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PROJEKT 
UCHWAŁA NR ……/……/20 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 
z dnia ………………… 2020 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art.15 ust. 2, art. 20 
ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, 
poz. 1524, poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815) oraz w nawiązaniu do uchwały 
Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego ze zmianą 
uchwałą Nr VII/52/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego, Rada 
Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 
 

Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 

 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nieuwzględnionych uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
obszar położony przy ul. Słowackiego – uwagi nie wpłynęły. 

 
§ 2. Stwierdza się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego, nie 
narusza ustaleń 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. ze zmianą uchwałą Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 
2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka. 

 
§ 3.1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany miejscowego planu 

będący załącznikiem do uchwały. 
 
2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objętego zmianą miejscowego planu 

jest określony na rysunku zmiany miejscowego planu. 
 
3. Obowiązujący zakres rysunku zmiany planu miejscowego obejmuje: 

1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia terenu; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, które są granicą obszaru objętego zmianą planu miejscowego; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania terenu; 
4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania terenu; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) zwymiarowanie linii zabudowy w metrach; 
7) granica rezerwatu przyrody "Rawka". 
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4. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

 
5. Nie ustala się granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – 
takie tereny i obszary nie występują. 

 
6. Nie ustala się warunków i wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

obszarów przestrzeni publicznej oraz krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 
§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w zmianie planu, a niezdefiniowane 

w niniejszym paragrafie, należy rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami 
prawa obowiązującego według stanu na dzień podjęcia niniejszej uchwały. 

 
2. Jeżeli pojęcia i określenia użyte w zmianie planu miejscowego, 

a niezdefiniowane w niniejszym paragrafie, posiadają różne definicje w ogólnie 
obowiązujących przepisach prawa, należy stosować ich znaczenie według przepisów o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest mowa o: 

 
1) "obszarze planu" - należy przez to rozumieć nieruchomości lub ich części położone 

w granicach zmianie planu miejscowego; 
 
2) "obszarze urbanistycznym" - należy przez to rozumieć fragment obszaru miasta, 

którego granice pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjnego; 
 
3) "terenach" - należy przez to rozumieć wydzielone liniami rozgraniczającymi w obszarze 

zmianie planu miejscowego, nieruchomości lub ich części, dla których zostały określone 
planem miejscowym różne przeznaczenia lub różne zasady zagospodarowania i które 
zostały oznaczone w tekście miejscowego planu oraz na rysunku zmiany miejscowego 
planu symbolami cyfrowymi; 

 
4) "przeznaczeniu" - należy przez to rozumieć określone dla poszczególnych terenów 

zespoły uprawnień i zobowiązań do podejmowania działań w przestrzeni, służących 
realizacji określonych celów, wyodrębnione według zasad i sposobów korzystania 
z nieruchomości, oznaczone w tekście zmiany planu miejscowego i na rysunku zmiany 
planu miejscowego symbolami literowymi; 

 
5) "dopuszczeniu" należy przez to rozumieć uprawnienia do realizacji na działce 

budowlanej obiektów budowlanych lub form zagospodarowania wskazanych w zasadach 
i warunkach zagospodarowania terenu, które wykraczają poza ustalone w definicji 
przeznaczenia terenu określonej w ust. 4 niniejszego paragrafu jako towarzyszących 
istniejącym lub realizowanym obiektom budowlanym o funkcjach zgodnych 
z przeznaczeniem ustalonym w rozdziale 2 uchwały, o udziale w powierzchni użytkowej 
wszystkich budynków na działce budowlanej nie przekraczającym 45 %, przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń zmiany planu; 

 
6) "granicach obszaru objętego rysunkiem zmiany planu miejscowego " - należy przez to 

rozumieć te zewnętrzne linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, przy których wykreślono symbol granicy 
(określony w legendzie rysunku zmiany planu) obszaru objętego rysunkiem zmiany 
planu; 
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7) "nieprzekraczalnej linii zabudowy" - należy przez to rozumieć linię, w której może być 
umieszczona ściana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej 
ulicy lub innych wskazanych rysunkiem zmiany planu miejscowego elementów 
zagospodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich 
jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, 
podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego, których wysunięcie poza 
ścianę budynku nie przekracza odległości 1,3 m chyba, że jest to linia zabudowy 
ustalona od napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

 
8) "udziale procentowym powierzchni biologicznie czynnej" - należy przez to rozumieć 

wskaźnik urbanistyczny (liczbę niemianowaną) ustalony dla działki budowlanej, 
uzyskany z podzielenia sumy powierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną 
wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów 
i stropodachów z taką nawierzchnią, oraz innych powierzchni zapewniających naturalną 
wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową, do 
powierzchni działki budowlanej; 

 
9) "wysokości budynków" określonej w metrach - należy przez to rozumieć wysokość 

liczoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia; 

 
10) „froncie działki” – należy przez to rozumieć odcinek granicy działki budowlanej, który 

bezpośrednio przylega do linii rozgraniczającej drogi określonej ustaleniami planu 
miejscowego lub dojazdu, zapewniających tej działce dostęp do drogi publicznej; 

 
11) „przepisach szczególnych lub odrębnych” należy przez to rozumieć zawarte w ustawach 

i rozporządzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
wynikające z uchwał właściwych organów. 

 
4. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o przeznaczeniu:  

 
1) "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej", oznaczonym symbolem "MW", 

należy przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do zachowania istniejących oraz 
realizowania projektowanych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędnymi 
do ich funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, 
garażami oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej; 

 
2) "tereny zabudowy usługowej" oznaczonym symbolem "U", należy przez to rozumieć 

przeznaczenie ograniczone do utrzymania istniejących oraz realizowania 
projektowanych budynków o funkcji administracji i wymiaru sprawiedliwości, 
bezpieczeństwa publicznego, kultury, oświaty, nauki, służby zdrowia (z wyłączeniem 
szpitali), opieki społecznej i socjalnej (z wyłączeniem domów opieki), kultu religijnego, 
sportu i rekreacji, obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży powyżej 1000m2), gastronomii, turystyki, hotelarstwa, poczty i 
telekomunikacji, usług i usług komunalnych oraz obsługi komunikacji samochodowej (z 
wyłączeniem baz transportu samochodowego), z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garażami oraz 
powierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej, przy zachowaniu ograniczeń i dopuszczeń 
zawartych w treści niniejszej uchwały; 
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Rozdział 2 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady i warunki 

kształtowania zagospodarowania. 
 

§ 5. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu ustala się ogólne zasady 
zagospodarowania oraz zasady identyfikacji ustaleń rysunku zmiany planu: 

 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania należy identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w przepisach § 6 
niniejszej uchwały, a w przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 
a) punkty identyfikacyjne określone na rysunku zmiany planu, 
b) trwałe naniesienia lub granice własności - jako linie (punkty) pokrywające się z tymi 

elementami rysunku zmiany planu; 
 
2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie 

rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 
należy identyfikować w oparciu o miary graficzne z rysunku zmiany planu; 

 
3) linie zabudowy - określono na rysunku zmiany planu punktami identyfikacyjnymi 

lub zwymiarowaniem; 
 
4) w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu terenu) nie określono linii zabudowy, 

należy przez to rozumieć, że linia pokrywa się z linią rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania przy zachowaniu przepisów 
szczególnych; 

 
5) w pasie terenu określonym linią zabudowy i linią rozgraniczającą ulicy lub granicą rzeki, 

obowiązuje zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
 
6) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia realizację budynków, dopuszczalne jest 

sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy sąsiedniej działki budowlanej lub 
zbliżenie na odległość do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną przy 
zachowaniu przepisów dotyczących dostępu do pomieszczeń naturalnego oświetlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zachowania bezpieczeństwa 
pożarowego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń zmiany planu; 

 
7) maksymalna wysokość liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do 

budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej 
położonej górnej powierzchni (krawędzi) przekrycia nie może przekraczać dla budynku 
mieszkalnego (chyba, że ustalenia rozdziału 2 stanowią inaczej): 
a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m, 
b) o wysokości 2 kondygnacje nadziemne lub wysokości dwie kondygnacje nadziemne 

w tym druga kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym – 10 m, 
c) o wysokości 3 kondygnacje nadziemne lub wysokości trzy kondygnacje nadziemne w 

tym trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu użytkowym – 13 m; 
 
8) ograniczenia zagospodarowania terenów, zawarte w uchwale nie dotyczą inwestycji z 

zakresu łączności publicznej, przy zachowaniu możliwości zabudowy i 
zagospodarowania terenu określonego niniejszą zmianą planu miejscowego oraz 
zachowaniu przepisów odrębnych. 

 
§ 6. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 8, wyznacza się tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania określone na rysunku zmiany planu 
liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfrowy m i literowym. 
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2. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki 
zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku zmiany planu symbolem 8.173.MW: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
- budynki mieszkalne o wysokości do trzech kondygnacji nadziemnych, 
- wysokość pozostałych budynków, jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie 

do 6 m, 
- połacie dachowe o nachyleniu od 10 % do 100 %, 
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

do 70%, 
- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,2 do 1,5, 
- pas terenu pomiędzy rzeką Rawką a linią zabudowy zagospodarowany zielenią, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
- pas terenu o szerokości 10 m (wg rysunku planu) licząc od linii brzegu rz. Rawki 

wchodzi w skład rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace związane z 
zagospodarowaniem terenu podlegają przepisom dotyczącym ochrony przyrody, 

- warunki zagospodarowania dotyczą zachowania pasa terenu o szerokości 10 m (wg 
rysunku planu) w postaci powierzchni biologicznie czynnej oraz wykluczenia 
odprowadzania wód deszczowych bezpośrednio do koryta rz. Rawki, 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów 
infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem 
w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń dopuszczonych zmianą planu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego 
i energii elektrycznej, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 25 % działki budowlanej, 
- obowiązuje zakaz przedsięwzięć mogących (zawsze lub potencjalnie) znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów 

kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej: 
d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do terenu z ulicy przylegającej do terenu, 
- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów 

odrębnych, 
- liczba miejsc postojowych minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 

e) obowiązuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości: 
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100; 

f) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 
- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, 
- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji 

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów 
szczególnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia, 
- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne, 
- usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach - w oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów 
w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, 
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g) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenu, 

h) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 
 
3. Ustala się następujące przeznaczenie i szczególne warunki 

zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku zmiany planu symbolem 8.174.U: 

1) przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 

a) zasady zabudowy: 
- dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych w budynku usługowym o udziale 

procentowym powierzchni użytkowej do 45%,  
- wysokość budynków usługowych do 13 m, 
- wysokość budynków pozostałych do 6 m, 
- główne połacie dachowe budynków o nachyleniu od 15% do 50%, 
- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej 

do 70 %, 
- wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej od 0,5 do 2,0, 
- pas terenu pomiędzy rzeką Rawką a linią zabudowy zagospodarowany zielenią, 

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 
- pas terenu o szerokości 10m (wg rysunku planu) licząc od linii brzegu rz. Rawki 

wchodzi w skład rezerwatu przyrody "Rawka", wszelkie prace związane z 
zagospodarowaniem terenu podlegają przepisom dotyczącym ochrony przyrody, 

- ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzającej realizacji elementów 
infrastruktury technicznej zapewniającej ochronę wód przed zanieczyszczeniem 
w stosunku do realizacji obiektów i urządzeń dopuszczonych zmianą planu, 

- w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników w tym kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego 
i energii elektrycznej, 

- udział powierzchni biologicznie czynnej, co najmniej 5 % działki budowlanej, 
- obowiązuje zakaz przedsięwzięć mogących (zawsze lub potencjalnie) znacząco 

oddziaływać na środowisko, 
- teren należy do rodzaju terenu o dopuszczalnym poziomie hałasu w środowisku 

jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, 
c) nie ustala się zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów 

kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej, 
d) zasady obsługi komunikacyjnej: 

- dostępność komunikacyjną do terenu z ulicy oraz dojazdu (działka ewidencyjna 
Nr 336/1) przylegających do terenu, 

- realizacja zjazdu z drogi publicznej na działkę budowlaną na warunkach przepisów 
odrębnych, 

e) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia terenów budowlanych w miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych: 
- minimum jedno stanowisko na mieszkanie, 
- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko na każde rozpoczęte 40 m2 

powierzchni użytkowej, 
- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko na każde 4 miejsca konsumenckie, 
- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko na każde 2 miejsca noclegowe, 
- dla pozostałych obiektów usługowych – dwa stanowiska na każde rozpoczęte 100 

m2 powierzchni użytkowej, 
f) obowiązuje wyznaczenie miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów 

zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości: 
- 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15, 
- 2 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40, 
- 3 stanowiska – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100, 
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g) zasady obsługi systemami infrastruktury technicznej: 
- zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wodociągowej, 
- odprowadzenie ścieków bytowych do komunalnych urządzeń kanalizacyjnych, 
- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do zewnętrznej sieci kanalizacji 

deszczowej, do ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu przepisów 
szczególnych, 

- doprowadzenie energii elektrycznej z istniejącej linii niskiego napięcia, 
- źródła ciepła w budynkach – lokalne lub zdalaczynne, 
- usuwanie odpadów na zasadach określonych w obowiązujących przepisach w 

oparciu o niezbędne urządzenia służące gromadzeniu odpadów w celu ich 
przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub przetwarzania, 

h) nie ustala się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenu, 

i) teren stanowi jedną działkę budowlaną. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia końcowe 

 
§ 7. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach 
ich finansowania – zadania z tytułu sporządzenia zmiany miejscowego planu, nie występują. 

