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UCHWAŁA NR XLI/317/09 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

  
 z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 

obszar położony przy ul. Warszawskiej 
 

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 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/255/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z 
dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rawy Ma-
zowieckiej, obszar położony przy ul. Warszawskiej, 
Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co na-
stĉpuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  
 

§ 1. Rozstrzyga siĉ o sposobie rozpatrzenia 
nie uwzglĉdnionych uwag do projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony 
przy ul. Warszawskiej, wg treņci załącznika Nr 1 do 
uchwały.  

§ 2. Stwierdza siĉ zgodnoņć projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar położony 
przy ul. Warszawskiej, z ustaleniami studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rawa Mazowiecka.  

§ 3. 1. W miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, 
zatwierdzonym Uchwałą Nr XXI/159/2000 Rady 
Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 
2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej 
(Dziennik Urzĉdowy 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, poz. 
1745 oraz 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) wprowadza siĉ zmiany dotyczące frag-
mentu obszaru miasta, obejmującego teren ozna-
czony symbolem 4.134.U,ZPp oraz fragmenty tere-
nów o symbolach: 4.116.KDX, 4.133.MN,U i 
4.135.MNp.  

2. Integralną czĉņcią uchwały jest rysunek 
Nr 112 zmiany miejscowego planu bĉdący załącz-
nikiem Nr 2 do uchwały.  

3. Szczegółowy przebieg granic obszaru 
objĉtego zmianą miejscowego planu jest okreņlo-
ny na rysunku zmiany miejscowego planu.  

4. Obowiązujący zakres rysunku zmiany 
planu obejmuje:  
1)  tereny okreņlone symbolem cyfrowym i sym-

bolem przeznaczenia terenu;  
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

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

3)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu;  

4)  punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu;  

5)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6)  zwymiarowanie linii zabudowy oraz linii rozgra-

niczających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania w metrach.  

5. Zmianą miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala siĉ stawkĉ procen-
tową służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu war-
toņci nieruchomoņci w wysokoņci 30% dla terenu o 
symbolu 4.327.U oraz zero % dla terenu o symbolu 
4.328.KDD.  

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

2. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o:  
1)  „obszarze zmiany planu” - należy przez to ro-

zumieć nieruchomoņci lub ich czĉņci położone 
w granicach niniejszej zmiany planu;  
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2)  „obszarze urbanistycznym” - należy przez to 

rozumieć fragment obszaru miasta, którego gra-
nice pokrywają siĉ z granicami obrĉbu geode-
zyjnego;  

3)  „terenach” - należy przez to rozumieć wydzie-
lone liniami rozgraniczającymi w obszarze 
zmiany planu, nieruchomoņci lub ich czĉņci, dla 
których zostały okreņlone niniejszą zmianą pla-
nu różne przeznaczenia lub różne zasady zago-
spodarowania i które zostały oznaczone w tek-
ņcie zmiany miejscowego planu oraz na rysun-
ku zmiany miejscowego planu symbolami cy-
frowymi;  

4)  „przeznaczeniu” - należy przez to rozumieć okre-
ņlone dla poszczególnych terenów zespoły 
uprawnień i zobowiązań do podejmowania dzia-
łań w przestrzeni, służących realizacji okreņlo-
nych celów, wyodrĉbnione wg zasad i sposo-
bów korzystania z nieruchomoņci, oznaczone w 
tekņcie zmiany planu i na rysunku zmiany pla-
nu symbolami literowymi;  

5)  „dopuszczeniu” należy przez to rozumieć 
uprawnienia do realizacji na działce budowla-
nej obiektów budowlanych lub form zagospo-
darowania wskazanych w zasadach i warun-
kach zagospodarowania terenu, które wykra-
czają poza ustalone w definicji przeznaczenia 
terenu okreņlonej w ust. 3 niniejszego paragra-
fu jako towarzyszących istniejącym lub reali-
zowanym obiektom budowlanym o funkcjach 
zgodnych z przeznaczeniem ustalonym w roz-
dziale 2 uchwały;  

6)  „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkĉ gruntu, któ-
rej wielkoņć, cechy geometryczne, dostĉp do 
drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej są zgodne z pozostałymi 
ustaleniami niniejszej zmiany miejscowego pla-
nu oraz spełniają wymogi realizacji obiektów 
budowlanych wynikające z odrĉbnych przepisów 
i aktów prawa miejscowego; 

