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UCHWAŁA NR IX/37/11 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

  
 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Kaliszki  
 
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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1 
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 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) w nawiązaniu do 
uchwały Nr IV/12/10 z dnia 29 grudnia 2010 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ra-
wa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Kaliszki, Rada 
Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Ka-
liszki - uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się zgodnoņć projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Rawa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Ka-
liszki z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 
Mazowiecka. 

§ 3. 1. Integralną częņcią planu miejscowego 
jest rysunek miejscowego planu, będący załączni-
kiem Nr 1 do uchwały. 

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru ob-
jętego miejscowym planem jest okreņlony na rysun-
ku 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 zagospodarowania, 
które są granicą obszaru objętego 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; 

6) linie podziału wewnętrznego terenów - zasada 
podziału na działki budowlane; 

4. Miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego ustala się stawkę procentową słuŊą-
cą naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci, w wysokoņci 30%. 

§ 4. 1. Pojęcia i okreņlenia uŊyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naleŊy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisa-
mi prawa obowiązującego, wg stanu na dzień pod-
jęcia niniejszej uchwały. 

2. JeŊeli pojęcia i okreņlenia uŊyte w zmianie 
planu, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, 
posiadają róŊne definicje w ogólnie obowiązujących 
przepisach prawa, naleŊy stosować ich znaczenie wg 
przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym. 

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

ruchomoņci lub ich częņci połoŊone w granicach 
niniejszego planu; 

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem planu” - 
naleŊy przez to rozumieć te zewnętrzne linie roz-
graniczające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania, przy któ-
rych wykreņlono symbol granicy obszaru objęte-
go rysunkiem planu, okreņlony w legendzie ry-
sunku planu; 

3) „obszarze urbanistycznym” - naleŊy przez to ro-
zumieć fragment obszaru gminy, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjne-
go; 

4) „przeznaczeniu terenu” - naleŊy przez to rozumieć 
okreņlone dla poszczególnych terenów zespoły 
uprawnień i zobowiązań do podejmowania dzia-
łań w przestrzeni, słuŊących realizacji okreņlonych 
celów, wyodrębnione, wg zasad i sposobów ko-
rzystania z nieruchomoņci, oznaczone w tekņcie 
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zmiany planu i na rysunku miejscowego planu 
symbolem literowym; 

5) „dopuszczeniu” - naleŊy przez to rozumieć up-
rawnienia do realizacji obiektów budowlanych 
lub form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, któ-
re wykraczają poza ustalone w definicji przezna-
czenie terenu okreņlone niniejszą uchwałą; 

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - naleŊy przez 
to rozumieć linię, w której moŊe być umieszczona 
ņciana budynku bez jej przekraczania w kierunku 
linii rozgraniczającej drogi lub innych wskazanych 
rysunkiem planu elementów zagospodarowania 
terenu; zakaz ten nie dotyczy elementów architek-
tonicznych, takich jak: balkon, wykusz, gzyms, 
okap dachu, zadaszenie wejņcia, rynna, rura spu-
stowa, podokienniki oraz innych detali wystroju 
architektonicznego; 

7) „linii podziału wewnętrznego terenów o róŊnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania” - 
naleŊy przez to rozumieć linię okreņloną rysun-
kiem planu okreņlającą zasadę podziału na działki 
budowlane; 

8) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - naleŊy przez to rozumieć wskaňnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony planem 
dla poszczególnego terenu lub działki budowla-
nej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 
gruntu rodzimego pokrytego roņlinnoņcią oraz 
wodami powierzchniowymi na terenie lub działce 
budowlanej, a takŊe 50% sumy powierzchni tara-
sów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej 
niŊ 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki lub 
kwietniki na podłoŊu zapewniającym im natural-
ną wegetację, do powierzchni całego terenu lub 
działki budowlanej; 