 
§ 8. Traci moc uchwała Nr XL/310/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 

15 października 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszary położone w rejonie ulic: Jeżowskiej 
i Sadowej, Solidarności, Solidarności (rejon cmentarza), Solidarności i Zwolińskiego, 
Tomaszowskiej, Krzywe Koło, Krakowskiej, Łowickiej (rejon rz. Rawki), Reymonta i Paska, 
Tomaszowskiej i Katowickiej, Słowackiego (rejon zalewu), Katowickiej i Tatar, Katowickiej 
(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4653 i 4654) w zakresie fragmentu terenu 
oznaczonego symbolem 8.142.Mu. 

 
§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
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Uzasadnienie 
podjęcia uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego 
 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego, został sporządzony w wykonaniu uchwały 
Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 
Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Słowackiego, zmienioną uchwałą Nr VII/52/19 Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady Miasta 
Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony 
przy ul. Słowackiego.  

 
Projekt zmiany planu podlegał procedurze określonej przepisami art 17 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zm.) i uzyskał opinie i uzgodnienia Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Rawie 
Mazowieckiej oraz właściwych organów wymienionych w przepisach ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu. 
Dokumentacja zmiany planu (projekt planu wraz z prognozą) podlegała dwukrotnemu wyłożeniu do 
publicznego wglądu. W okresie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły uwagi, które 
spowodowały zmianę zakresu opracowania zmiany planu poprzez jego ograniczenie do obszaru 
działek ewidencyjnych 331, 336/2 i 337. Po zmniejszeniu opracowania uchwałą Nr VII/52/19 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/262/17 Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, dokumentacja 
zmiany planu podlegała ponownemu wyłożeniu do publicznego wglądu. W okresie wyłożenia  
i w okresie 14 dni po tym okresie uwagi nie wpłynęły. 
 
Uzasadnienie stwierdzenia zgodności ustaleń planu miejscowego z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz 
projektu aktualizacji studium.  

Kierunki rozwoju przestrzennego na obszarze opracowania zmiany planu zostały określone 
w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka" 
zatwierdzonym 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, ze zmianą zatwierdzoną uchwałą Nr XIV/107/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Rawa Mazowiecka.  
W ww. studium określono dla obszaru strefę rozwoju o treści M1 - obszary zabudowy o dominującej 
formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, z usługami i zakładami 
produkcyjnymi nieuciążliwymi. 
Celem sporządzenia zmiany planu miejscowego był podział terenu na odrębne kategorie 
przeznaczenia, zmiana fragmenty terenów mieszkaniowych na tereny usług z mieszkaniami oraz 
określenie nowych warunków zagospodarowania. 
 W projekcie zmiany planu obszar przeznaczono: 
- głównie pod zabudowę usługową, 
- pod zabudowę mieszkaniową w zakresie terenu z istniejącym budynkiem mieszkalnych, 
 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.  
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Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W projekcie planu uwzględniono: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie 
podstawowych parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowaniu terenu odpowiednich 
dla usługowej kategorii przeznaczenia terenu na pojedynczej działce budowlanej, 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe poszczególnych terenów poprzez zharmonizowanie 
nowej zabudowy z istniejącą, w szczególności w zakresie funkcji i wysokości budynków, 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 
i leśnych poprzez: 
- przeznaczenie terenu pod nową zabudowę nie mają znaczącego wpływu na gospodarkę 

wodną miasta, 
- zachowanie korytarza ekologicznego doliny rz. Rawki, 
- ochronę rezerwatu przyrody „Rawka” z zachowaniem terenu w formie zieleni, 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – 
poprzez objęcie ochroną konserwatorską obiektów wpisanych do rejestru zabytków i gminnej 
ewidencji zabytków, 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych poprzez określenie warunków ochrony środowiska zamieszkania oraz 
wyposażenie obiektów w miejsca postojowe dla osób z kartą parkingową, 

6) walory ekonomiczne przestrzeni – poprzez ograniczenie zabudowy do obszarów z terenami 
uzbrojonymi, 

7) prawo własności poprzez nieprzeznaczanie nowych terenów prywatnych na cele publiczne za 
wyjątkiem poszerzenia drogi dojazdowej, 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa – potrzeby w obszarze nie występują, 
9) potrzeby interesu publicznego – potrzeby w obszarze nie występują, 
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych – potrzeby w obszarze nie występują, 
11) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności – 

tereny wchodzą w skład zwartej struktury przestrzennej wyposażone w sieci i urządzenia 
zaopatrzenia w wodę. 

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 usługowych.  
Obszar położony w zwartej strukturze przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka przeznaczono pod 
zabudowę: 
- zakładając oparcie transportu o istniejącą ulicę przylegającą 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 chronionych. 
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. 
 
Prognoza wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na dochody 
własne i wydatki gminy. 
Zgodnie z opracowaniem „Prognoza skutków finansowych” do planu miejscowego, skutki finansowe 
dla samorządu nie wystąpią. 
 
Zgodność z wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy. 
 Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr VII/50/19 Rady Miasta Rawa 
Mazowiecka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Rawa Mazowiecka. 
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W myśl § 4. w/w uchwały zakłada się sporządzenie planów miejscowych na obszarach wskazanych 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do rozwoju 
przestrzennego zabudowy oraz dla obszarów, na których obowiązujące plany miejscowe nie spełniają 
wymogów określonych przepisami prawa oraz dokonywanie zmian planów miejscowych wywołanych 
wnioskami uzasadnionymi pod względem merytorycznym i formalno-prawnym. 
Po przeprowadzonej analizie zasadności przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego podjęto 
uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu miejscowego dla rozwiązania wybranych 
problemów.  

 
PODSUMOWANIE 

Projekt uchwały w sprawie zmiany planu miejscowego podlegał jednoczesnym procedurom 
sporządzenia planu miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) 
oraz procedurom strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przewidzianym przepisami ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 681). 

Projekt dokumentu podlegał opiniowaniu i uzgodnieniu właściwych organów oraz zapewniono 
udział społeczeństwa w sporządzeniu dokumentu. 

W związku z przepisami art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, należy stwierdzić co następuje: 

 projekt uchwały w sprawie planu miejscowego, jako dokument końcowy będący przepisem 
prawa, nie podlegał wariantowaniu w zakresie proponowanych ustaleń; 

 w projekcie uchwały w sprawie planu miejscowego zostały uwzględnione opinie właściwych 
organów; 

 w trakcie procesu wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu uwagi nie 
wpłynęły; 

 z uwagi na położenie obszaru planu miejscowego nie przeprowadzono postępowania 
dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

 propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 
postanowień dokumentu opierają się na przepisach art. 32 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Z uwagi na powyższe, uzasadnione jest uchwalenie planu miejscowego. 
 
 
 



projekt 
 

Uchwała Nr …../…../20 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia .... 2020 r.  
 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

obręb ewidencyjny Nr 3 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 14 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524,  
poz. 1696, poz. 1716 i poz. 1815) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3. 
 
§ 2. Granice obszaru objętego planem, o którym mowa w § 1 wskazane są na 

załączniku graficznym do uchwały i pokrywają się z zewnętrznymi granicami obrębu 
ewidencyjnego Nr 3 miasta Rawa Mazowiecka. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3. 

  
 Przedmiotem uchwały jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny Nr 3. 
 Na podstawie przepisów art. 32 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka podjęła uchwałę Nr VII/50/19 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa 
Mazowiecka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z obszaru miasta Rawa 
Mazowiecka. Uchwała została podjęta w oparciu o opracowanie „Analiza zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Miasta Rawa Mazowiecka  lata 2006– 2018”. W ww. uchwale zakłada się sporządzenie 
planów miejscowych na obszarach wskazanych ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego do rozwoju przestrzennego zabudowy oraz dla obszarów, na 
których obowiązujące plany miejscowe nie spełniają wymogów określonych przepisami prawa. 
 
Celem sporządzenia nowego planu miejscowego dla obrębu Nr 3 będzie: 

 opracowanie nowego jednolitego planu dla całego obrębu ewidencyjnego (tekstu i rysunku)  
w obszarze, na którym obowiązuje siedem odrębnych uchwał w sprawie planu i zmian planu 
miejscowego z kilkunastoma załącznikami graficznymi do tych uchwał, 

 uwzględnienie wniosków zakwalifikowanych do zmiany planu. 
 
Ustalenia nowego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nr 3 : 

 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. 
 
 
 
Rawa Mazowiecka, dnia 19 lutego 2020 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





PROJEKT 

 
U C H W A Ł A  Nr ............../2020 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka  

z dnia ...................... 2020 r. 

 

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:  
 

 

§ 1.1. Ulicy stanowiącej drogę publiczną, biegnącej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72, 

na odcinku od kolejki wąskotorowej w kierunku zachodnim do granic administracyjnych 

miasta Rawa Mazowiecka nadaje się nazwę „……………….………….” 

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust.1 oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik 

do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 
 



UZASADNIENIE  

 

w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 72 

 

Przedmiotem uchwały jest nadanie nazwy „…………….............” ulicy zlokalizowanej 

w pasie drogowym drogi krajowej nr 72, na odcinku od kolejki wąskotorowej w kierunku 

zachodnim do granic administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.  

Ulica ta jest zlokalizowana w pasie drogowym drogi krajowej nr 72 jako dodatkowa 

jezdnia i stanowi ona drogę publiczną, co wynika z pisma zarządcy tej drogi - Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad znak: O.Ł.Z-2.443.206.2019.1mws z dnia 16 stycznia 

2020 r.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, 

podejmowanie uchwał w sprawie nazw ulic, placów publicznych, mostów oraz wznoszenia 

pomników przyrody, należy do wyłącznej kompetencji właściwości rady gminy. 

Ustalenie nowej nazwy ulicy, będącej przedmiotem niniejszej uchwały wiąże się  

z potrzebą zapewnienia prawidłowej i czytelnej numeracji porządkowej, położonych w jej 

sąsiedztwie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi 

z Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie 

ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z dnia 2 lutego 2012 r., poz. 125).  

 

 

 

Rawa Mazowiecka, dnia 19 lutego 2020 r. 

 



Załącznik do Uchwały Nr........./2020
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia .................



