
UCHWAŁA NR  XLIII/413/06  
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 26 października 2006r. 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Rawy Mazowieckiej 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1 i art. 29 w związku 
z art. 33 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492: z 2005r Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45 poz. 319) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, 
co następuje: 
 

§ 1. 1. W § 2 ust. 1 pkt 3s) Uchwały Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie 
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 
64, poz. 554; z 2002 r. Nr 81, poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802; z 2003 r. Nr 225, poz. 2133 i Nr 
557, poz. 3651; z 2005 r. Nr 85. poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282 poz. 2710) po słowie 
„prawa” dodaje się słowa „wg stanu na dzień podjęcia uchwały”. 

2. W § 2 ust. 1 pkt 3 dodaje się punkt „ t” i „ u”  w brzmieniu: 
„ t) w sytuacji, gdy dla danego terenu ustalono warunek zachowania określonej wysokości   

budynków poprzez wskazanie liczby kondygnacji, naleŜy uznawać iŜ warunek ten odnosi 
się wyłącznie do kondygnacji nadziemnych budynku i nie stanowi o zakazie realizacji 
„kondygnacji podziemnych”, 

„ u) ilekroć w uchwale jest mowa o terenach produkcyjno-usługowych i magazynowo-
składowych (oznaczonych symbolem - “PU") naleŜy przez to rozumieć przeznaczenie 
terenu ograniczone do zachowania istniejących oraz realizowania projektowanych 
budynków o funkcji produkcyjnej (z wyłączeniem produkcji zwierzęcej i roślinnej), usług 
produkcyjnych oraz składów, magazynów i baz budowlanych z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach technicznych i gospodarczych, garaŜami 
oraz terenami zieleni, dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej”. 

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

Łódzkiego. 
2. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Łódzkiego. 
 
 
 

 
Przewodniczący Rady Miasta Rawa Mazowiecka 

 
Wojciech Skoczek 

 
 
 


