
UCHWAŁA Nr XV/123/20
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

                                                   z dnia  30 stycznia   2020 r.

w  sprawie  zajęcia  stanowiska  dotyczącego  powstania  stacji  PKP na  terenie  powiatu
rawskiego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571,poz. 1696, poz. 1815), oraz § 12 ust. 3
Statutu  Miasta  Rawa Mazowiecka,  stanowiącego załącznik  do uchwały Nr XLVII/327/18
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 17 października 2018 r. w sprawie statutu Miasta
Rawa Mazowiecka (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2018 r. poz. 5630) 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie powstania
stacji PKP na terenie powiatu rawskiego w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska





                                                                                Załącznik do uchwały Nr XV/123/20
                                                                                Rady Miasta Rawa Mazowiecka
                                                                                z dnia  30 stycznia 2020 r.

Stanowisko Rady Miasta Rawa Mazowiecka
w sprawie powstania stacji PKP na terenie powiatu rawskiego

W nawiązaniu  do  uchwały  Nr  XV/109/2019  Rady  Powiatu  Rawskiego  z  dnia  28
listopada 2019 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego powstania stacji PKP na terenie
powiatu rawskiego, Rada Miasta Rawa Mazowiecka popiera przedstawioną inicjatywę.
Powiat rawski nie posiada dostępu do połączeń kolejowych, w związku z czym mieszkańcy
naszego powiatu nie mają możliwości skorzystania z najtańszego na chwilę obecną środka
transportu.  Najbliższe  stacje  kolejowe  dostępne  dla  jego  mieszkańców  znajdują  się  w
powiatach  sąsiednich,  czyli  w  oddalonych  o  25  km  Skierniewicach  i  Tomaszowie
Mazowieckim  oddalonym  od  Rawy  o  35  km.  Jest  to  duży  problem,  ponieważ  wielu
mieszkańców powiatu rawskiego, a przede wszystkim Rawy Mazowieckiej pracuje w dużych
ośrodkach miejskich takich jak Łódź czy Warszawa. 
Ważną kwestią jest również dojazd uczniów i studentów do dużych miast oraz możliwość
tańszego  transportu  towarów.  Brak  dostępu  kolejowego  powoduje  pewnego  rodzaju
wykluczenie  komunikacyjne mieszkańców powiatu,  jak również gmin położonych  na jego
terenie, w tym Miasta Rawa Mazowiecka.

Brak dostępności do transportu kolejowego jest  problemem który już dawno został
dostrzeżony przez władze samorządowe naszego powiatu.  Potrzebę  tę  widzą i  sygnalizują
również mieszkańcy miasta Rawa Mazowiecka.

W związku z powyższym Rada Miasta Rawa Mazowiecka, mając na względzie fakt, iż
powyższa  inicjatywa  służyć  będzie  również  mieszkańcom  Miasta  Rawa  Mazowiecka  i
przeciwdziałać ich wykluczeniu komunikacyjnemu, popiera pomysł wykorzystania istniejącej
infrastruktury kolejowej na terenie powiatu rawskiego, czyli Centralnej Magistrali Kolejowej
i usytuowania stacji kolejowej PKP w miejscowości Żurawia w gminie Biała Rawska przy 
linii  kolejowej  nr  4  Grodzisk  Mazowiecki-Zawiercie  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  drogi
wojewódzkiej nr 725.


