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UCHWAŁA NR XLIII/242/10 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

  
 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Julianów 
 

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, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, 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 oraz z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146) oraz 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 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 
1413) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXXII/189/09 z 
dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, 
fragment obszaru wsi Julianów uchwala siĉ, co 
nastĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygniĉcia w 
zakresie nie uwzglĉdnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi Julianów 
- uwagi nie wpłynĉły. 

§ 2. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rawa Mazowiecka, fragment wsi Julianów 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 
Mazowiecka. 

§ 3. 1. Integralną czĉņcią uchwały jest ry-
sunek miejscowego planu bĉdący załącznikiem Nr 
1 do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszarów 
objĉtego miejscowym planem jest okreņlony na 
rysunku miejscowego planu. 

3. Obowiązujący zakres rysunku miejscowe-
go planu obejmuje: 
1)  tereny okreņlone symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia terenu; 
2)  linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia, które są granicą obszaru objĉtego zmianą 
planu miejscowego; 

3)  punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania terenu; 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5)  zwymiarowanie linii zabudowy, linii rozgranicza-

jących tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊ-
nych zasadach zagospodarowania w metrach. 

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procentową słu-
Ŋącą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzro-
stu wartoņci nieruchomoņci w wysokoņci 30%. 

§ 4. 1. Pojĉcia i okreņlenia uŊyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleŊy 
rozumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi prze-
pisami prawa obowiązującego wg stanu na dzień 
podjĉcia niniejszej uchwały. 

2. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa 
o: 
1)  „obszarze planu” - naleŊy przez to rozumieć nie-

ruchomoņci lub ich czĉņci połoŊone w grani-
cach niniejszego planu; 

2)  „granicach obszaru objĉtego rysunkiem planu” 
- naleŊy przez to rozumieć te zewnĉtrzne linie 
rozgraniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania, przy 
których wykreņlono symbol granicy obszaru 
objĉtego rysunkiem planu, okreņlony w legen-
dzie rysunku planu; 

3)  „obszarze urbanistycznym” - naleŊy przez to ro-
zumieć fragment obszaru gminy, którego grani-
ce pokrywają siĉ z granicami obrĉbu ewiden-
cyjnego; 

4)  „przeznaczeniu terenu” - naleŊy przez to rozu-
mieć okreņlone dla poszczególnych terenów 
zespoły uprawnień i zobowiązań do podejmo-
wania działań w przestrzeni, słuŊących realizacji 
okreņlonych celów, wyodrĉbnione wg zasad i 
sposobów korzystania z nieruchomoņci, ozna-
czone w tekņcie zmiany planu i na rysunku 
miejscowego planu symbolem literowym; 

5)  „dopuszczeniu” naleŊy przez to rozumieć upraw-
nienia do realizacji obiektów budowlanych lub 
form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, 
które wykraczają poza ustalone w definicji prze-
znaczenie terenu okreņlone niniejszą uchwałą; 

6)  „działce budowlanej” - naleŊy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, 
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której wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do 
drogi publicznej i wyposaŊenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej są zgodne z pozosta-
łymi ustaleniami niniejszego miejscowego pla-
nu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrĉbnych przepi-
sów i aktów prawa miejscowego; 

7)  „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - naleŊy przez 
to rozumieć liniĉ, w której moŊe być umiesz-
czona ņciana budynku bez jej przekraczania w 
kierunku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów zago-
spodarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy 
elementów architektonicznych takich jak: balkon, 
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejņcia, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
detali wystroju architektonicznego, chyba Ŋe 
jest to linia zabudowy ustalona od napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej; 

8)  „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleŊy przez to rozumieć wskaňnik urba-
nistyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony pla-
nem dla poszczególnego terenu lub działki bu-
dowlanej, uzyskany z podzielenia sumy po-
wierzchni gruntu rodzimego pokrytego roņlin-
noņcią oraz wodami powierzchniowymi na te-
renie lub działce budowlanej, a takŊe 50% sumy 
powierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niŊ 10 m2, urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŊu za-
pewniającym im naturalną wegetacjĉ, do po-
wierzchni całego terenu lub działki budowlanej; 

9)  „polu widocznoņci” - naleŊy przez to rozumieć 
powierzchniĉ w obrĉbie skrzyŊowania ulic poza 
jezdniami, wolną od przeszkód wyŊszych niŊ 
0,75 m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, ta-
blice, parkujące pojazdy itp.; 