         P r o j e k t 

Uchwała  Nr    /20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia          lutego  2020 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2020–2023. 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 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 art.226, art. 227, 

art. 231 ust.1, art.243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2019 r., poz. 869 i poz.1649) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XV/116/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia 2020 roku  

w sprawie uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Miasta Rawa Mazowiecka na lata 

2020–2023 i prognozy długu wprowadza się następujące zmiany: 

1) załącznik  Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr  1   

do niniejszej uchwały; 

2) do załącznika Nr 2 do uchwały dodaje się objaśnienia w brzmieniu określonym  

w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) załącznik  Nr 3 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr  3   

do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmian szczegółowo opisanych  

w objaśnieniach zawartych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr    /20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia    lutego  2020 r.

Wyszczególnienie
dochody z tytułu

udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób fizycznych

dochody z tytułu
udziału we
wpływach z

podatku
dochodowego od
osób prawnych

z podatku od
nieruchomości

z tytułu dotacji
oraz środków

przeznaczonych
na inwestycje

z tego:

z tego: w tym:

w tym:

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.5.1 1.2 1.2.1 1.2.2

2020 105 268 339,00 93 568 419,00 27 382 501,00 1 900 000,00 13 650 177,00 25 665 903,00 24 969 838,00 13 500 000,00 11 699 920,00 1 400 000,00 10 149 920,00

2021 101 876 800,00 95 650 000,00 28 900 000,00 2 100 000,00 13 950 000,00 25 800 000,00 24 900 000,00 13 100 000,00 6 226 800,00 700 000,00 5 526 800,00

2022 99 850 000,00 99 150 000,00 31 000 000,00 2 300 000,00 14 250 000,00 26 300 000,00 25 300 000,00 13 200 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2023 103 000 000,00 102 300 000,00 32 500 000,00 2 500 000,00 14 600 000,00 26 800 000,00 25 900 000,00 13 300 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2024 106 100 000,00 105 400 000,00 34 000 000,00 2 800 000,00 14 900 000,00 27 300 000,00 26 400 000,00 13 400 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2025 109 200 000,00 108 500 000,00 35 500 000,00 3 000 000,00 15 300 000,00 27 900 000,00 26 800 000,00 13 500 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2026 112 600 000,00 111 900 000,00 37 000 000,00 3 200 000,00 15 600 000,00 28 700 000,00 27 400 000,00 13 600 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2027 116 000 000,00 115 300 000,00 38 500 000,00 3 400 000,00 16 000 000,00 29 300 000,00 28 100 000,00 13 700 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2028 119 000 000,00 118 300 000,00 40 000 000,00 3 600 000,00 16 300 000,00 29 800 000,00 28 600 000,00 13 800 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2029 122 200 000,00 121 500 000,00 41 500 000,00 3 800 000,00 16 600 000,00 30 400 000,00 29 200 000,00 13 900 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2030 125 600 000,00 124 900 000,00 43 000 000,00 4 000 000,00 17 000 000,00 31 100 000,00 29 800 000,00 14 000 000,00 700 000,00 700 000,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2.1 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.2 2.2 2.2.1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tym:

2.2.1.1

w tym:

2020 113 769 819,00 90 239 819,00 38 139 490,00 98 500,00 0,00 1 289 000,00 0,00 0,00 23 530 000,00 0,00 0,00

2021 107 650 000,00 90 400 000,00 38 600 000,00 92 700,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 17 250 000,00 0,00 0,00

2022 98 900 000,00 92 400 000,00 39 600 000,00 94 300,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00

2023 100 500 000,00 94 000 000,00 40 600 000,00 95 900,00 0,00 1 400 000,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 0,00

2024 102 300 000,00 95 700 000,00 41 600 000,00 97 600,00 0,00 1 300 000,00 0,00 0,00 6 600 000,00 0,00 0,00

2025 102 900 000,00 97 500 000,00 42 600 000,00 99 210,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 5 400 000,00 0,00 0,00

2026 106 600 000,00 99 300 000,00 43 600 000,00 100 903,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 7 300 000,00 0,00 0,00

2027 109 500 000,00 101 200 000,00 44 600 000,00 102 630,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 8 300 000,00 0,00 0,00

2028 111 500 000,00 102 900 000,00 45 600 000,00 104 400,00 0,00 900 000,00 0,00 0,00 8 600 000,00 0,00 0,00

2029 114 700 000,00 104 700 000,00 46 600 000,00 106 180,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 0,00 0,00

2030 118 834 976,00 103 700 000,00 47 600 000,00 107 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 15 134 976,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 3 3.1 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1

z tego:

w tym:w tym: w tym:

w tym:

2020 -8 501 480,00 0,00 12 101 480,00 12 101 480,00 8 501 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 -5 773 200,00 0,00 9 623 200,00 9 623 200,00 5 773 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 2 500 000,00 2 500 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 6 765 024,00 5 444 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 4.4 4.4.1 4.5 4.5.1 5 5.1 5.1.1

z tego:

w tym:

z tego:

5.1.1.1 5.1.1.2

w tym: w tym:

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 3 850 000,00 3 850 000,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 3 800 000,00 3 800 000,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 6 765 024,00 6 765 024,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 5.1.1.3 5.1.1.3.1 5.1.1.3.2 5.1.1.3.3 5.2 6 6.1 7.1

Rozchody budżetu, z tego:

7.2

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o
której mowa w art. 242 ustawy

łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:

z tego:

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 041 824,00 0,00 3 328 600,00 3 328 600,00

2021 x x x x 0,00 47 815 024,00 0,00 5 250 000,00 5 250 000,00

2022 x x x x 0,00 46 865 024,00 0,00 6 750 000,00 6 750 000,00

2023 x x x x 0,00 44 365 024,00 0,00 8 300 000,00 8 300 000,00

2024 x x x x 0,00 40 565 024,00 0,00 9 700 000,00 9 700 000,00

2025 x x x x 0,00 34 265 024,00 0,00 11 000 000,00 11 000 000,00

2026 x x x x 0,00 28 265 024,00 0,00 12 600 000,00 12 600 000,00

2027 x x x x 0,00 21 765 024,00 0,00 14 100 000,00 14 100 000,00

2028 x x x x 0,00 14 265 024,00 0,00 15 400 000,00 15 400 000,00

2029 x x x x 0,00 6 765 024,00 0,00 16 800 000,00 16 800 000,00

2030 x x x x 0,00 0,00 0,00 21 200 000,00 21 200 000,00

2031 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 8.1 8.2 8.3 8.3.1 8.4 8.4.1

Wskaźnik spłaty zobowiązań

2020 7,35% 6,80% 10,88% 11,39% TAK TAK6,96%

2021 7,65% 9,52% 9,45% 9,96% TAK TAK8,52%

2022 7,27% 11,19% 8,03% 8,55% TAK TAK10,23%

2023 7,01% 12,85% 8,57% 8,57% TAK TAK11,92%

2024 6,66% 14,08% 10,22% 10,22% TAK TAK13,32%

2025 9,37% 15,07% 11,82% 11,82% TAK TAKx

2026 8,53% 16,35% 11,05% 11,52% TAK TAKx

2027 8,84% 17,56% 12,27% 12,27% TAK TAKx

2028 9,61% 18,42% 13,80% 13,80% TAK TAKx

2029 9,23% 19,32% 15,07% 15,07% TAK TAKx

2030 7,86% 23,13% 16,24% 16,24% TAK TAKx

2031 0,00% 0,00% 17,70% 17,70% TAK TAKx

2032 0,00% 0,00% 15,69% 15,69% TAK TAKx

2033 0,00% 0,00% 13,54% 13,54% TAK TAKx

2034 0,00% 0,00% 11,20% 11,20% TAK TAKx

2035 0,00% 0,00% 8,70% 8,70% TAK TAKx

2036 0,00% 0,00% 6,06% 6,06% TAK TAKx
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Wyszczególnienie

Lp

Dochody bieżące
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.1 9.1.1

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

9.1.1.1

Dochody
majątkowe na

programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.2

Dochody
majątkowe  na

programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.2.1

środki określone
w art. 5 ust. 1 pkt

2 ustawy

9.2.1.1

Wydatki bieżące
na programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.3 9.3.1

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym:w tym:

w tym: w tym: w tym:

9.3.1.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

w tym:

2020 410 932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 688,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 591,02 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp

Wydatki
majątkowe na

programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3 ustawy

9.4

Wydatki
majątkowe na

programy,
projekty lub

zadania
finansowane z

udziałem
środków, o

których mowa w
art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1

finansowane
środkami

określonymi w art.
5 ust. 1 pkt 2

ustawy

9.4.1.1

Wydatki objęte
limitem, o którym
mowa w art. 226

ust. 3 pkt 4
ustawy

10.1 10.1.1

majątkowe

10.1.2

Wydatki bieżące
na pokrycie

ujemnego wyniku
finansowego

samodzielnego
publicznego

zakładu opieki
zdrowotnej

10.2

Wydatki na spłatę
zobowiązań

przejmowanych w
związku z

likwidacją lub
przekształceniem
samodzielnego

publicznego
zakładu opieki

zdrowotnej

10.3

z tego:w tym:

10.4 10.5

Kwota
zobowiązań

wynikających z
przejęcia przez

jednostkę
samorządu

terytorialnego
zobowiązań po
likwidowanych i

przekształcanych
samorządowych

osobach
prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

bieżące

2020 10 360 000,00 10 360 000,00 10 360 000,00 11 105 604,00 335 604,00 10 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 11 130 000,00 10 430 000,00 10 430 000,00 17 085 591,02 155 591,02 16 930 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Wyszczególnienie

Lp 10.6 10.7 10.7.1 10.7.2 10.7.2.1 10.7.2.1.1 10.7.3 10.8

Wcześniejsza
spłata

zobowiązań,
wyłączona z limitu

spłaty
zobowiązań,

dokonywana w
formie wydatków

budżetowych

10.9

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2034 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x

2036 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x
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Załącznik Nr 2 

                                                                                                                                                                                                        

Do uchwały Nr      /20 

                                                                                                                                                                                                              

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 

z dnia            lutego 2020 r. 

 

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rawa 

Mazowiecka na lata 2020-23. 

 

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczące 2020 roku muszą być zgodne  

z danymi zawartymi w uchwale zmieniającej budżet miasta Rawa Mazowiecka  

w zakresie wyniku budżetu,  wielkości przychodów i rozchodów oraz prognozowanej kwoty 

długu budżetu miasta.  

W związku ze zmianą budżetu miasta do planu przychodów  budżetu na 2020 rok wprowadza 

się zwiększenie  o kwotę  412 000 zł planowanych przychodów z tytułu emisji obligacji 

komunalnych. Kwota planowanych przychodów budżetu po zmianie wynosi 12 101 480 zł. 

Zwiększa się o kwotę 412 000 zł planowany deficyt budżetu, który wynosi 8 501 480 zł. 

W związku ze zmianami w planie przychodów  budżetu  zmianie ulega również wysokość 

prognozowanej kwota długa na koniec 2020 roku, która stanowi wartość 42 041 824  zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3
do uchwały Nr    /20
Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia     lutego 2020 r.

kwoty w zł

L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

Od Do

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 29 292 306,02 11 105 604,00 17 085 591,02 0,00 0,00 0,00

1.a - wydatki bieżące 1 242 306,02 335 604,00 155 591,02 0,00 0,00 0,00

1.b - wydatki majątkowe 28 050 000,00 10 770 000,00 16 930 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z
tego:

23 052 306,02 10 695 604,00 11 285 591,02 0,00 0,00 0,00

1.1.1 - wydatki bieżące 1 242 306,02 335 604,00 155 591,02 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1

Dział 801, Rozdział 80195. Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego. - Szkoła twórczych
umysłów - rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych
na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

SP  NR 2 2019 2021 1 141 339,02 300 228,00 90 000,02 0,00 0,00 0,00

1.1.1.2

Dział 801, Rozdział 80195. Program Operacyjny Wiedza Edukacja
Rozwój, priorytet - Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji. - Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia sie
przez całe życie, finansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego."Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji
edukacyjnej osób dorosłych 2".