9) „polu widocznoņci” - naleŊy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyŊowania dróg poza 
jezdniami, wolną od przeszkód wyŊszych niŊ 0,7 
m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, 
parkujące pojazdy, itp.; 

10) „zabudowie wolnostojącej” - naleŊy przez to 
rozumieć takie usytuowanie budynków mieszkal-
nych, w którym kaŊdy z budynków jest odległy od 
granicy działki budowlanej minimum 3 m, przy 
zachowaniu przepisów szczególnych; 

11) „przepisach szczególnych lub odrębnych” - nale-
Ŋy przez to rozumieć zawarte w ustawach i rozpo-
rządzeniach przepisy oraz ograniczenia w zabu-
dowie i zagospodarowaniu terenu wynikające z 
uchwał właņciwych organów; 

12) „wysokoņci budynków” okreņlonej w metrach - 
naleŊy przez to rozumieć wysokoņć liczoną od po-
ziomu terenu przy najniŊej połoŊonym wejņciu do 
budynku lub jego częņci pierwszej kondygnacji 
nadziemnej budynku do najwyŊej połoŊonego 
punktu przekrycia. 

4. Ilekroć w zmianie planu miejscowego jest 
mowa o przeznaczeniu: 

1) „tereny zabudowy zagrodowej z mieszkaniowo-
usługową”, oznaczoną symbolem „RMu”, naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejącej oraz realizowania projek-
towanych (z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami o pomieszczeniach technicznych i go-
spodarczych, garaŊami oraz terenami zieleni, doj-
ņciami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej): 

 a) budynków zabudowy produkcyjnej w gospo-
darstwie rolnym, w skład której wchodzą bu-
dynki i urządzenia słuŊące przechowywaniu 
ņrodków produkcji, prowadzeniu produkcji 
rolniczej, przetwarzaniu i magazynowaniu wy-
produkowanych w gospodarstwie produktów 
rolniczych i przeznaczonych dla potrzeb wła-
snych gospodarstwa rolnego z dopuszcze-
niem budynków o funkcji związanej z obsługą 
rolnictwa, 

 b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 
 c) budynków zabudowy usługowej (z wyłącze-

niem obiektów kultu religijnego, handlowych 
o powierzchni sprzedaŊy powyŊej 1.000 m2, 
sportu i rekreacji oraz stacji paliw), jako zabu-
dowy uzupełniającej do zabudowy zagrodo-
wej; 

2) „tereny dróg publicznych - droga dojazdowa”, 
oznaczonym symbolem „KDD”, naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie ograniczone do zacho-
wania istniejących oraz realizacji projektowanych 
dróg o klasie dojazdowa, o pasie drogowym 
okreņlonym liniami rozgraniczającymi. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zasady i warunki kształtowania 

zagospodarowania 
 
§ 5. Na obszarach objętych planem ustala się 

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 się z tymi elemen-
tami rysunku planu; 

2) w sytuacji wyczerpania warunków okreņlonych w 
pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgraniczające 
tereny o róŊnym przeznaczeniu lub zasadach za-
gospodarowania naleŊy identyfikować w oparciu 
o miary graficzne z rysunku planu; 

3) linie zabudowy - okreņlono na rysunku planu zwy-
miarowaniem; 

4) w pasie terenu okreņlonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą drogi obowiązuje zakaz realizacji 
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tymczasowych obiektów budowlanych, chyba Ŋe 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 2 niniej-
szej uchwały stanowią inaczej; 

5) ustala się następujące wskaňniki wyposaŊenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów osobowych: 

 a) w terenach, na których dopuszcza się realiza-
cję budynków o funkcji usługowej minimum: 

 - dla obiektów handlowych - jedno stanowi-
sko na kaŊde rozpoczęte 40 m2 powierzchni 
uŊytkowej, 

 - dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na kaŊde 4 miejsca konsumenckie, 

 - dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na kaŊde 2 miejsca noclegowe, 

