
OGŁOSZENIE 
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka                         

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, 

obręb ewidencyjny Nr 4 
 
 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz.503) oraz w myśl przepisów art. 39 
ust.1 pkt 1 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 (Dz. U. z 2021 poz. 2373 z późn. zm.), zawiadamiam 
o podjęciu przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka uchwały Nr XXXVII/323/22 z dnia  
24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny  
Nr 4. 
 Uchwała dotyczy wyłącznie fragmentów terenów położonych przy ul. Targowej  
i Reymonta oznaczonych symbolem 4.4.17.U, przy ul. Krakowskiej i Południowej 
oznaczonych symbolem 4.4.35.U oraz przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego oznaczonych 
symbolem 4.1.60.U. 
 Granice fragmentu położonego przy ul. Targowej i Reymonta objętego zmianą planu, 
pokrywają się z granicami terenu o symbolu 4.4.17.U i są wskazane na załączniku 
graficznym do uchwały, okazanym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rawa 
Mazowiecka. Zmiana planu dotyczy wyłącznie zmiany przebiegu linii zabudowy przy  
ul. Targowej. 
 Zmiana planu miejscowego fragmentu położonego przy ul. Krakowskiej i Południowej 
dotyczy wyłącznie zwiększenia wskaźnika intensywności zabudowy na działce budowlanej, 
określonego w treści § 9 ust. 29 pkt 2 lit. a tiret siódme dla terenu o symbolu 4.4.35.Mu. 
 Zmiana planu miejscowego fragmentu położonego przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego 
dotyczy wyłącznie korekty liczby miejsc postojowych do parkowania pojazdów, określonych 
w treści § 6 ust. 61 pkt 2 lit. d tiret trzecie dla terenu o symbolu 4.1.60.U. 
 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego, na piśmie do Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka, na adres: 96-200 Rawa 
Mazowiecka, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego Nr 5, w terminie do dnia 9 maja 2022 r. Wniosek 
powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz 
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Jako wnioski wniesione na piśmie uznaje się 
również wnioski wniesione w postaci elektronicznej, tj. opatrzone kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym w formie zeskanowanego 
dokumentu. 
 
 
 
 
 
 
Rawa Mazowiecka, dnia 7 kwietnia 2022 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