7)  „granicach obszaru objĉtego rysunkiem zmia-
ny planu” - należy przez to rozumieć te ze-
wnĉtrzne linie rozgraniczające tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania, przy których wykreņlono symbol 
granicy (okreņlony w legendzie rysunku zmia-
ny planu) obszaru objĉtego rysunkiem zmiany 
planu;  

8)  „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy 
przez to rozumieć liniĉ, w której może być 
umieszczona ņciana budynku bez jej przekra-
czania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy 
lub innych wskazanych rysunkiem zmiany pla-
nu elementów zagospodarowania terenu; za-
kaz ten nie dotyczy elementów architektonicz-
nych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap 
dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystro-
ju architektonicznego, których wysuniĉcie poza 

ņcianĉ budynku nie przekracza odległoņci 1,3 
m, chyba że jest to linia zabudowy ustalona od 
napowietrznej linii elektroenergetycznej;  

9)  „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urba-
nistyczny (liczbĉ niemianowaną) ustalony 
zmianą planu dla terenu lub działki budowlanej, 
uzyskany z podzielenia sumy powierzchni grun-
tu rodzimego pokrytego roņlinnoņcią oraz wo-
dami powierzchniowymi na terenie lub działce 
budowlanej, a także 50% sumy powierzchni ta-
rasów i stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniają-
cym ich naturalną wegetacjĉ, o powierzchni 
nie mniejszej niż 10 m2, do powierzchni całego 
terenu lub działki budowlanej;  

10) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu 
- należy przez to rozumieć stan zagospodaro-
wania oraz stan granic prawnych terenu na 
dzień uchwalenia niniejszej zmiany planu;  

11) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - nale-
ży przez to rozumieć: dopuszczalnoņć wykony-
wania na istniejących obiektach budowlanych 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, odbu-
dowy i remontów, a na istniejących obiektach 
przyrodniczych wykonywania zabiegów pielĉ-
gnacyjnych i odtworzeniowych;  

12) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach 
- należy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od 
poziomu terenu przy najniżej położonym wej-
ņciu do budynku lub jego czĉņci pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku do najwyżej 
położonego punktu przekrycia.  

3. Ilekroć w zmianie planu miejscowego 
jest mowa o przeznaczeniu:  
1)  „tereny zabudowy usługowej” oznaczonym sym-

bolem „U”, należy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do utrzymania istniejących oraz 
realizowania projektowanych budynków o funkcji 
administracji i wymiaru sprawiedliwoņci, bezpie-
czeństwa publicznego, kultury, obsługi finanso-
wej, handlu (z wyłączeniem obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 400m2), 
gastronomii, turystyki, poczty i telekomunikacji, 
usług nieprodukcyjnych związanych z kon-
sumpcją indywidualną oraz usług związanych z 
obsługą komunikacji samochodowej (z wyłą-
czeniem baz transportu samochodowego, za-
kładów wulkanizacji, myjni samochodowych i 
stacji paliw), z niezbĉdnymi do ich funkcjono-
wania budynkami o pomieszczeniach technicz-
nych i gospodarczych, garażami oraz po-
wierzchniami biologicznie czynnymi, dojņciami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej, przy zachowaniu 
ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniejszej 
uchwały;  

2)  „tereny dróg publicznych - ulica dojazdowa”, 
oznaczonym symbolem „KDD”, należy przez to 



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 24 – 906 – Poz. 159 
 

rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizacji projektowa-
nych ulic o klasie dojazdowa, o pasie drogo-
wym okreņlonym liniami rozgraniczającymi.  

§ 5. Na obszarach objĉtych zmianą planu 
ustala siĉ zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu:  
1)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
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 rysun-
ku zmiany 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 różnym przeznaczeniu lub zasadach 
zagospodarowania należy identyfikować w opar-
ciu o miary graficzne z rysunku zmiany planu;  

3)  linie zabudowy - okreņlono na rysunku zmiany 
planu zwymiarowaniem;  

4)  w sytuacji, gdy dla danego terenu (fragmentu 
terenu) nie okreņlono linii zabudowy, należy 
przez to rozumieć, że linia pokrywa siĉ z linią 
rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu 
lub zasadach zagospodarowania przy zachowa-
niu przepisów szczególnych;  