 - dla obiektów administracyjnych i obsługi fi-
nansowej 7 stanowisk na kaŊde 100 m2 po-
wierzchni uŊytkowej, 

 - dla pozostałych obiektów usługowych - jed-
no stanowisko na kaŊde 100 m2 powierzchni 
uŊytkowej, 

 b) na działkach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej dla jednego budynku mieszkalnego 
maksimum - 4 stanowiska w garaŊach; 

6) ustala się następujące wskaňniki wyposaŊenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów cięŊarowych w terenach, na któ-
rych dopuszczalna jest realizacja obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów: 

 a) minimum 2 stanowiska na kaŊde 1.000 m2 
pow. uŊytkowej budynków o funkcji produk-
cyjnych, składów i magazynów, 

 b) o powierzchni dostosowanej do transporto-
chłonnoņci dostaw i wywozu produktów; 

7) przepis zawarty w pkt 6 niniejszego paragrafu, nie 
dotyczy obiektów handlowych nie posiadających 
powierzchni sprzedaŊy; 

8) w terenach, na których przeznaczenie umoŊliwia 
realizację budynków, dopuszczalne jest sytuowa-
nie budynków bezpoņrednio przy granicy sąsied-
niej działki budowlanej lub zbliŊenie na odległoņci 
do 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną przy zachowaniu przepisów dotyczących do-
stępu do pomieszczeń naturalnego oņwietlenia, 
zapewnienia w pomieszczeniach czasu nasło-
necznienia, zachowania bezpieczeństwa poŊaro-
wego oraz przy zachowaniu pozostałych ustaleń 
planu; 

9) w terenach okreņlonych planem, obowiązuje za-
kaz realizacji ogrodzeń o wysokoņci powyŊej 1,8 m; 

10) obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń od strony 
dróg: 

 a) z prefabrykatów betonowych, 
 b) o wypełnieniu powierzchni powyŊej 60%; 

11) w obszarze objętym planem nie wyznacza się 
granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomoņci, a w związ-
ku z tym nie okreņla się szczegółowych zasad i 
warunków scalania i podziału nieruchomoņci. 

§ 6. Na obszarach objętych planem, ustala 
się ogólne zasady ochrony ņrodowiska: 
1) wszystkie tereny wyznaczone planem miejsco-

wym połoŊone są w granicach „Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Górnej Rawki” utworzonego 
Rozporządzeniem Nr 36 Wojewody Skierniewic-
kiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznacze-
nia OCHK (Dziennik Urzędowy Województwa 
Skierniewickiego Nr 18, poz. 113 z dnia 20 sierp-
nia 1997 r. i z 1999 r. Nr 28, poz. 137); 

2) na terenach, obowiązują warunki zagospodaro-
wania okreņlone przepisami odrębnymi ustana-
wiającymi obszar chronionego krajobrazu. 

§ 7. 1. W obszarze wsi Kaliszki, wyznacza się 
tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania, okreņlone na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem cyfro-
wym i literowym. 

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 4 symbolem 15.15.KDD: 
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga 

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

cja sieci infrastruktury technicznej obsługują-
cej przylegające tereny zabudowy, a w szcze-
gólnoņci sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej. 

3. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uŊytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 4 symbolem 15.16.RMu: 
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej z 

mieszkaniowo-usługową; 
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) zasady zabudowy: 
 - budynki mieszkalne w zabudowie wolnosto-

jącej, 
 - budynki mieszkalne o wysokoņci do dwóch 

kondygnacji nadziemnych w tym druga w 
poddaszu uŊytkowym, maksymalnie do 9,5 
m, 

 - wysokoņć pozostałych budynków – maksy-
malnie do 9 m, 

 - nachylenie połaci dachowych budynków 
mieszkalnych symetryczne względem kaleni-
cy od 50% do 100%, 