10)  „przepisach szczególnych” naleŊy przez to rozu-
mieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie i za-
gospodarowaniu terenu wynikające z uchwał 
właņciwych organów; 

11)  „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 
naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wej-
ņciu do budynku lub jego czĉņci pierwszej kon-
dygnacji nadziemnej budynku do najwyŊej po-
łoŊonego punktu przekrycia; 

12)  „obiektach wieŊowych budynków produkcyj-
nych”- naleŊy przez to rozumieć budynki lub ich 
czĉņci o wysokoņci całkowitej od 15 m do 35 m; 

13)  „tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów”, oznaczonym symbolem „P”, naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejących oraz realizowania pro-
jektowanych budynków o funkcji produkcyjnej 
(z wyłączeniem produkcji zwierzĉcej i roņlinnej), 
usług produkcyjnych oraz składów i magazy-
nów z niezbĉdnymi do ich funkcjonowania bu-
dynkami o pomieszczeniach technicznych i go-

spodarczych, garaŊami oraz terenami zieleni, 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej; 

14)  „tereny dróg publicznych - droga (ulica) dojaz-
dowa”, oznaczonym symbolem „KD-D”, naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone 
do zachowania istniejących oraz realizacji pro-
jektowanych dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o 
pasie drogowym okreņlonym liniami rozgrani-
czającymi. 

§ 5. Na obszarach objĉtych planem ustala 
siĉ zasady zabudowy: 
1)  linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania naleŊy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 2 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o: 

 a)  punkty identyfikacyjne okreņlone na rysunku 
planu, 

 b)  trwałe naniesienia lub granice własnoņci - 
jako linie (punkty) pokrywające siĉ z tymi 
elementami rysunku zmiany planu; 

2)  w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o róŊnym przeznaczeniu lub zasa-
dach zagospodarowania naleŊy identyfikować 
w oparciu o miary graficzne z rysunku planu; 

3)  linie zabudowy - okreņlono na rysunku planu 
zwymiarowaniem; 

4)  w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz re-
alizacji tymczasowych obiektów budowlanych 
chyba, Ŋe ustalenia zawarte w przepisach roz-
działu 2 niniejszej uchwały stanowią inaczej; 

5)  w terenach, na których przeznaczenie umoŊliwia 
realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest usytu-
owanie budynków przy granicy sąsiedniej działki 
budowlanej lub w odległoņci 1,5 m od granicy z 
sąsiednią działką budowlaną przy zachowaniu 
przepisów dotyczących dostĉpu do pomiesz-
czeń naturalnego oņwietlenia, zapewnienia w 
pomieszczeniach czasu nasłonecznienia, zacho-
wania bezpieczeństwa poŊarowego oraz przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 

kształtowania zagospodarowania 
na wyodrĉbnionych terenach 

 
§ 6. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 1 symbolem 12.50.P: 
1)  przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a)  zasady zabudowy: 
  -  budynki o wysokoņci do 15 m, dopuszcza 
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siĉ realizacjĉ obiektów wieŊowych budyn-
ków produkcyjnych, 

  -  połacie dachowe o nachyleniu od 2% do 
100%, 

  -  dopuszcza siĉ stosowanie przekryć powło-
kowych o profilach łukowych, 

  -  wielkoņć powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 60%, 

  -  dopuszcza siĉ w ramach zakładu produk-
cyjnego, realizacjĉ obiektów budowlanych 
o funkcji administracyjno-socjalnej i han-
dlu z wykluczeniem obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 400 m², 

  -  dopuszcza siĉ w ramach zakładu produk-
cyjnego, realizacjĉ obiektów budowlanych 
o funkcji mieszkaniowej wyłącznie dla wła-
ņciciela lub zarządcy zakładu, 

  -  obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wy-
sokoņci powyŊej 2,0 m, 

  -  obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od 
strony ulicy z prefabrykatów betonowych 
oraz o wypełnieniu powierzchni powyŊej 
70%, 

 b)  zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

  -  zakaz realizacji obiektów, w których dzia-
łalnoņć jest zaliczona do planowanych 
przedsiĉwziĉć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko, 

  -  ustala siĉ zasadĉ równoczesnej lub wyprze-
dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej zapewniającej ochronĉ wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do re-
alizacji obiektów i urządzeń ustalonych 
zmianą planu funkcji zabudowy oraz spo-
sobów zagospodarowania terenu, 

