
 

 

UCHWAŁA NR XLIX/389/14 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ 

z dnia 28 października 2014 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) 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 2012 r. poz. 647, poz. 951 i poz. 

1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 405, poz. 1238 i poz. 1446, z 2014 r. poz. 379 i poz. 768) Rada Miejska w Białej 

Rawskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Sporządzenie zmiany uchwały jest wykonaniem uchwały nr XL/320/14 Rady Miejskiej w Białej 

Rawskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk. 

2. Stwierdza się, że projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej Biała Rawska 

z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Raw-

ska, fragment obszaru wsi Babsk, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska zatwierdzonego uchwałą nr IX/58/11 Rady Miejskiej Biała Raw-

ska z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska. 

§ 2. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nie uwzględnionych uwag do projektu uchwały zmienia-

jącej uchwałę nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obszaru wsi Babsk - uwagi nie 

uwzględnione nie wpłynęły. 

§ 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. W § 14 ust. 8 pkt 2h, uchwały nr XXXII/248/13 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 21 czerwca 

2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Biała Rawska, fragment obsza-

ru wsi Babsk (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 5 sierpnia 2013 r. poz. 3891) liczbę 37 

określającą udział powierzchni biologicznie czynnej zmienia się na cyfrę 5. 

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

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 21 listopada 2014 r.

Poz. 4138



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

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący 

 Rady Miejskiej 

Adam Stępniewski 
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