 - połacie dachowe pozostałych budynków od 
2% do 100%, 

 - wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 40%, 

 - intensywnoņć zabudowy na działce budow-
lanej minimum 0,1, maksimum 0,4, 

 b) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 227 – 13296 – Poz.2362 
 
 - ustala się zasadę równoczesnej lub wyprze-

dzającej realizacji elementów infrastruktury 
technicznej, zapewniającej ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do rea-
lizacji obiektów i urządzeń, zgodnych z prze-
znaczeniem terenu, 

 - w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się preferencje dla niewęglowych 
czynników, w tym: kolektorów słonecznych, 
pomp cieplnych, gazu, oleju opałowego i 
energii elektrycznej, 

 - udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej co najmniej 50% powierzchni działki bu-
dowlanej, 

 - teren naleŊy do rodzaju terenu o dopuszczal-
nym poziomie hałasu w ņrodowisku, jak dla 
terenów przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową, 

 - zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzęcej 
o wielkoņci powyŊej 40 DJP (duŊych jedno-
stek przeliczeniowych), 

 - w pasie terenu o szerokoņci 15 m, w częņci 
frontowej działki budowlanej, licząc od linii 
rozgraniczającej przylegającej drogi obowią-
zuje zakaz obiektów produkcji zwierzęcej, 

 - w pasie terenu o szerokoņci 35 m, odległym 
o 15 m od linii rozgraniczającej przylegającej 
drogi dopuszczalna realizacja obiektów pro-
dukcji zwierzęcej wyłącznie o wielkoņci do 10 
DJP (duŊych jednostek przeliczeniowych), 

 - w częņci działki budowlanej połoŊonej w od-
ległoņci większej niŊ 30 m, licząc od linii roz-
graniczającej drogi przylegającej do frontu 
działki, obowiązuje zakaz realizacji budynków 
o funkcji mieszkaniowej oraz usługowej uŊy-
tecznoņci publicznej, 

 - zakaz realizacji obiektów o funkcji produkcyj-
nej, składów i magazynów, w których dzia-
łalnoņć jest zaliczona do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać na ņro-
dowisko, 

 - obowiązuje nie przekraczanie jakoņci ņrodo-
wiska poza terenem działki budowlanej, do 
której inwestor posiada tytuł prawny, odpo-
wiedniej dla przeznaczenia terenu okreņlo-
nego dla działek sąsiednich, 

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

 d) zasady obsługi komunikacyjnej: 
 - dostępnoņć komunikacyjną do terenu za-

pewniają drogi przylegające do terenu, 
 - miejsca postojowe wyłącznie w obrębie dzia-

łek budowlanych, 
 e) zasady obsługi systemami infrastruktury tech-

nicznej: 
 - zaopatrzenie w wodę z istniejących wodo-

ciągów w przylegających drogach, 
 - dopuszcza się realizację lokalnych ujęć wody 

przy zachowaniu przepisów szczególnych, 

 - odprowadzenie ņcieków bytowych do przy-
domowych oczyszczalni ņcieków (z zacho-
waniem wymagań okreņlonych przepisami 
szczególnymi) lub szczelnych zbiorników na 
nieczystoņci ciekłe, sytuowanych w obrębie 
działki budowlanej, a następnie wywoŊone 
na stację zlewną lub punkt zlewny na oczysz-
czalni ņcieków, 

 - odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do ziemi lub powierzchniowo, przy za-
chowaniu przepisów szczególnych, 

 - doprowadzenie energii elektrycznej z istnie-
jącej linii niskiego napięcia, 

 - istniejąca stacja transformatorowa do za-
chowania, 

 - usuwanie odpadów na zasadach okreņlo-
nych w obowiązujących przepisach – w opar-
ciu o niezbędne urządzenia słuŊące groma-
dzeniu odpadów, w celu ich przygotowania 
do transportu do miejsc odzysku lub uniesz-
kodliwiania, 

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

 g) na elewacjach budynków od strony dróg, do-
puszcza się realizację noņników reklam: 