5)  w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i 
linią rozgraniczającą ulicy lub linią brzegu rz. 
Rylki, obowiązuje zakaz realizacji budynków i 
tymczasowych obiektów budowlanych;  

6)  ustala siĉ nastĉpujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych w terenach o prze-
znaczeniu tereny usługowe, minimum:  

dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na każde rozpoczĉte 100 m2 powierzch-
ni użytkowej,  

 - dla obiektów gastronomii - jedno stanowi-
sko na każde 4 miejsca konsumenckie,  

 - dla obiektów hotelowych - jedno stanowi-
sko na każde 2 miejsca noclegowe,  

 - dla obiektów administracyjnych i obsługi 
finansowej 7 stanowisk na każde 100 m2 
powierzchni użytkowej,  

 - dla pozostałych obiektów usługowych - jed-
no stanowisko na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej;  

7)  przepis zawarty w pkt 6 niniejszego paragrafu 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiada-
jących powierzchni sprzedaży;  

8)  w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 
realizacjĉ budynków, dopuszczalne jest usytu-
owanie budynków bezpoņrednio przy granicy 
sąsiedniej działki budowlanej lub w odległoņci 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
przy zachowaniu przepisów dotyczących dostĉ-

pu do pomieszczeń naturalnego oņwietlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasło-
necznienia, zachowania bezpieczeństwa poża-
rowego oraz przy zachowaniu pozostałych usta-
leń planu;  

9)  w terenach okreņlonych planem, obowiązuje 
zakaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyżej 
1,8 m;  

10) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
ulic, placów i doliny rzeki Rylki:  

 a) z prefabrykatów betonowych,  
 b) o wypełnieniu powierzchni powyżej 50%;  
11) w obszarach objĉtych zmianą planu nie wyzna-

cza siĉ granic obszarów wymagających prze-
prowadzenia scaleń i podziałów nieruchomoņci, 
a w związku z tym nie okreņla siĉ szczegółowych 
zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moņci.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki 
kształtowania zagospodarowania na 

wyodrĉbnionych terenach  
 

§ 6. W obszarze urbanistycznym Nr 4 wy-
znacza siĉ tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania okreņlone na 
rysunku Nr 112 zmiany planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

§ 7. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku zmiany planu symbolem 4.327.U:  
1)  przeznaczenie: tereny zabudowy usługowej;  
2)  zasady i warunki zagospodarowania:  
 a)  zasady zabudowy:  
  - wysokoņć budynków usługowych do dwóch 

kondygnacji nadziemnych do 9,5 m,  
  - wysokoņć pozostałych budynków – jedna 

kondygnacja nadziemna, maksymalnie do 
6 m,  

  - połacie dachowe budynku usługowego o 
nachyleniu od 5% do 100%,  

  - połacie dachowe na pozostałych budynkach 
o nachyleniu od 20% do 70%,  

  - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki do 70%,  

  - zakaz realizacji ogrodzeń od strony rz. Rylki 
w pasie terenu pomiĉdzy liną brzegu a li-
nią zabudowy oraz od strony ul. Warszaw-
skiej w pasie terenu pomiĉdzy linią rozgra-
niczająca drogi, a linią zabudowy,  

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

  - 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 
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zmianą planu funkcji zabudowy oraz spo-
sobów zagospodarowania terenu,  

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

  - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej, co najmniej 10% działki budowlanej,  

  - obowiązuje zakaz realizacji przedsiĉwziĉć 
mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko za wyjątkiem 
sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infra-
struktury technicznej związanych wyłącznie 
z użytkowaniem budynków w obrĉbie 
działki budowlanej, na której urządzenie 
jest realizowane,  

 c)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

  - teren w całoņci położony w granicach stre-
fy ņcisłej ochrony konserwatorskiej, realiza-
cja zagospodarowania podlega nadzorowi 
konserwatorskiemu na podstawie przepi-
sów szczególnych,  

  - w granicach strefy ņcisłej ochrony konser-
watorskiej prace ziemne wymagają spra-
wowania nadzoru archeologicznego na wa-
runkach okreņlonych w przepisach szcze-
gólnych,  

 d)  zasady obsługi komunikacyjnej:  
  - dostĉpnoņć komunikacyjna do terenu wy-

łącznie z ulicy o symbolu 4.328.KDD,  
  - miejsca postojowe wyłącznie w obrĉbie 

działki budowlanej,  
 e)  zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej:  
  - zaopatrzenie w wodĉ z istniejącego wodo-

ciągu,  
  - odprowadzenie ņcieków bytowych do ko-

munalnych urządzeń kanalizacyjnych,  
  - odprowadzenie wód opadowych i rozto-

powych do ziemi lub powierzchniowo, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych,  