RAWA MAZOWIECKA 2020 2021 100 967,00 35 376,00 65 591,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 - wydatki majątkowe 21 810 000,00 10 360 000,00 11 130 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz
obszaru staromiejskiego

URZĄD MIASTA 2019 2021 18 800 000,00 10 000 000,00 8 800 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.2
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Zarządzanie projektem, promocja i jego obsługa

URZĄD MIASTA 2017 2021 1 010 000,00 360 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.3
Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka - Dział 921, Rozdział 92195.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz
obszaru staromiejskiego - przebudowa ul. Krakowskiej

URZĄD MIASTA 2020 2021 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 6 240 000,00 410 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 - wydatki majątkowe 6 240 000,00 410 000,00 5 800 000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1
Dział 600, Rozdział 60016 - Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej,
Warszawskiej, Kościuszki, Kilińskiego, Krzywe Koło, Zatylnej, Ks.
Skorpupki, Łowickiej, Polnej

URZĄD MIASTA 2020 2021 5 400 000,00 0,00 5 400 000,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036
Limit

zobowiązań

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 242 306,02

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 242 306,02

1.b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 000 000,00

1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 032 306,02

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 242 306,02

1.1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 141 339,02

1.1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 967,00

1.1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 790 000,00

1.1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 100 000,00

1.1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 690 000,00

1.1.2.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00

1.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00

1.3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 210 000,00

1.3.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 400 000,00
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L.p. Nazwa i cel
Jednostka

odpowiedzialna lub
koordynująca

Okres realizacji

Łączne nakłady
finansowe

Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024

Od Do

1.3.2.2

Dział 926, Rozdział 92695 - Poprawa efektywności energetycznej
budynku użyteczności publicznej - hali sportowej w Rawie
Mazowieckiej - termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul.
Tatar

URZĄD MIASTA 2019 2021 840 000,00 410 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00
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L.p. Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit 2028 Limit 2029 Limit 2030 Limit 2031 Limit 2032 Limit 2033 Limit 2034 Limit 2035 Limit 2036
Limit

zobowiązań

1.3.2.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 810 000,00
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    Projekt 
 

UCHWAŁA  NR   /20 

Rady Miasta  Rawa Mazowiecka 

z dnia     lutego  2020 roku 
 
w sprawie zmiany budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 rok.  

 
         Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i  art.51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  

o samorządzie gminnym (  Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, 

poz.1815) oraz art. 211, 212   ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz.869 i poz.1649) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 § 1.Dochody budżetu Miasta zwiększa się  o kwotę  243 084 zł , zgodnie z 

załącznikiem nr 1  do uchwały. 

§ 2.Wydatki  budżetu Miasta  zwiększa się o kwotę 655 084 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 2  do uchwały. 

§ 3. 1.Zwiększa się o kwotę  412 000 zł  wysokość planowanych przychodów budżetu 

miasta  z tytułu emisji obligacji komunalnych. 

2.Różnica między planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi  

deficyt budżetu w wysokości 8 501 480 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży 

innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych kredytów bankowych i 

pożyczek. 

3.Uchwala się przychody budżetu Miasta w wysokości 12 101 480 zł  i rozchody  

w wysokości 3 600 000 zł, a przypadające do spłaty kredyty i pożyczki  zostaną pokryte  

przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych oraz przychodami z zaciągniętych 

kredytów, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 

§ 4. Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych Miasta realizowanych w roku 

budżetowym 2020 oraz wysokość nakładów na poszczególne zadania określa  załącznik  

nr 4 do uchwały. 

§ 5. W uchwale Nr XV/117/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 30 stycznia  2020 

roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany: 



1) załącznik nr 10 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów sektora finansów 

publicznych w 2020 roku ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 

do niniejszej uchwały; 

2) załącznik nr 11 „ Dotacje z budżetu dla podmiotów niezaliczanych do 

sektora finansów publicznych w 2020 roku ” otrzymuje brzmienie 

określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 

3)  § 8 otrzymuje  brzmienie: 

            „ § 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek  

             oraz emisji papierów wartościowych z przeznaczeniem na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w 

wysokości  3 100 000 zł; 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 

wysokości 5 400 000  zł; 

3) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości  14 100 000 zł.”; 

 

4)  § 18 otrzymuje  brzmienie: 

„§ 18. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka do:  

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu 
w wysokości 3 000 000 zł;  

2) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych na spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 600 000 zł; 

3) zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na pokrycie planowanego 
deficytu budżetu w wysokości 8 501 480 zł; 

   4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach 

w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. „. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka.    

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

                                                                                                                              

 

 

 
 
 



 
Załącznik nr 1 
Do uchwały Nr    / 20 
Rady Miasta z dnia    lutego  2020 roku 
 

Dział 

 

§ Nazwa  Kwota  

zmniejszenia 

Kwota  

zwiększenia 

801  Oświata i wychowanie     97 084 

 2051 Dotacje celowe w ramach 

programów finansowanych 

z udziałem środków 

europejskich … 

 97 084 

855  Rodzina  10 000 

 0970 wpływy z różnych dochodów  10 000 

926  Kultura fizyczna  136 000 

 2440 Dotacje otrzymane z 

państwowych funduszy…. 

 8 000 

 6280 Środki otrzymane od 
pozostałych jednostek 
zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

 128 000 

  Ogółem  

w tym: 

dochody bieżące 

dochody majątkowe 

 243 084 

 

115 084 

128 000 

 

 

 
 

 

 

 



Załącznik nr 2 
Do Uchwały Nr     /20 
Rady Miasta z dnia   lutego   2020 r. 
 

Dz. Rozdział 

 

Nazwa   Kwota 

zmniejszenia  

Kwota  

zwiększenia  

600  Transport  500 000 

60016 Drogi publiczne gminne  500 000 

 Wydatki majątkowe z tego:  500 000 

 

 Wydatki na inwestycje i 
zakupy inwestycyjne 

 500 000 

754  Bezpieczeństwo publiczne  20 000 

75404 Komendy wojewódzkie Policji  20 000 

 Wydatki majątkowe z tego:  20 000 

 

 Dotacja z budżetu na zakupy 
inwestycyjne 

 20 000 

801  Oświata i wychowanie  97 084 

80195 Pozostała działalność  97 084 

 Wydatki bieżące z tego:  97 084 

 

 Wydatki na programy 
finansowane z udziałem 
środków, o których mowa  
w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  

 97 084 

851  Ochrona zdrowia   20 000 

85195 Pozostała działalność  20 000 

 Wydatki bieżące z tego:  20 000 

 

 Dotacje na zadania bieżące   20 000 

855  Rodzina  10 000 

85501 Świadczenie wychowawcze  5 000 

 Wydatki bieżące z tego:  5 000 

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 5 000 

 wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 5 000 

 

85502 Świadczenia rodzinne, 
świadczenie z funduszu 
alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe  

 5 000 



 Wydatki bieżące z tego:  5 000 

 wydatki jednostek budżetowych  
z tego: 

 5 000 

 wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 5 000 

926  Kultura fizyczna  8 000 

92695 Pozostała działalność  8 000 

 Wydatki bieżące z tego:  8 000 

 

 wydatki jednostek 
budżetowych  
z tego: 

 8 000 

  wydatki związane z realizacją 
zadań statutowych jednostki 

 8 000 

  Ogółem  

w tym: 

wydatki bieżące 

wydatki majątkowe 

 655 084 

 

135 084 

520 000 

 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 do Uchwały  Nr  /20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia    lutego  2020 r. 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu w 2020 roku 

Wyszczególnienie 
 
 

Plan  
w PLN 

  

  §  Saldo  
 

Przychody  Rozchody  

Finansowanie  budżetu 
ogółem:  
 

  8 501 480  12 101 480  3 600 000  

Przychody z zaciągniętych 
kredytów i pożyczek 
ogółem: 
w tym: 
na pokrycie deficytu 
 
na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 
 

952     2 030 480 
 
 

 430 480 
 
 

1 600 000 
  

  

Przychody ze sprzedaży 
innych papierów 
wartościowych  
w tym: 
na pokrycie deficytu 
 
na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 
 

931  10 071 000 
 
 
 

8 071 000 
 

 2 000 000 

 

Wolne środki, o których 
mowa w art.217 ust.2 pkt 
6 ustawy  
w tym: 
na pokrycie deficytu 
na spłatę wcześniej 
zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 
 

950    0 
 
 

 
  0 

 
 

  

Spłaty otrzymanych 
krajowych pożyczek 
i kredytów  

992      3 600 000  

 
 



 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia   lutego 2020 roku.

Zmniejszenia Zwiększenia
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środki własne
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Dotacje

1 2 3 4 5 6 7 8 9

DZIAŁ 600 - TRANSPORT 
608 234

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

4 150 000 0 500 000 4 650 000 1 498 800 2 312 000 839 200

1.

Przebudowa ulicy Sobieskiego

1 700 000 1 700 000 360 800 500 000 839 200

2.
Budowa ścieżki rowerowej

1 450 000 500 000 1 950 000 538 000 1 412 000

3.

Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego

50 000 50 000 50 000

4. Oświetlenie drogi eksploatacyjnej wokół 

zalewu
400 000 400 000 200 000 200 000

5.

Remont ul.Polnej od ul.Niepodległości do 

ul.Konstytucji 3 Maja

450 000 450 000 250 000 200 000

Załącznik nr 4 do uchwały Nr  /20  

PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ INWESTYCJI W 2020 ROKU

Lp Nazwa zadania

P
la

n
 p

rz
ed

 

zm
ia

n
ą

                                                   Źródła finansowania

I. 4 150 000 0 500 000 4 650 000 1 498 800 2 312 000 839 200
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Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne
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y,
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o
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W
FO

Ś

Dotacje

6.

Remont chodnika ul.Jeżowska

100 000 100 000 100 000

II.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
2 350 000 2 350 000 475 280 1 000 000 874 720

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami

200 000 200 000 200 000

1. Zakup gruntów w zasoby komunalne
200 000 200 000 200 000

Rozdział 70095 –  Pozostała działalność 2 150 000 2 150 000 275 280 1 000 000 874 720

1.

Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku 

mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ulicy 

Mszczonowskiej - budynek B

2 150 000 2 150 000 275 280 1 000 000 874 720

III.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
735 000 735 000

280 500 454 500

Rozdział 75023 - Urzedy miast 125 000 125 000 125 000

1.

Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta 

Pl. Piłsudskiego 5
100 000 100 000 100 000
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Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne

K
re

d
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p
o

ży
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ki
 

W
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Ś

Dotacje

2.

Wymiana pieca co w budynku Urzędu Miasta

25 000 25 000 25 000

Rozdział 75095 - Pozostała działalność
610 000 610 000

155 500 454 500

1.
"rawski eUrząd - wdrożenie elektronicznych 

usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka"
540 000 540 000 85 500 454 500

2.

Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy 

budynku przy Pl.J.Piłsudskiego 4

70 000 70 000 70 000

IV.

DZIAŁ 754 - BEZPIEWCZEŃSTWO PUBLICZNE
20 000 20 000 20 000

Rozdział 75404 -Komendy wojewódzkie Policji
20 000 20 000 20 000

1. Dotacja celowa na zakup radiowozu dla 

Komendy Powiatowej Policji w Rawie 

Mazowieckiej

20 000 20 000 20 000

V.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
400 000 400 000 200 000 200 000

Rozdział 80101 –  Szkoły podstawowe

400 000 400 000 200 000 200 000
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Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne
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W
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Ś

Dotacje

1.

Rewitalizacja boiska sportowego przy Szkole 

Podstawowej  Nr 4

400 000 400 000 200 000 200 000

VI.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
100 000 100 000 100 000

Rozdział 85111 –  Szpitale ogólne
100 000 100 000 100 000

1. Zakup specjalistycznego sprzętu 

medycznego dla Szpitala Św.Ducha w 

Rawie Mazowieckiej 
100 000 100 000 100 000

VII.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA
2 080 000 2 080 000 384 800 700 000 995 200

Rozdział 90095 –  Pozostała działalność
2 080 000 2 080 000 384 800 700 000 995 200

1.
Przebudowa targowiska miejskiego przy 

ulicy Mickiewicza 1 930 000 1 930 000 234 800 700 000 995 200

2.