 - płaskich przylegających do ņciany, 
 - o powierzchni nie przekraczającej 10% po-

wierzchni całkowitej ņciany budynku, 
 h) zasady podziału nieruchomoņci: 
 - pokazane na rysunku planu linie podziału 

wewnętrznego jako zasada podziału, obo-
wiązują w zakresie kierunku przebiegu granic 
nowego podziału oraz usytuowania działek 
w stosunku do dróg, 

 - dopuszczalne jest wyznaczanie granic po-
działu nieruchomoņci bez ograniczeń zawar-
tych w niniejszym planie w sytuacji, gdy no-
wa granica działki ewidencyjnej pokrywa się 
z linią rozgraniczającą tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania, 

 - wielkoņć działki budowlanej od 800 m2 do 
3.000 m2, przy zachowaniu szerokoņci fron-
tów działek minimum 20 m, 

 - wydzielane fragmenty gruntu, nie spełniają-
ce powyŊszego warunku mogą stanowić wy-
łącznie częņci uzupełniające innych nieru-
chomoņci. 

 
Rozdział 3 

Postanowienia końcowe 
 
§ 8. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, zapi-

sanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragment 
wsi Kaliszki, które naleŊą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, wg treņci załącznika 
Nr 2 do uchwały. 

§ 9. Traci moc obowiązującą uchwała Nr



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 227 – 13297 – Poz.2362 
 
VII/46/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 
lipca 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa 
Mazowiecka (obszary wsi: Boguszyce Małe, Dziur-
dzioły, Garłów, Kaliszki, KsięŊa Wola, Małgorzatów, 
Stare Byliny, Zarzecze, Zawady i Zielone oraz frag-
ment wsi Chrusty) (Dziennik Urzędowy Wojewódz-
twa Łódzkiego Nr 265, poz. 2326) w zakresie ustaleń 
dotyczących fragmentu terenu o symbolu 15.03.R,RL, 
objętego niniejszym planem. 

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

2. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
 Gminy Rawa Mazowiecka:  

Tadeusz Pazurek 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/37/11 
Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/37/11 
Rady Gminy Rawa Mazowiecka 
z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 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 Ra-
wa Mazowiecka, fragment obszaru wsi Kaliszki, zo-
staną wyznaczone tereny pod nową zabudowę. W 
konsekwencji powstanie koniecznoņć realizacji zadań 
inwestycyjnych związanych z przystosowaniem te-
renu do zabudowy. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty naleŊy do zadań wła-
snych gminy. W szczególnoņci zadania własne obej-
mują sprawy związane z problematyką gospodarki 
przestrzennej, a w tym między innymi: 
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

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

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elek-
tryczną i cieplną oraz gaz, 

 - zieleni gminnej i zadrzewień. 

Do zadań związanych z przystosowaniem te-
renu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni, naleŊą: 
 - wykup terenu pod poszerzenie drogi dojaz-

dowej o powierzchni 0,08 ha, 
 - budowa nawierzchni jezdni o powierzchni 

800 m2, 
 - budowa oņwietlenia ulicy na długoņci 160 m, 
 - budowa sieci wodociągowej o długoņci 160 m. 

3. PowyŊsze zadania zostaną umieszczone w 
programach rozwoju poszczególnych elementów 
zagospodarowania, a następnie w zadaniach rze-
czowych budŊetu gminy na kolejne lata. 

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

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w Polsce, 

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

mowane do uwzględnienia w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR VIII/64/11 RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA 

  
 z dnia 29 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej 

 
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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz 
art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu 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) w nawiązaniu do uchwały Nr LIII/386/10 
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 27 paňdzierni-
ka 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Rawy Mazowieckiej, Rada Miasta 
Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:  

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-
kresie nie uwzględnionych uwag do projektu uchwa-
ły w sprawie zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej - 
uwagi nie wpłynęły. 