  -  w zakresie zaopatrzenia w energiĉ cieplną 
ustala siĉ preferencje dla niewĉglowych 
czynników w tym gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

  -  udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 30% działki budowlanej, 

  -  obowiązuje zachowanie jakoņci ņrodowiska 
na granicy działki budowlanej, do której 
inwestor posiada tytuł prawny, odpowied-
nich dla przeznaczenia terenu okreņlonego 
dla działek sąsiednich, 

  -  teren nie podlega ochronie przed hałasem 
w myņl przepisów szczególnych, 

 c)  nie ustala siĉ zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, 

 d)  zasady obsługi komunikacyjnej: 
  -  dostĉpnoņć komunikacyjną do działek bu-

dowlanych zapewniają drogi wyznaczone 
ustaleniami planu oraz drogi zakładowe na 
istniejącym terenie magazynowo składo-
wym na działkach ewidencyjnych Nr 87/8, 
87/10, 88/6, 89/6, 

  -  minimalna wielkoņć miejsc postojowych dla 

samochodów osobowych: dla obiektów 
handlowych - jedno stanowisko na kaŊde 
rozpoczĉte 100 m² powierzchni uŊytkowej, 
dla obiektów produkcyjnych, składów i 
magazynów minimum 1 stanowisko na 4 
zatrudnionych; 

  -  dla samochodów ciĉŊarowych: minimum 1 
stanowisko na kaŊde 500 m² pow. uŊytko-
wej budynków o funkcji produkcyjnych, 
składów i magazynów oraz o powierzchni 
dostosowanej do transportochłonnoņci do-
staw i wywozu produktów, 

  -  miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie 
działek budowlanych, 

 e)  zasady obsługi systemami infrastruktury tech-
nicznej: 

  -  zaopatrzenie w wodĉ z ujĉcia lokalnego lub 
projektowanych wodociągów realizowa-
nych w przylegających ulicach, 

  -  sieć wodociągowa winna spełniać warunki 
zaopatrzenia w wodĉ dla celów przeciwpo-
Ŋarowych z wyposaŊeniem w hydranty, 

  -  odprowadzenie ņcieków bytowych i produk-
cyjnych do zakładowej oczyszczalni ņcieków 
przy zachowaniu przepisów szczególnych 
lub do szczelnego zbiornika na nieczystoņci 
ciekłe, 

  -  odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych do ziemi lub powierzchniowo przy 
zachowaniu przepisów szczególnych, 

  -  zaopatrzenie w energiĉ elektryczną z istnie-
jących lub projektowanych stacji transfor-
matorowych lub z punktów zdawczo-odbior-
czych energii, realizowanych w obrĉbie tere-
nu, linii elektroenergetycznych 15 kV zasila-
jących ww. stacje oraz linii niskiego napiĉ-
cia, 

  -  usuwanie odpadów komunalnych i produk-
cyjnych na zasadach okreņlonych w obo-
wiązujących przepisach - w oparciu o nie-
zbĉdne urządzenia słuŊące gromadzeniu od-
padów w celu ich przygotowania do trans-
portu do miejsc odzysku lub unieszkodli-
wiania, 

 f)  nie ustala siĉ sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i uŊyt-
kowania terenu, 

 g)  na elewacjach budynków od strony ulicy, 
dopuszcza siĉ realizacjĉ noņników reklam: 

  -  płaskich przylegających do ņciany, 
  -  o powierzchni nie przekraczającej 20% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
 h)  zasady podziału nieruchomoņci: 
  -  wielkoņć działki budowlanej minimum 

5000 m², przy szerokoņci frontu minimum 
50 m, 

  -  wielkoņć działki pod stacjĉ transformato-
rową (która nie jest stacją abonencką) mi-
nimum 5 m x 6 m z dostĉpem do drogi pu-
blicznej, 
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  -  teren nie wymaga przeprowadzenia scaleń 

i podziałów nieruchomoņci a w związku z 
tym nie okreņla siĉ szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomo-
ņci. 
§ 7. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku planu symbolem 12.51.KD-D: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a)  poszerzenie pasa drogowego drogi połoŊo-

nej we wsi Konopnica, 
 b)  ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 
 c)  w programie uzbrojenia, dopuszczalna realiza-

cja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej, wodociągowej i elektro-
energetycznej na warunkach właņciwego za-
rządcy drogi. 