Przygotowanie aplikacji na dofinansowanie 

wymiany źródeł ciepła

50 000 50 000 50 000
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Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne

K
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d
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y,
 

p
o

ży
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ki
 

W
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Ś Dotacje

3.
Retencjonowania wód opadowych – 

dotacja celowa dla mieszkańców Rawy 

Mazowieckiej na zagospodarowanie wód 

opadowych i roztopowych

100 000 100 000 100 000

VIII.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO
12 550 000 12 550 000 1 462 220 4 229 480 6 858 300

Rozdział 92116 – Biblioteki
40 000 40 000 40 000

1.
Wymiana palnika i budowa instalacji 

gazowej w kotłowni budynku Miejskiej 

Biblioteki Publicznej przy ulicy 

Wyszyńskiego

40 000 40 000 40 000

Rozdział 92195 –  Pozostała działaność

5 130 000 2 980 000 680 700 1 070 000 1 229 300

1. Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka
12 510 000 12 510 000 1 422 220 4 229 480 6 858 300

1.1 Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych 

jatek w celu nadania nowej funkcji 

społecznej w tym kulturalnej
2 150 000 2 150 000 278 300 198 900 1 672 800

Strona 5 z 7



Lp.

Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne
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W
FO
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Dotacje

1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

rynku Starego Miasta oraz obszaru 

staromiejskiego
10 000 000 10 000 000 997 920 4 030 580 4 971 500

1.3 Zarządzanie projektem, jego obsługa i 

promocja 360 000 360 000 146 000 214 000

IX.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA
645 000 645 000 585 000 60 000

Rozdział 92695 –  Pozostała działalność
645 000 645 000 585 000 60 000

1.
Przygotowanie dokumentów i 

przeprowadzenie procedury uzyskania 

decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla projektowanego 

połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"

200 000 200 000 200 000

2.

Opracowanie dokumentacji technicznej 

połączenia  zbiorników „DOLNA”  i „TATAR” 

w Rawie Mazowieckiej 

20 000 20 000 20 000

3. Termomodernizacja budynku hali 

sportowej przy ul.Tatar  410 000 410 000 350 000 60 000
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Nazwa zadania

Plan przed 

zmianą
Zmniejszenia Zwiększenia

Plan po 

zmianie

środki własne
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Dotacje

4. Budowa oświetlenia boiska stadionu 

miejskiego przy ul.Zamkowej.

Zadanie wybrane do realizacji w ramach 

Budżetu Obywatelskiego „Światło mam 

lepiej gram”

105 000 105 000 105 000

OGÓŁEM 23 010 000 0 520 000 23 530 000 5 006 600 8 501 480 10 021 920
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Załącznik nr 5 
Do uchwały Nr   / 20 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia    lutego  2020 r. 
 

Dotacje z budżetu dla  podmiotów sektora finansów publicznych 

w 2020 roku  

 

 
Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji 

podmiotowej 
Kwota dotacji 
przedmiotowej 

Kwota dotacji 
celowej 

1.  754 75404 – realizacja zadań z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego  

  20 000 

2. 754 75405 – realizacja zadań z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego  

  80 000 

3. 854 85404 – realizacja zadań z zakresu 
wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka 

  16 000 

4. 921 92109 – realizacja zadań z zakresu 
kultury 

1 490 000   

5. 921 92116 - realizacja zadań z zakresu 
kultury 

840 000   

6. 921 92118 - realizacja zadań z zakresu 
kultury 

515 000   

7. 926 92601- realizacja zadań z zakresu 
kultury fizycznej  

 830 000  

Razem sektor finansów publicznych 2 845 000 830 000 116 000 

 



Załącznik nr 6 
Do uchwały Nr    /20 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia         lutego 2020 r. 
 

Dotacje z budżetu dla  podmiotów niezaliczanych  do sektora finansów publicznych  
w 2020 roku.  

 
Lp. Dział Rozdział Kwota dotacji 

podmiotowej 
Kwota dotacji 
przedmiotowej 

Kwota dotacji 
celowej 

1. 754 75412 – realizacja zadań z 
zakresu ochrony 
przeciwpożarowej  

  100 000 

2. 801 80104 – realizacja zadań z 
zakresu opieki przedszkolnej dla 
dzieci 

  2 200 000 

3. 801 80195 – realizacja zadań z 
zakresu oświaty  
i wychowania  

  60 000 

4. 851 85154- realizacja zadań z zakresu 
przeciwdziałania alkoholizmowi 

  205 000 

5. 851 85195- realizacja zadań z zakresu 
ochrony zdrowia 

  110 000 

6. 852 85295- realizacja zadań z zakresu 
opieki społecznej 
 

  13 000 

7. 855 85595- realizacja zadań z zakresu 
pomocy rodzinie 
 

  117 000 

8. 921 92195- realizacja zadań z zakresu 
kultury 
 

  60 000 

9. 926 92605 – realizacja zadań z 
zakresu kultury fizycznej 

  650 000 

Razem sektor niezaliczany do finansów publicznych   3 515 000  

 
 
 

 
 



U z a s a d n i e n i e 

Przedłożony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu Miasta na 2020 rok obejmuje: 

I. Zmiany w planie dochodów. 

1/ Dział 801- Oświata i wychowanie. 

– w § 2005 wprowadza się do planu dochodów dotację z budżetu Unii Europejskiej z 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój w wysokości 97 084 zł na realizację 

projektu „Szkoła bez granic”  w Szkole Podstawowej Nr 2, zgodnie z umową.  

2/ Dział 855 – Rodzina. 

W § 0970 w kwocie 10 000 zł to planowane dochody z tytułu wpłaty – zwrotu do budżetu 

zasiłków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

3/ Dział 926 – Kultura fizyczna. 

- w § 2440 dochody w kwocie 8 000 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

na prowadzenie zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci z klas I-III. 

- w § 6280 kwota 128 000 zł to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi  na remont elektrowni 

wodnej zbiornika  DOLNA, inwestycja była wykonana w grudniu ubiegłego roku, 

dofinansowanie wpłynęło w styczniu br. 

 

II. Zmiany w planie wydatków. 

 

1/ Dział 600 – Transport. 

- rozdział 60016 – wprowadza się w planie wydatków zwiększenie wydatków majątkowych o 

kwotę 500 000 zł z przeznaczeniem na: 

1. Budowa ścieżki rowerowej 

Plan – 1 450 000,00 zł 

Zwiększenie – 500 000,00 zł 
Plan po zmianach – 1 950 000,00 zł 
W odpowiedzi na ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 
wpłynęły trzy oferty. Najtańsza z nich oferuje wykonanie zadania za kwotę 1 730 000 zł. 
Ponieważ jednak planuje się budowę dodatkowego odcinka ścieżki prowadzącego do 
zachodniej części osiedla Zamkowa Wola niezbędne jest zarezerwowanie w budżecie tej 
inwestycji dodatkowych 500 000 zł, z czego: 
- 280 000 zł – brakująca kwota do ceny oferty, 
- 150 000 zł – szacowany koszt dodatkowego odcinka, 



- 70 000 zł – koszty nadzoru i rezerwa inwestycyjna,   
 
2/  Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne. 

- rozdział 75404 – przeznacza się z budżetu Miasta dotację w wysokości 20 000 zł na 

dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie 

Mazowieckiej. 

3/ Dział 801 – Oświata i wychowanie. 

- rozdział 80195 – wprowadza się do planu wydatków kwotę 97 084 zł z grantów Unii 

Europejskiej na projekt „Szkoła bez granic”  realizowany w Szkole Podstawowej Nr 2, zgodnie 

z umową.  

4/ Dział 851 – Ochrona zdrowia. 

- rozdział 85195 – zwiększa się o kwotę 20 000 zł wysokość planowanych wydatków 

przeznaczonych na dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na realizacje zadań 

z zakresu ochrony zdrowia. 

5/Dział 855 – Rodzina. 

- rozdział 85501 i rozdział  85502 – wprowadzone zwiększenie wydatków w tych rozdziałach 

w wysokości 5 000 zł każdy, wydatki dotyczą zwrotu do budżetu państwa świadczeń – 

zasiłków  pobranych nienależnie.  

6/Dział 926 – Kultura fizyczna. 

- rozdział 92695 – wprowadza się do planu wydatków dofinansowanie na kwotę 8 000 zł  

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na prowadzenie zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci  

z klas I-III. 

III. Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt zmiany budżetu na sesję w lutym 2020 r. 
obejmuje  zwiększenie deficytu budżetu o kwotę 412 000 zł w związku z koniecznością 
zwiększenia planu wydatków na budowę ścieżki rowerowej.  
W projekcie niniejszej uchwały zwiększony  deficyt  zostaje pokryty przychodami z emisji 
obligacji komunalnych. 
 
 



 

P r o j e k t 

UCHWAŁA  NR  

Rady Miasta  Rawa Mazowiecka 

z dnia            lutego  2020 roku 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego. 

 

           Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815)  oraz art.216 ust.2 pkt 5  

i art.220 ust.1 i 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 

r., poz. 869 i poz.1649) Rada Miasta Rawa Mazowiecka,  uchwala co następuje: 

 

§ 1. 1.Udziela się z budżetu  Miasta Rawa Mazowiecka  pomocy finansowej Powiatowi 

Rawskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 16 000 zł (słownie złotych: szesnaście  tysięcy) 

z przeznaczeniem dla Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, na realizację zadania 

dotyczącego udzielania pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci z terenu miasta 

Rawa Mazowiecka. 

2.Szczegółowe zasady przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w ust.1  określi 

umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta Rawa Mazowiecka i Zarządem Powiatu 

Rawskiego. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U z a s a d n i e n i e 

 

 

Wnioskuję do Wysokiej Rady o wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej dla 

Powiatu Rawskiego w kwocie 16 000 zł z przeznaczeniem tych środków na dotację dla 

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. Dotacja będzie przeznaczona na udzielanie pomocy 

psychologiczno-psychiatrycznej dla dzieci z terenu miasta Rawa Mazowiecka. Z informacji 

przekazanych przez dyrektorów przedszkoli, szkół oraz poradni wynika, że dzieci i uczniowie 

naszych szkół potrzebują specjalistycznej pomocy. W tym celu miasto nasze będzie po raz 

kolejny partycypować w kosztach zatrudnienia w poradni lekarza -  psychiatry dziecięcego. 

 

 



 

 

                                                                                                                            P r o j e k t 
 
 

Uchwała Nr     /20 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia      lutego 2020 roku 

w sprawie przekazania środków finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji.  

 
           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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 art. 13 

ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. z 2019 r. poz. 161, poz.125, 

poz.1091, poz.1556, poz.1608, poz.1635 i poz.1726) Rada Miasta  Rawa Mazowiecka 

uchwala,  co następuje: 

§ 1.Przekazuje się z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na 2020 roku Wojewódzkiemu 

Funduszowi Wsparcia Policji, którego dysponentem jest Komendant Wojewódzki Policji  

w Łodzi, środki finansowe w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych),  

z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu - radiowozu , w ramach 

akcji „Sponsoring 2020”, dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 

 

§ 2. Warunki przekazania i rozliczenia środków, o których mowa w § 1 zostaną określone  

w umowie zawartej pomiędzy Miastem Rawa Mazowiecka a Komendantem Wojewódzkim 

Policji w Łodzi. 

 

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



 

 UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy z dnia  6 kwietnia 1990 roku o Policji, gminy mogą uczestniczyć 

w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Policji , poprzez przekazanie środków 

finansowych Wojewódzkiemu Funduszowi Wsparcia Policji. Środki z wsparcia gmin mogą być 

przeznaczone na zakupy niezbędne do funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji.  

W związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej na zakup samochodu - radiowozu dla Komendy Powiatowej 

Policji w Rawie Mazowieckiej, przedkładam Wysokiej Rady  projekt uchwały w sprawie 

udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 20 000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu, 

który przyczyni się do zapewnia właściwego poziom bezpieczeństwa  

i porządku publicznego na terenie naszego miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

                                                                                                                                         /projekt/ 

 

 

                                        UCHWAŁA Nr ……………. 

                      RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

                                       z dnia ……………………..   

 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których 

właścicielem jest Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i 

przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 15 ust. 2 

ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019r. poz. 

2475, poz. 1495, poz. 2493) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje.   

 

§ 1. Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa 

Mazowiecka , udostępnionych operatorom i przewoźnikom, stanowiący załącznik do uchwały 

Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 28 września 2016 roku w sprawie 

określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa 

Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz zasad korzystania z tych 

przystanków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2016r., poz. 4345, z 2017r. 

poz. 1938m, poz. 3463, z 2018r. poz. 43) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 

niniejszej do uchwały. 

     

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku  

 Urzędowym Województwa Łódzkiego.           

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                         /projekt/ 

 

 

 

                                                                        Załącznik do uchwały Nr …………….. 

                                                                        Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

                                                                        z dnia …………………………..      

 

  

                                                      Wykaz 

przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Rawa 

Mazowiecka, udostępnionych operatorom i przewoźnikom. 

 
Lp.  Lokalizacja przystanku na terenie miasta Rawa Mazowiecka 

/nazwa ulicy/ 

1. ul. Jerozolimska w kierunku Warszawy 

2. ul. Jerozolimska w kierunku centrum miasta 

3. ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku centrum miasta 

4. ul. Kazimierza Wielkiego w kierunku ul. Chrobrego 

5. ul. Dolna 

6. Plac Wolności w kierunku Pl. Piłsudskiego 

7. Plac Wolności w kierunku ul. Kościuszki 

8. ul. Kolejowa 

9. ul. Katowicka  w kierunku ronda do centrum miasta 

10. ul. Katowicka w kierunku ul. Dolna 

11. ul. Katowicka 26 (dla wsiadających i wysiadających) 

12. ul. Katowicka k/Osiedla nad Zalewem (L) 

13. ul. Katowicka k/Osiedla nad Zalewem (P) 

14. Pl. Piłsudskiego 4 

15. ul. Gąsiorowskiego (P) 

16. ul. Południowa (P) 

17. ul. Jeżowska (L) 

18. ul. Jeżowska (P) 

19. ul. Willowa (P) 

20. ul. Ogrodowa (P) 

21. ul. Sadowa (P) 

22. ul. Orzeszkowej (P) 

23. ul. Orzeszkowej (L) 

24. ul. Mszczonowska – blok socjalny 

25.  ul. Aleksandrówka (P) przy posesji nr 2 w kierunku ul. Białej 

26. ul. Aleksandrówka (P) na wysokości posesji nr 61 w kierunku ul. Białej 

27. ul. Aleksandrówka (L) na wysokości posesji nr 1 w kierunku do centrum miasta 

28. ul. Aleksandrówka (L) przy posesji nr 63 w kierunku do centrum miasta 

29. ul. Krakowska – przy MDK 

  
 

 

 



                                                 

U z a s a d n i e n i e 

 

 

 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o 

publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2018r. poz. 2016, poz. 2435, z 2019r. poz. 730) 

– określenie przystanków komunikacyjnych   i dworców oraz warunków i zasad korzystania z 

tych obiektów, następuje w drodze uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki 

samorządu terytorialnego.   

 W dniu 28 września 2016r. została podjęta uchwała Nr XX/153/16 Rady Miasta Rawa 

Mazowiecka  w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest 

Miasto Rawa Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i 

 zasad korzystania z tych przystanków.   

             Uchwałą Nr XI/91/19 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 września 2019r. w 

sprawie zaliczenia dotychczasowych dróg wojewódzkich położonych w granicach 

administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka do kategorii dróg gminnych: droga nr 726 – ul. 

Krakowska, w przebiegu: od skrzyżowania z drogą gminną nr 11333E ul. Warszawska do 

skrzyżowania stanowiacego dojazd do drogi S8 została zaliczona do kategorii dróg gminnych  

z mocą obowiazywania od dnia 1 stycznia 2020r.               

            Okoliczność ta spowodowała konieczność nowelizacji przywołanej wyżej uchwały  

poprzez zmianę wykazu przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność Miasta Rawa 

Mazowiecka, udostępnionych dla operatorów i przewoźników (poprzez jego rozszerzenie o  

przystanek na ul. Krakowskiej).     

 



                                                                                                                            projekt 
 
 
 

UCHWAŁA Nr  

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia …………. 

 
 
 

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2020r. 

 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 11a ust. 1 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019r. poz. 122, poz. 1123, z 
2018r. poz. 2245), Rada Miasta  Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 
 
§1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2020 roku w brzmieniu 
określonym w załączniku do uchwały. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                           Uzasadnienie  

 

         Zgodnie z  dyspozycją  art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt (Dz.U. z 2019r. poz. 122 z późn. zm.) Gmina ma obowiązek zapewnienia opieki 

bezdomnym zwierzętom. Na podstawie art. 11a ust. 1 Rada Miasta Rawa Mazowiecka 

wypełniając obowiązek, o którym mowa powyżej, winna określić corocznie do 31 marca 

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. 

“Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 

terenie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2020” został stworzony z myślą o ograniczeniu 

ilości zwierząt bezdomnych oraz polepszeniu ich bytowania na terenie Miasta Rawa 

Mazowiecka. 

        “Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w roku 2020” uzyskał pozytywną opinię Powiatowego 

Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej  96-200 Rawa Mazowiecka ul. Mszczonowska 

nr 10 oraz Koła Łowieckiego “Przepiórka” w Rawie Mazowieckiej ul. Skierniewicka 12.  

         “Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt na terenie miasta Rawa  Mazowiecka w roku 2020” został wysłany w dniu 

31.01.2020r. celem konsultacji do Koła Łowieckiego ŻUBR” w Rawie Mazowieckiej.  

   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                         Załącznik do uchwały Nr …………. 
                                                                                   Rady Miasta Rawa Mazowiecka  
                                                                                   z dnia ………………………….  
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2020r. 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

                                                           

                                                             § 1. 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Miasta Rawa Mazowiecka w 2020r. ma zastosowanie do wszystkich 
bezdomnych zwierząt domowych i gospodarskich, a w szczególności do psów i kotów 
przebywających w administracyjnych granicach Miasta Rawa Mazowiecka.  
 
                                                     § 2. 

 

Ilekroć w Programie jest mowa o: 
1) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej, przy 

pomocy którego Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka wykonuje zadania; 
2) schronisku – należy przez to rozumieć Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, 

Longin Siemiński z siedzibą w Wojtyszkach 18, 98-277 Brąszewice; 
3) gabinecie weterynaryjnym – należy przez to rozumieć Gabinet Weterynaryjny 

Katarzyna Oktabiańczuk przy ul. Miłej nr 3 w Rawie Mazowieckiej; 
4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie 

zwierząt; 
5) zwierzętach bezdomnych – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa w 

ustawie; 
6) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta, o których mowa  

w ustawie; 
7) kotach wolno żyjących (dzikich) – należy przez to rozumieć koty nie udomowione, 

żyjące w warunkach niezależnych od człowieka; 
8) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka  
w 2020r. 
 

                                               § 3. 

 
Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka. 
 
                                                    § 4. 

 

 Realizatorami Programu są: 
1) Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka; 
2) Schronisko; 
3) Straż Miejska; 
4) Gabinet Weterynaryjny. 



 
 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Programu 

 

                                                             § 5. 

 

1. Celem Programu jest zapewnienie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie 
bezdomności zwierząt na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. 

2. Zadania Programu to: 
1) odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im miejsca w schronisku; 
2) opieka weterynaryjna dla zwierząt znajdujących się w schronisku; 
3) obligatoryjna sterylizacja i kastracja zwierząt w schronisku; 
4) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
5) usypianie ślepych miotów; 
6) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;  
7) zapewnienie opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem 

zwierząt; 
8) sterylizacja lub kastracja psów i kotów należących do mieszkańców miasta Rawa 

Mazowiecka; 
9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich. 
3. Realizacja zadań, o których mowa w ust. 2 pkt. 1-5 może zostać powierzona podmiotowi 

prowadzącemu schronisko. 
 

Rozdział 3. 

Zapewnienie zwierzętom bezdomnym miejsca w schronisku 

                                                                   

                                                               § 6. 

 

1. Miasto Rawa Mazowiecka zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom poprzez 
utrzymywanie zwierząt w Schronisku. 

2. Zwierzęta nowoprzybyłe poddawane są kwarantannie, na co najmniej 14 dni. 
3. Zwierzęta chore lub ranne poddawane są niezwłocznie leczeniu w gabinecie 

weterynaryjnym lub schronisku. 
4. Zwierzęta bezdomne przewiezione do Schroniska są trwale znakowane poprzez 

wszczepienie elektronicznych identyfikatorów wprowadzanych do bazy danych, na 
potrzeby późniejszej identyfikacji oraz postępowania adopcyjnego. 

5. Szczegółowy sposób postępowania określają wewnętrzne procedury schroniska. 
 

 Rozdział 4. 

Opieka nad kotami wolno żyjącymi 

                                                               
                                                            § 7. 

 

1. Sprawowaniem opieki nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta Rawa Mazowiecka 
zajmuje się Pani Teresa Podmanicka - opiekun społeczny.  



2. Opieka, o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności dokarmianie tych zwierząt w 
okresie jesienno-zimowym i wiosennym. Zakup karmy dla kotów finansowany jest ze 
środków w budżecie przeznaczonych na realizację tego zadania. 

 
 

Rozdział 5. 

Odławianie zwierząt bezdomnych 

 

                                                              § 8. 

 

1. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Rawa Mazowiecka prowadzi firma 
Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, Gabinet Weterynaryjny, 
Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w Wojtyszkach 
18, 98-277 Brąszewice w okresie trwania  umowy zawartej z Miastem tj. od dnia 
01.01.2020r. do 31.12.2020r. 

2. Dopuszcza się odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka przez 
inne organizacje, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

3. Odławianiu podlegają zwierzęta bezdomne, domowe i gospodarskie, które uciekły, 
zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie istnieje możliwość ustalenia 
właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. 

4. Odłowione zwierzęta trafiają niezwłocznie do schroniska, gdzie poddawane są leczeniu, 
obserwacji weterynaryjnej i kwalifikacji do adopcji. 

5. Odławianie zwierząt bezdomnych i ich transport odbywa się zgodnie z obowiązującymi  
w tym zakresie przepisami prawa. 

 
 

Rozdział 6. 

Sterylizacja lub kastracja zwierząt w Schronisku 

      

                                                                    § 9. 

 

1. Wszystkie zwierzęta trafiające do schroniska, jeśli nie znaleziono ich właściciela, są 
poddawane sterylizacji lub kastracji, z wyjątkiem zwierząt których wiek lub stan zdrowia 
nie pozwalają na wykonanie zabiegu. 

2. Zabiegi sterylizacji i kastracji dokonywane są wyłącznie przez lekarza weterynarii. 
 

Rozdział 7. 

Poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych 

                                                                  

                                                                 § 10. 

 

1. Poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych następuje przez udostępnianie 
aktualnych informacji dotyczących zwierząt przeznaczonych do adopcji wraz ze zdjęciem 
na stronie internetowej Urzędu lub innych dostępnych miejscach.  

2. Schronisko zobowiązane jest do prowadzenia akcji informacyjnych i poszukiwania 
nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Miasta Rawa Mazowiecka.  

 
Rozdział 8. 

Usypianie ślepych miotów 

                                                  



                                                             § 11. 

