
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR XIV/100/11 

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

z dnia 28 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 

obszar położony przy ul. Osada Dolna  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. 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 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 

poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 

675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) 

oraz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 

113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 

2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, 

Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, 

poz. 159 i Nr 153, poz. 901) w nawiązaniu do uchwały Nr IV/20/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 

stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony przy ul. Osada Dolna, Rada Miasta Rawa Mazowiec-

ka uchwala, co następuje:  

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu uchwały w spra-

wie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej - uwagi nie 

wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się, że treść projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

§ 3. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania – zadania nie występują.  

§ 4. Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia się stawki procentowej słu-

żącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalonej obowiązującym planem miejscowym 

– z tytułu zmiany planu wartość nieruchomości nie wzrośnie.  

§ 5. W treści uchwały Nr XXVI/218/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 października 2008 r. w 

sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej (obszar w 

rejonie ul. Osada Dolna) – (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 362, poz. 3177 i z 2010 r. Nr 

357, poz. 3222), wprowadza się zmiany:  

1) tiret drugie w pkt 2 § 2 otrzymuje brzmienie: - „minimalna odległość budynków: od zewnętrznej krawędzi 

pasa ruchu drogi krajowej – 50 m, od zewnętrznej krawędzi pasa ruchu drogi wojewódzkiej – 20 m, od gra-

nicy terenu o symbolu 6.10.ZC i 6.11.R/ZC - 50 m”;  
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2) w zakończeniu w pkt 2 § 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje kolejne tirety, o treści:  

„- wprowadza się strefę kontrolowaną ochrony czynnego gazociągu wysokiego ciśnienia o szerokości 3 m 

licząc od osi gazociągu w obydwie strony, w której obowiązują zakazy zagospodarowania określone 

przepisami szczególnymi, a w tym między innymi: zakaz realizacji budynków, urządzania stałych skła-

dów i magazynów, sadzenia drzew i krzewów oraz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości 

gazociągu podczas jego eksploatacji,  

- w pasie terenu o szerokości 1,5 m, licząc od osi nieczynnego gazociągu DN80 w obydwie strony, ustala 

się zakaz realizacji budynków oraz nakaz zapewnienia swobodnego dojazdu i przemieszczania wzdłuż 

gazociągu,  

- roboty ziemne w pasie ochronnym o szerokości po 5 m od nieczynnego gazociągu, wymagają prowadze-

nia bez użycia sprzętu mechanicznego na warunkach przepisów szczególnych,  

- dopuszcza się likwidację odcinków nieczynnego gazociągu na warunkach właściwego dysponenta sieci,  

- z chwilą likwidacji nieczynnego gazociągu, tracą moc obowiązującą warunki zagospodarowania strefy 

ochronnej ustalone dla tego gazociągu.”.  

§ 6. Pozostałe ustalenia zawarte w uchwale Nr XXVI/218/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 29 

października 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy 

Mazowieckiej, zatwierdzonego uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 

marca 2000 r. 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, z 2006 r. Nr 7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71, z 2007 r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, Nr 1745, z 2008 r. Nr 2, poz. 

42, Nr 15, poz. 190, Nr 116, poz. 1131, Nr 201, poz. 1882, Nr 365, poz. 3225, Nr 365, poz. 3226, Nr 362, poz. 

3176 i Nr 362, poz. 3177, z 2009 r. Nr 59 poz. 574 oraz z 2010 r. Nr 4, poz. 37, Nr 24, poz. 159, Nr 32, poz. 

239, Nr 357, poz. 3221 i poz. 3222), nie ulegają zmianie.  

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego.  

 

  

 Przewodnicząca Rady  

Miasta Rawa Mazowiecka: 

Grażyna Dębska 
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