  - doprowadzenie energii elektrycznej z ist-
niejącej linii niskiego napiĉcia,  

  - zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci,  
  - źródła ciepła w budynkach - lokalne,  
  - usuwanie odpadów komunalnych na zasa-

dach okreņlonych w obowiązujących prze-
pisach - w oparciu o niezbĉdne urządzenia 
służące gromadzeniu odpadów w celu ich 
przygotowania do transportu do miejsc 
odzysku lub unieszkodliwiania,  

  - istniejące sieci wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej do zachowania z dopuszczeniem 

przebudowy ze zmianą trasy,  
  - projektowany odcinek sieci wodociągowej 

kanalizacji sanitarnej i deszczowej z separa-
torem substancji ropopochodnych i osadni-
kiem,  

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

 g)  na elewacjach budynku od strony ulicy, do-
puszcza siĉ realizacjĉ noņników reklam:  

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

wierzchni całkowitej ņciany budynku,  
 h)  teren stanowi jedną działkĉ budowlaną.  

§ 8. Ustala siĉ nastĉpujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ogra-
niczenia w użytkowaniu dla terenu, który został 
oznaczony na rysunku zmiany planu Nr 112 symbo-
lem 4.328.KDD: 
1)  przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa;  
2)  zasady i warunki zagospodarowania:  
 a)  droga o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
 b)  w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

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

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe  
 

§ 9. Rozstrzyga siĉ o sposobie realizacji, 
zapisanych w zmianie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Rawy Ma-
zowieckiej, obszar położony przy ul. Warszawskiej, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania wg treņci załącznika Nr 3 do uchwały.  

§ 10. Traci moc obowiązującą Uchwała Nr 
XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowiec-
kiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Rawy Mazowieckiej (Dziennik Urzĉdowy Wo-
jewództwa 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, poz. 1745 oraz 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) w zakresie ustaleń 
dotyczących obszaru objĉtego niniejszą zmianą 
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planu.  

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

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 

Województwa Łódzkiego.  
 

Przewodnicząca Rady 
Miasta Rawa Mazowiecka: 

Grażyna Dębska 
 

 
Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr XLI/317/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE  

O SPOSOBIE ROZPATRZENIA NIEUWZGLĈDNIONYCH UWAG DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RAWY MAZOWIECKIEJ,  

OBSZAR POŁOŻONY PRZY UL. WARSZAWSKIEJ  
 
Uzasadnienie rozpatrzenia uwagi  
 
Nr 
uwagi 

Data wpływu 
uwagi 

Treņć uwagi negatywnej w stosunku  
do ustaleń projektu zmiany planu 

Oznaczenie  
nieruchomoņci, 
której dotyczy 

Rozstrzygniĉcie 

1 26.10.2009r. W piņmie wnosi siĉ o: 
- skreņlenie warunku powierzchni sprze-
daży do 400 m2, 
- wprowadzenie zapisu „sala sprzedaży 
o powierzchni do 700 m2. 
Z uwagi na niejasne i nie wzbudzające 
wątpliwoņci rozumienie przedmiotu 
sprawy. 

4-75 Uwaga nie 
uwzglĉdniona 

 
1. Zgodnie z ustaleniami studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Rawa Mazowiecka wprowadzono ogra-
niczenia lokalizacji wielko powierzchniowych obiek-
tów handlowych, w tym  
 - nie wyznaczono obszarów rozmieszczenia 

obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 m2.  