§ 8. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku planu symbolem 12.52.KD-D: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa; 
2)  zasady i warunki zagospodarowania: 
 a)  poszerzenie pasa drogowego drogi połoŊo-

nej we wsi Julianów, 
 b)  ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu, 
 c)  w programie uzbrojenia, dopuszczalna reali-

zacja sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej, wodociągowej i elektro-

energetycznej na warunkach właņciwego za-
rządcy drogi. 

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 

§ 9. Rozstrzyga siĉ o sposobie realizacji, za-
pisanych w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, 
fragment wsi Julianów, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŊą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania wg 
treņci załącznika Nr 2. 

§ 10. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 
VII/47/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 
lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 
Mazowiecka (obszary wsi: Jakubów, Konopnica, 
Przewodowice, Zagórze, ŉydomice oraz fragment 
wsi Julianów) - Dziennik Urzĉdowy Województwa 
Łódzkiego Nr 266, poz. 2328 w zakresie ustaleń doty-
czących fragmentu terenu o symbolu 12.32.KDX 
oraz terenu o symbolu 12.39.R. 

§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzĉdowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 
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ROZSTRZYGNIĈCIE 

SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE MIEJSCOWYM, INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

RAWA MAZOWIECKA ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Julia-
nów, zostaną wyznaczone tereny pod nową zabu-
dowĉ. W konsekwencji powstanie koniecznoņć 
realizacji zadań inwestycyjnych związanych z przy-
stosowaniem terenu do zabudowy. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.) za-
spokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŊy 
do zadań własnych gminy. W szczególnoņci zada-
nia własne obejmują sprawy związane z problema-
tyką gospodarki przestrzennej a w tym miĉdzy 
innymi: 
 -  ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 -  gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
 -  wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych, zaopatrzenia w energiĉ 
elektryczną i cieplną oraz gaz, 

 -  zieleni gminnej i zadrzewień. 
Do zadań związanych z przystosowaniem 

terenu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni 
gminnej naleŊą: 
 -  wykup terenu pod poszerzenia istniejących 

dróg o powierzchni 0,68 ha, 
 -  budowa nawierzchni jezdni w nowych uli-

cach o powierzchni 4000 m², 
 -  budowa nawierzchni chodnika o powierzch-

ni 1200 m², 
 -  budowa oņwietlenia ulic na długoņci 800 m, 
 -  budowa sieci wodociągowej o długoņci 

800 m. 
3. PowyŊsze zadania zostaną umieszczone 

w programach rozwoju poszczególnych elemen-
tów zagospodarowania a nastĉpnie w zadaniach 
rzeczowych budŊetu gminy na kolejne lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
bĉdzie o nastĉpujące ňródła: 
 -  budŊet gminy, 
 -  ņrodki właņciciela terenu dróg, 
 -  fundusze strukturalne Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w Polsce, 

 -  ņrodki inwestorów realizujących zabudowĉ 
produkcyjno-usługową na podstawie umów 
publiczno-prywatnych. 
Poszczególne tytuły inwestycyjne bĉdą pro-

mowane do uwzglĉdnienia w Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym Województwa Łódzkiego. 
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UCHWAŁA NR XXV/155/2010 RADY GMINY RĈCZNO 

  
 z dnia 18 czerwca 2010 r. 

 
zmieniająca uchwałĉ w sprawie podziału Gminy Rĉczno na okrĉgi wyborcze 

oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okrĉgu wyborczym 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województwa (Dz. U. z 
2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055 i Nr 16, poz. 1760, z 2005 r. Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 
242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, 
poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i 
Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, 
poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652, z 2010 r. 

Nr 57, poz. 356) Rada Gminy Rĉczno uchwala, co 
nastĉpuje: 

§ 1. Dokonuje siĉ zmiany liczby radnych 
wybieranych w okrĉgu Nr 1 i okrĉgu Nr 6, polega-
jącej na przeniesieniu 1 mandatu z okrĉgu Nr 1 do 
okrĉgu Nr 6, bez dokonywania zmian w granicach 
tych okrĉgów. 

§ 2. Załącznik do Uchwały Nr XXIV/218/2002 
Rady Gminy Rĉczno z dnia 11 lipca 2002 r. w 
sprawie podziału Gminy Rĉczno na okrĉgi wybor-


