   - przewodniczący Komisji.   
 Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożoną uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
nieruchomości w drodze darowizny ( rejon ulicy Dolnej). 
 

                      Innych opinii nie było. 
 

                   Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz  przedstawił treść projektu uchwały w sprawie 
                   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny ( rejon ulicy Dolnej). 

 
 Uwag do treści uchwały nie było. 
 Uchwała w głosowaniu nie  została przyjęta. Głosowało 15 radnych, za – 3, przeciw – 9, 
 wstrzymujących – 4. 
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Ponowne głosowanie – wniosek przewodniczącego Rady Miasta. 
Głosowało 15 radnych, za – 3, przeciw – 8,wstrzymujących – 4. 
 
Ad 13.  Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego pracy między sesjami.  

 
                Informację przedstawił Burmistrz Dariusz Misztal. 

                Powiedział m.in. 

                Informacja zawiera okres od  21 czerwca 2018 r.  do  26 czerwca 2018 r.  
  Burmistrz poinformował, że to krótki okres. 
  W tym czasie uczestniczył: 
  -  w Szkołach Podstawowych z okazji zakończenia roku szkolnego, 
  - w spotkaniu w sprawie inwestycji targowiska miejskiego.  
 

     Sprawozdanie zostało przyjęte  przez Radę Miasta. 
 

     Ad 20.  Interpelacje, zapytania. 

 

  Przewodniczący Rady Miasta przedstawił treść pisma skierowanego do Regionalnej Izby  
  Obrachunkowej w sprawie nieprzyjętej uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia absolutorium 
  Burmistrzowi Miasta z wykonania budżetu za 2017 rok. 
  Radni przyjęli treść pisma. 
 

  Radny Stanisław Kabziński zabierając głos zwrócił się z pytaniem w sprawie nowych ustawionych  
  znaków drogowych za osiedlu Zamkowa Wola w ulicy Sobieskiego. 
 

 Odpowiadała Anna Idzikowska Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej. 
 Znaki zostały ustawione na wniosek Komisji Prawa i Porządku Publicznego, zgodnie z organizacją 
 ruchu drogowego zatwierdzonego przez Starostwo Powiatowe.    
 

Radny Krzysztof Chałupka – z-ca przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego  
Wyraził swój sprzeciw wobec takiego działania. Wniosek Komisji zawierał wniosek o postawienie  
znaku zakazu zatrzymywania i postoju w ulicy Sobieskiego przy posesjach a nie przy istniejących  
zatokach parkingowych.     
Adam Iwaszkiewicz Prezes RMSM zabierając głos protestował wobec takich działań, to dezorganizacja  
Ruchu drogowego na ulicy Sobieskiego. Ustawione znaki drogowe to wielka pomyłka. 
 

Wiceburmistrz Marek Pastusiak – do sprawy należy wrócić, dokładnie zbadać, to działanie było zgodnie z 
wnioskiem Komisji Prawa Porządku Publicznego. 
 

   Radny Bartłomiej Kosiacki  - głównym celem działalności klastra jest realizacja projektów z zakresu  
   energetyki odnawialnej, czy Spółka ZEC poczyniła  jakieś kroki w tym kierunku. 
   Czy wystąpiła o dofinansowanie na ten cel. 
  
   Burmistrz Miasta Dariusz Misztal -wyjaśniając stwierdził, że Spółka ZEC podejmowała działania 
    w kierunku odwiertów w zakresie geotermii lecz to działanie według ekspertów zbyt ryzykowne 
    kosztowne bez pewności sukcesu.     
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 Radny Bartłomiej Kosiacki – zgłosił zapytanie: 
 - czy jest decyzja w sprawie koncertu muzycznego Rawa Gra Rap.  
 - kiedy będzie wybudowany fragment chodnika na osiedlu Solidarności – łączący blok 3 z 3A., 
   przejście ulicą zagraża bezpieczeństwu pieszych.  
 

Radny Krzysztof Chałupka -  kiedy będzie utworzona zatoka komunikacyjna dla autobusu komunikacji 
miejskiej na osiedli Zamkowa Wola. 
Radna Barbara Grzywaczewska – kiedy będzie doposażony ogródek-plac zabaw dla dzieci przy ulicy 
Tomaszowskiej. 
 

Radny Piotr Irla zwrócił się w następujących sprawach : 
- mieszkańcy osiedla Tatar zwracają się z prośba o oznakowanie ulic, obecna organizacja budzi  
  zastrzeżenia, 
- kiedy będzie przetarg na odpady., 
- kto jest wydawcą i redaktorem naczelnym gazetki „Wieści Rawskie”, w tej gazetce zamieszczone 
  są zdjęcia pozyskane z Urzędu Miasta. 
 

Anna Idzikowska – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej – przetarg na odpady odbył się 
w miesiącu  maju i zawarty  jest na okres do końca 2019 roku.  
 
Burmistrz Miasta Dariusz Misztal – nie wiem kto wydaje gazetę, nie wiem kto jest redaktorem 
naczelnym, nie mam nic wspólnego z tym wydawnictwem. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Sienkiewicz zgłosił wniosek mieszkańców ulicy 
Mszczonowskiej o ustawienie znaku drogowego ograniczenie prędkości do 40m/h. 
Obecnie jeżdżące tiry z nadmierna szybkością powodują zagrożenie na ulicy, oraz dla budynków 
Znajdujących się przy ulicy Mszczonowskiej. 
 

           W  tym punkcie Przewodniczący Rady Miasta  ogłosił zakończenie obrad XLIII Sesji  Rady Miasta 
            Rawa Mazowiecka. 
            Sesja trwała od godz. 1400  do 20 30. 
             
             Sporządziła Alicja Lasota. 

 
  
 

Przewodniczący Rady Miasta 

Zbigniew Sienkiewicz 

 
 