 

1. Ślepe mioty usypiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
2. Usypianie ślepych miotów dokonywane jest w schronisku, w pomieszczeniach do tego 

przeznaczonych przez lekarza weterynarii. 
3. Zabiegi usypiania ślepych miotów wykonywane są również przez lekarza weterynarii,  

z którym podpisana jest umowa na miejscową opiekę weterynaryjną nad bezdomnymi 
zwierzętami z terenu Miasta Rawa Mazowiecka. 

 
                                                         Rozdział 9. 

Wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt 

gospodarskich 

 

                                                             § 12. 

 

Gospodarstwo rolne przy ul. Księże Domki 56 w Rawie Mazowieckiej przyjmuje  
i zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom gospodarskim z terytorium Miasta Rawa 
Mazowiecka. 
 

Rozdział 10. 

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych  

z udziałem zwierząt bezdomnych 

                                                        

                                                            § 13. 

  

Całodobową opiekę weterynaryjną dla zwierząt poszkodowanych w zdarzeniach drogowych 
zapewnia Gabinet Weterynaryjny. 
 
                                                                  Rozdział 11.  
      Sterylizacja lub kastracja zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka. 

 

                                                          § 14. 

 

1. Wykonywanie bezpłatnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących  
w mieście. Zadaniem tym zajmować się będzie Gabinet Weterynaryjny. Koty będą 
dostarczane do Gabinetu przez opiekuna kotów. 

2. Wykonywanie dobrowolnych zabiegów sterylizacji lub kastracji kotów lub psów 
należących do osób zamieszkałych w Rawie Mazowieckiej. Miasto pokrywać będzie 
50% kosztów zabiegu. 

3. Sterylizacja lub kastracja odbywać się będzie do wyczerpania środków pieniężnych 
przeznaczonych na ten cel.   

 
 

  

                                                                 Rozdział 12. 

Promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt 

 

                                                             § 15. 

 



Miasto Rawa Mazowiecka przygotowuje akcje informacyjne skierowane do właścicieli 
zwierząt, mające na celu zapewnienie prawidłowej opieki dla swoich pupili, propagowanie 
właściwego obchodzenia się ze zwierzętami, zmierzające do zmniejszenia liczby zwierząt 
bezdomnych oraz zwiększenia adopcji poprzez: 
     1) wspieranie kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz właściwego postępowania ze    
zwierzętami poprzez zamieszczanie publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta 
www.rawamazowiecka.pl, tablicy informacyjnej lub innych dostępnych miejscach do tego 
przeznaczonych; 
   2)  współpracę z mediami poprzez udzielanie wywiadów i sporządzanie artykułów do gazet; 
   3) w przypadku wyrażenia chęci przez dyrektorów szkół, organizowanie spotkań 
edukacyjnych dla uczniów. 
 

Rozdział 13. 

Finansowanie programu 

 

                                                            § 16. 
 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone 
w budżecie Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2020 w kwocie  250 000,00 zł. 

2. Środki finansowe określone w ust. 1 przeznacza się na realizację poniższych działań: 
1) 220 000,00 zł – na działania o których mowa w rozdziale 3,5,6,7,8; 
2) 24 000,00 zł – na działania o których mowa w rozdziale 4,9,10; 
3) 5 500,00 zł – na działania, o których mowa w rozdziale 11;  
4) 500,00 zł  – na działania o których mowa w rozdziale 12. 

 



Projekt 

 

 

UCHWAŁA NR …………./2020 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

z dnia ………… 

 

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. 
 
 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 

i poz. 1815) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się regulamin targowiska miejskiego w Rawie Mazowieckiej, 

stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rawa Mazowiecka. 

  
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLII/405/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 

26 września 2006 w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 r., Nr 361, poz. 2788). 

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik do uchwały Nr …….. 

Rady Miasta Rawa Mazowiecka  

z dnia ……….. 2020 r.  

 

 

REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO „MÓJ RYNEK” 

W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

 

Postanowienia ogólne 

 §1. Prowadzenie targowiska jest zadaniem własnym Miasta Rawa Mazowiecka zwanej 

dalej „Miastem” służącym zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta. 

 §2. Targowiskiem w rozumieniu niniejszego regulaminu zwanym dalej 

„Targowiskiem” jest ogólnodostępny teren przy ul. Mickiewicza 28 przeznaczony do handlu 

z namiotów, straganów, stoisk, przyczep, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp. 

 §3. 1. Targowisko jest obiektem ogólnodostępnym i działającym przez cały rok,  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

 2. Targowisko jest czynne codziennie od poniedziałku do soboty, w godzinach od 6
00

 

do 18
00

. 

 3. Informację o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia targowiska, prowadzący 

targowisko uwidoczni w czytelny sposób na tablicach ogłoszeń. 

 

Warunki uczestnictwa w targach 

 §4. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne, osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące uczestniczyć w obrocie 

towarowym pod warunkiem uiszczenia opłaty targowej ustalonej uchwałą Rady Miasta. 

§5. 1. Sprzedaż może odbywać się w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego 

targowisko. 

2. Na targowisku wyznacza się przeznaczoną dla rolników pod sprzedaż produktów 

rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego (zgodnie z 

rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji 

ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie (EWG) nr 

2092/91 (DZ. Urz. UE L 189/1  

z 20.07.2007 r. z późn. zm.)  w ilości 2-óch miejsc handlowych. 

§6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji stanowisk handlowych. 

 §7. Miejsca rezerwowane są oznaczone i mogą być zajęte przez podmiot za okazaniem 

dokumentu upoważniającego do prowadzenia działalności handlowej. Wyjątek stanowi nie 

zajęcie stanowiska przez rezerwującego do godziny 7
30

. W takim przypadku rezerwacja 

zostaje zwolniona, a Prowadzący Targowisko oznaczone miejsce może przydzielić innemu 

handlującemu po wniesieniu przez zainteresowany podmiot opłaty.  



 §8. Warunki rezerwacji stanowisk handlowych na Targowisku oraz szczegółowe 

zasady uiszczenia opłat rezerwacyjnych ustala zarządzeniem Burmistrz Miasta Rawa 

Mazowiecka, uwzględniając zastosowanie preferencji finansowych dla rolników w okresie 5 

lat od dnia wypłaty przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płatności 

końcowej. Koszt wynajmu powierzchni handlowej targowiska w ww. okresie przez rolników 

będzie o co najmniej 25% niższy od kosztu wynajmu przez inne podmioty.  

 §9. Zabrania się parkowania samochodów na terenie targowiska w celach 

niehandlowych,  za wyjątkiem wyznaczonych miejsc postojowych. 

 

Towary dopuszczone do sprzedaży na targowisku 

 §10. Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły z 

zastrzeżeniem  

§ 12 – niewyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich 

sprzeda na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

(ograniczeń, nakazów  

i zakazów). W szczególności mogą być sprzedawane: 

1) artykuły żywnościowe i przemysłowe ( w tym wytwory przemysłu ludowego, 

artystycznego  

i rzemiosła); 

2) produkty pochodzenia rolnego, ogrodniczego i leśnego nie przeznaczone do spożycia 

(nasiona, kwiaty, drzewka owocowe itp.); 

3) inwentarz domowy z określonymi ograniczeniami wprowadzonymi odrębnymi 

przepisami. 

 §11. Na targowisku w handlu obwoźnym zabroniona jest sprzedaż artykułów 

wymienionych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2002 r. w 

sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym 

środkami spożywczymi (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 182). 

Przepisy porządkowe 

  §12. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do: 

1) utrzymywania w należytym stanie tablic informacyjnych  i umieszczenia na nich 

aktualnych dokumentów: 

a) regulaminu targowiska, 

b) uchwały Rady Miasta w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty 

targowej, wyciągów z obowiązujących przepisów prawa, 

c) innych informacji, 

2) czuwania nad przestrzeganiem regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia 

uchybień. 

 §13. Osoby i jednostki organizacyjne biorące udział w handlu na targowisku 

obowiązane są przestrzegać regulaminu oraz przepisów higieniczno-sanitarnych i 

porządkowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych  



prowadzeniem działalności handlowej  

i obrotem towarami. 

§14. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić w czasie sprzedaży utrzymanie 

czystości  

i estetycznego wyglądu miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż. 

 

2. Po zakończeniu sprzedaży miejsce handlu winno być pozostawione w stanie czystym  

i uporządkowanym, a odpady i śmieci usunięte do przeznaczonych,  na ten cel pojemników, 

ustawionych na terenie targowiska. 

 

 3. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich 

należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada właściciel towaru. 

 

 4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po zakończeniu 

handlu wózków, skrzynek, innych opakowań i urządzeń handlowych. 

 §15. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe 

czynności w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie. 

§16. 1. Sprzątanie placu targowego i terenu wokół targowiska oraz uprzątnięcie 

nieczystości następuje każdego dnia, w którym prowadzony jest handel bezpośrednio po 

zakończeniu handlu  

i opuszczeniu targowiska przez handlujących. 

2. W razie potrzeby z uwagi na organizację ruchu i porządek publiczny- prowadzący 

targowisko może zarządzić wcześniejsze zakończenie sprzedaży i opuszczenie targowiska lub 

jego części. 

 §17. 1. Miejsca do sprzedaży, ustawienie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju 

sprzętów, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza 

prowadzący targowisko poprzez wydanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz odpowiednie 

oznakowanie. 

 2. Wszystkie towary mogą być wystawione tylko w określonych granicach i miejscach 

lub obiektach, z których prowadzona jest sprzedaż. 

 3. Towary muszą być wystawione do sprzedaży tak, aby nie przesłaniały widoku 

sąsiednich obiektów, z których prowadzona jest sprzedaż. 

 4. Zabrania się handlu na drogach dojazdowych, dojściach i innych ciągach 

komunikacyjnych. 

 §18. Za wszelkie transakcje handlowe zawierane na targowisku odpowiedzialność 

ponoszą sprzedający i kupujący zgodnie z Kodeksem cywilnym i innymi obowiązującymi 

przepisami.  

  

Opłaty za prowadzenie sprzedaży na targowisku 

 §19. 1. Osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości 

prawnej prowadzące sprzedaż na terenie targowiska obowiązane są do uiszczenia opłat 



targowej za każdy dzień sprzedaży (opłata dzienna) wg stawek ustalonych uchwałą Rady 

Miasta Rawa Mazowiecka.  

 2. Opłatę targową oraz inne opłaty pobiera inkasent wyznaczony przez  prowadzącego 

targowisko, posiadający identyfikator, który zobowiązany jest do wydania pokwitowań wg 

ustalonego wzoru (bilet opłat). 

 3. Bilet opłaty targowej winien być zachowany do chwili opuszczenia targowiska  

i okazywany do kontroli osobom upoważnionym. 

 4. Nie posiadanie w czasie kontroli dowodu opłaty targowej, pociąga za sobą 

obowiązek jej ponownego uiszczenia. 

Postanowienia końcowe 

 §20.  Skargi i wnioski użytkowników targowiska „Mój Rynek” są przyjmowane 

codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8
00-

15
00

 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka, 

bądź 

u zarządzającego targowiskiem „Mój Rynek”  

 

 §21. Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadach określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka w sprawie ustalenia regulaminu 

targowiska miejskiego. 
 

Prowadzenie targowiska należy do zadań własnych gminy zgodnie 

z art. 7 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz.1696 i poz. 1815) służących zaspokajaniu zbiorowych 

potrzeb wspólnoty samorządowej.  

W związku z przebudową miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej w ramach 

programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zachodzi konieczność 

kompleksowego uregulowania funkcjonowania handlu na tym obiekcie poprzez stworzenie 

jednolitych i przejrzystych zasad. Proponowany regulamin targowiska określa obowiązki 

podmiotów korzystających z tego targowiska. Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy rada 

gminy uchwala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności 

publicznej.  

Mając na uwadze powyższe wnosi się o podjęcie uchwały przez Radę Miasta Rawa 

Mazowiecka uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego. 