 - ustalono obszar dopuszczalnego przezna-
czenia terenu w planie miejscowym pod re-
alizacjĉ obiektów handlowych o powierzch-
ni sprzedaży do 2000 m2, położony w kwar-
tale o granicach okreņlonych ulica Włady-
sława Reymonta, Targową, granicą terenów 
produkcyjnych i drogą krajową nr 8,  

 - na pozostałych terenach promowanych do 
rozwoju funkcji handlu dopuszcza siĉ prze-
znaczenie terenu pod realizacjĉ obiektów o 
powierzchni sprzedaży do 400 m2.  
2. Zgodnie z art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
późn zm.) została jednoznacznie zdefiniowane pojĉ-
cie „powierzchni sprzedaży” i należy przez to rozu-
mieć tĉ czĉņć ogólnodostĉpnej powierzchni obiektu 
handlowego stanowiącego całoņć techniczno-
użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, 
w której odbywa siĉ bezpoņrednia sprzedaż towarów 
(bez wliczania do niej powierzchni usług i gastro-

nomii oraz powierzchni pomocniczej, do której 
zalicza siĉ powierzchnie magazynów, biur, komu-
nikacji, ekspozycji wystawowej itp.).  

3. W przypadku sklepów samoobsługo-
wych, sprzedaż nastĉpuje poprzez pobranie towa-
rów z ekspozycji i umieszczenie należnoņci w ka-
sach, a wiĉc odbywa siĉ na całej powierzchni da-
nego pomieszczenia (sali sprzedaży). Nie istnieją 
przepisy wskazujące na możliwoņć dzielenia po-
wierzchni takiego pomieszczenia, przeznaczonego 
na handel detaliczny, na strefy sprzedaży i komu-
nikacji (powierzchniĉ pod regałami i pomiĉdzy 
nimi).  

4. Proponowany zapis w uwadze do pro-
jektu planu miejscowego sprowadza siĉ do wpro-
wadzenia warunku o treņci „powierzchni sprzeda-
ży do 400 m2”.  

5. Mając na wzglĉdzie przepis art. 20 ww. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, wskazujący na obowiązkową zgodnoņć 
projektu zmiany planu z parametrami i wskaźnika-
mi zapisanymi w studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Rawa Mazowiecka, należy stwierdzić, że uwzglĉd-
nienie uwagi było by sprzeczne z przytoczonym 
przepisem, a uchwała w sprawie zmiany planu 
miejscowego została by podjĉta z naruszeniem 
prawa ze skutkiem jej uchylenia przez organ nadzo-
ru komunalnego.  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 24 – 909 – Poz. 159 
 

Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr XLI/317/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 24 – 910 – Poz. 159,160 
 

Załącznik Nr 3 
do Uchwały Nr XLI/317/09 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE  

SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU MIEJSCOWEGO, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

 GMINY MIASTO RAWA MAZOWIECKA ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA  
 

1. W związku z uchwaleniem zmiany planu 
miejscowego zostaną wyznaczone tereny pod no-
wą zabudowĉ miejską. W konsekwencji powstanie 
koniecznoņć realizacji zadań inwestycyjnych zwią-
zanych z przystosowaniem 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 późn. zm.) zaspokaja-
nie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 
własnych gminy. W szczególnoņci zadania własne 
obejmują sprawy związane z problematyką gospo-
darki przestrzennej a w tym miĉdzy innymi:  
 - ładu przestrzennego, gospodarki nieru-

chomoņciami, ochrony ņrodowiska i przy-
rody 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 odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiĉ elek-
tryczną i cieplną oraz gaz,  

 - zieleni gminnej i zadrzewień.  
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni miej-
skiej należą:  

 - wykup gruntu pod odcinek ulicy dojazdo-
wej o powierzchni 670 m2,  

 - budowa nawierzchni jezdni ulicy o po-
wierzchni 325 m2,  

 - budowa nawierzchni chodników o po-
wierzchni 195 m2,  

 - budowa oņwietlenia ulic na długoņci 65 m,  
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej o dłu-

goņci 65 m.  
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone 

w programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania a nastĉpnie w zadaniach rze-
czowych budżetu miasta na kolejne lata.  

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
bĉdzie o nastĉpujące źródła:  
 - budżet miasta,  
 - 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 Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.  
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UCHWAŁA NR XLV/263/09 RADY GMINY WARTKOWICE 

  
 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Wartkowice 
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

13 wrzeņnia 1996 r. o utrzymaniu czystoņci i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, 
poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666), 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego w Poddĉbicach, 
Rada Gminy Wartkowice uchwala, co nastĉpuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystoņci i 
porządku na terenie gminy Wartkowice stanowią-
cym załącznik do uchwały Nr XLIV/255/09 Rady 
Gminy Wartkowice z dnia 26 listopada 2009 r. w 
sprawie przyjĉcia Regulaminu utrzymania czystoņci 