 

 

 

 



Projekt 

 

UCHWAŁA NR …… 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia …………….. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań Straży Miejskiej 

w Rawie Mazowieckiej oraz zadań Burmistrza Miasta Rawa 
Mazowiecka sprawującego nadzór nad jej działalnością 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, 
poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) Rada 
Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje się za skargę Pani H. P. z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczącą zadań 
realizowanych przez Straż Miejską w Rawie Mazowieckiej, a w 
konsekwencji także zadań Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, 
sprawującego nadzór nad jej działalnością, przekazaną Radzie Miasta 
Rawa Mazowiecka do rozpatrzenia przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 11 
lutego 2020 r. – za bezzasadną z przyczyn przytoczonych w uzasadnieniu 
do uchwały.  

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 
powiadomienia skarżącego i Wojewody Łódzkiego o sposobie rozpatrzenia 
skargi o której mowa w § 1, poprzez przekazanie im niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 11 lutego 2020 r. Wojewoda Łódzki przekazał Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do 
rozpatrzenia skargę Pani H. P. z dnia 5 lutego 2020 r. dotyczącą zadań realizowanych przez 
Straż Miejską w Rawie Mazowieckiej, a w konsekwencji także zadań Burmistrza Miasta 
Rawa Mazowiecka, sprawującego nadzór nad jej działalnością. 

W skardze tej skarżąca zarzuciła straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej niewłaściwą 
realizację powierzonych jej zadań w szczególności poprzez: skoncentrowanie swojej 
działalności kontrolnej i mandatowej na drodze krajowej S-8, brak stosownej reakcji na 
niewłaściwie parkowane samochody przy ul. Słowackiego i ul. Tomaszowskiej w Rawie 
Mazowieckiej (w sąsiedztwie sklepu „Biedronka” i przychodni „Raw - Medica”) oraz na 
samochody niewłaściwie zaparkowane w bezpośrednim sąsiedztwie kontenerów (co 
utrudnia firmie odbierającej odpady i mieszkańcom do nich dostęp) itd. 

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego – jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów 
właściwych do rozpatrzenia skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skarg dotyczących 
zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych jest rada gminy. 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka, po zapoznaniu się z istotą skargi oraz opinią Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji organu stanowiącego Miasta Rawa Mazowiecka uznała tę skargę 
za bezzasadną. 

Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej jest umundurowaną formacją powołaną do ochrony 
porządku publicznego na terenie miasta. Stosownie do postanowień rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie kontroli 
ruchu drogowego ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2141) umundurowani funkcjonariusze straży 
gminnych upoważnieni są do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierujących 
pojazdami niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach oraz naruszających 
przepisy ustawy o ruchu pieszych, rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych tylko na 
terenie administracyjnym danej gminy (miasta).Przepisy te uniemożliwiają funkcjonariuszom 
Straży Miejskiej wykonywanie kontroli w zakresie ruchu drogowego wobec kierujących 
poruszających się drogą krajową S-8.  

Obecność funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej w patrolu na tej drodze, 
poza granicami miasta, może mieć zatem miejsce wyłącznie w ramach wykonywania patrolu 
wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. 
Funkcjonariusz Straży Miejskiej staje się wtedy osobą przybraną do pomocy udzielonej 
funkcjonariuszowi Policji i w takiej sytuacji może on działać poza terenem swojej gminy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 



 

Nie zasługuje również na uwzględnienie zarzut skargi braku reakcji funkcjonariuszy Straży 
Miejskiej wobec kierujących pojazdami niewłaściwie parkujących na ul. Słowackiego i 
Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej. Funkcjonariusze Straży, w przypadku otrzymania 
zgłoszenia (w tym wielokrotnie również od skarżącej) za każdym razem podejmowali na tym 
terenie interwencje związane z niedozwolonym parkowaniem pojazdów za znakiem B-36 
(zakaz zatrzymywania się), a tym samym popełnieniem wykroczenia z art. 92 § 1 kodeksu 
wykroczeń (niezastosowanie się do znaku i sygnału drogowego) w związku z § 28 ust. 2 
rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2002 r. w 
sprawie znaków i sygnałów drogowych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 454). 

Odnosząc się do zarzutu skargi dotyczącego braku reakcji funkcjonariuszy Straży Miejskiej 
na przypadki parkowania pojazdów w sposób utrudniający dojazd samochodów firmy 
odbierającej odpady do wiat śmietnikowych lub kontenerów podkreślenia wymaga fakt, iż do 
Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej nie wpłynęło żadne zawiadomienie od firmy 
wykonującej usługi o zaistnieniu takiej sytuacji. 

W większości przypadków interwencje funkcjonariuszy Straży Miejskiej w opisanych w 
skardze sprawach kończą się pouczeniem skutkujących niezwłoczne przeparkowanie 
pojazdu (a tym samym zarzut skarżącej o fiskalnym charakterze działalności funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej nie znajduje faktycznego uzasadnienia).  

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa funkcjonariusze Straży Miejskiej są 
uprawnieni do udzielania pouczeń, nakładania mandatów karnych, kierowania wniosków do 
sądu za popełnienie niektórych rodzajów wykroczeń. Do podstawowych zadań Straży 
Miejskiej należy wykrywanie wykroczeń i ściganie ich sprawców. Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Rawie Mazowieckiej w ramach powierzonych im zadań reagują na wykroczenia, 
stosując wobec ich sprawców właściwe środki w celu wdrożenia ich do poszanowania prawa 
i zasad współżycia społecznego. Ustawodawca nie określił warunków od spełnienia których 
uzależnione jest stosowanie danego środka. Zatem Strażnik Miejski może poprzestać na 
zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego (pouczenia), jeśli w danej sytuacji jest 
to wystarczające do wdrożenia sprawcy wykroczenia do poszanowania prawa i zasad 
współżycia społecznego. Przesłanką decyzji funkcjonariusza straży co do zastosowanego 
środka oddziaływania wobec sprawcy wykroczenia jest zatem dodatnia prognoza co do 
osoby sprawcy oraz okoliczności sprawy- a taka ocena należy wyłącznie do funkcjonariusza 
straży. 

Podkreślenia w sprawie należy również fakt , iż Straż Miejska w Rawie Mazowieckiej 
dysponuje skromną obsadą etatową i środkami transportowymi, co w sytuacji dużej ilości 
zgłoszeń dotyczących podjęcia przez nią interwencji często uniemożliwia szybkie ich 
załatwienie (szybką reakcję na zgłoszenia, w tym dokonywane również przez skarżącą). 

 



 

 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w ramach posiadanych możliwości 
reagują na naruszania porządku prawnego zgłaszane przez mieszkańców miasta. Zwrócić w 
tym miejscu należy również na fakt, iż w sytuacji szczególnego obciążenia funkcjonariuszy 
straży ilością podejmowanych interwencji, zarówno skarżąca jak również inne osoby ( w celu 
osiągnięcia oczekiwanych przez nich rezultatów), w przypadku zaistnienia sytuacji 
opisanych w skardze – mogą zgłaszać stosowne zawiadomienia w Komendzie Powiatowej 
Policji w Rawie Mazowieckiej. 

Mając na względzie powyższe Rada Miasta Rawa Mazowiecka uznała przedmiotową skargę 
za bezzasadną. 

 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 Kpa – w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 
uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a 
skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności, organ właściwy do jej 
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w 
aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego 

 





 

  

 

 

Obowiązek informacyjny  
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Siedzibą Wojewody Łódzkiego jest 

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. Kontakt jest możliwy za pomocą 

telefonu: /42/ 664-10-00; adresu e-mail: kancelaria@lodz.uw.gov.pl; skrytki ePUAP: /lodzuw/skrytka. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-

mail: iod@lodz.uw.gov.pl.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku, na podstawie przepisów Działu 

VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 

2096 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r. nr 5 poz, 46). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Twoje dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 

4.1. podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów 

prawa; 

4.2. podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu, 

jednak nie dłużej niż wymagany przepisami prawa okres archiwizacji zgodny z kategorią archiwalną, 

wynikającą z Jednolitego rzeczowego wykazu akt organów zespolonej administracji rządowej w 

województwie i urzędów obsługujących te organy. Kategoria archiwalna A dla wyjaśnień, interpretacji, 

opinii, aktów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu skarg i wniosków oraz postulatów i inicjatyw 

obywateli (symbol klasyfikacyjny 140), kategoria archiwalna A dla skarg i wniosków załatwianych 

bezpośrednio, w tym na jednostki podległe (symbol klasyfikacyjny 1410), kategoria archiwalna BE5 dla 

skarg i wniosków przekazywanych do załatwienia według właściwości (symbol klasyfikacyjny 1411)                                                                                                    

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Ci: 

6.1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

6.2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

6.3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;  

6.4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;  

6.5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;  

6.6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa 

się przetwarzanie danych). 

7. W przypadku, w którym przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a 

Rozporządzenia), przysługuje Ci prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest: 

9.1. obowiązkowe, jeżeli wynika z przepisów prawa i jest warunkiem załatwienia sprawy w Łódzkim 

Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi;  

9.2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody, jednak jest niezbędne do załatwienia sprawy w 

Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. 

10. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 
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UCHWAŁA Nr…………….. 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia  …………. 2020 r. 

 

w sprawie nieuwzględnienia wniosku 

 
Na podstawie art. 242 § 1,  art. 244 § 2 i art. 238 w związku z art. 247 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r, poz. 256) 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

§ 1.  Nie uwzględnia się wniosku Pana T.  W.  z dnia 2 lutego 2020 roku w sprawie  

podjęcia przez organ stanowiący Miasta Rawa Mazowiecka uchwały zezwalającej na 

spożywanie alkoholu na terenie  całego Miasta w okresie wakacyjnym– z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu do uchwały. 

§ 2.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Rawa Mazowiecka do 

zawiadomienia   wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia  jego wniosku, o którym mowa w § 1 

poprzez doręczenie mu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Opinia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w zakresie rozpatrzenia wniosku 

 

W dniu 04.02.2020r wpłynął do Rady Miasta wniosek od jednego z mieszkańców, aby Rada 

Miasta podjęła uchwałę, która zezwoliłaby na spożywanie alkoholu, w okresie wakacyjnym, 

na terenie całego miasta. 

 W dniu 18 lutego 2020r zebrała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Komisja po 

przeanalizowaniu obecnie obowiązujących przepisów i dyskusji członków komisji 

jednogłośnie wniosek uznała za bezzasadny.  

Obowiązująca Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 

26 października 1982r. w art. 14 wskazuje jasno gdzie zabrania się sprzedaży, podawania i 

spożywania napojów alkoholowych. Ten sam artykuł w punkcie 2b daje możliwość Radzie 

Gminy, aby ta mogła w drodze uchwały wprowadzić odstępstwa od ustawowych zakazów z 

pewnymi warunkami. 

Rada Miasta Rawa Mazowiecka w 2009 roku podjęła stosowną uchwałę w sprawie 

wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na określonych obszarach Miasta Rawa 

Mazowiecka. Jest to Uchwała nr XXXIII/270/09 z dnia 25 marca 2009r. 

W Uchwale w & 2 wprowadzono stały zakaz w określonych miejscach, natomiast w & 3 

wskazano jakich miejsc zakaz nie dotyczy. Według KSWiP uchwała wskazuje precyzyjnie, 

gdzie alkohol można spożywać. Obecnie mamy ciągły wzrost spożycia alkoholu w Polsce, 

wzrastają również wskaźniki spożywania alkoholu przez młodzież, w świetle takich danych, 

nie możemy przyczyniać się do tak niekorzystnego zjawiska jakim jest alkoholizm. Zdajemy 

sobie sprawę, że zakaz nie spowoduje obniżenia liczebności osób spożywających alkohol, ale  

mając na uwadze przeciwdziałanie alkoholizmowi nie można wprowadzać sprzyjających 

warunków do spożywania alkoholu, a tym byłaby właśnie uchwała o jaką występuje 

wnioskodawca.  

W związku z powyższym Komisja jednogłośnie zaopiniowała wniosek jako bezzasadny i 

przedstawia Radzie Miasta swoja opinię w celu podjęcia stosownej uchwały. 
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