
 
UCHWAŁA NR XI/57/15 

RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 
 z dnia 22 września 2015 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany niektórych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka 
 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz.1072) oraz 
art.14 ust.1 i 2 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, poz. 443 i poz. 774,poz.1265) 
Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Stwierdza się konieczność przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, 
zatwierdzonych uchwałami: 
 
1) Nr VII/46/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. (obszary 
wsi: Boguszyce Małe, Dziurdzioły, Garłów, Kaliszki, Księża Wola, Małgorzatów, Stare Byliny, 
Zarzecze, Zawady i Zielone oraz fragment wsi Chrusty) - Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego Nr 265, poz. 2326; 
 
2) Nr VII/44/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. (obszary 
wsi: Boguszyce, Soszyce i Ścieki) - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 264, 
poz. 2324; 
 
3) Nr VII/47/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. (obszary 
wsi: Jakubów, Konopnica, Przewodowice, Zagórze, Żydomice oraz fragment wsi Julianów) - 
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 266, poz. 2328. 
 

§ 2. Zmiana planów miejscowych dotyczy wyłącznie dopuszczenia realizacji 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej w pasie obszaru kolejki wąskotorowej.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany niektórych 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. 
 
Na obszarze gminy Rawa Mazowiecka obowiązują między innymi plany miejscowe 
w obszarach, których przebiega kolejka wąskotorowa. Plany miejscowe zostały zatwierdzone 
uchwałami: 
- Nr VII/46/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. (obszary 
wsi: Boguszyce Małe, Dziurdzioły, Garłów, Kaliszki, Księża Wola, Małgorzatów, Stare Byliny, 
Zarzecze, Zawady i Zielone oraz fragment wsi Chrusty) - Dziennik Urzędowy Województwa 
Łódzkiego Nr 265, poz. 2326, 
- Nr VII/44/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. (obszary 
wsi: Boguszyce, Soszyce i Ścieki) - Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 264, 
poz. 2324, 
- Nr VII/47/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. (obszary 
wsi: Jakubów, Konopnica, Przewodowice, Zagórze, Żydomice oraz fragment wsi Julianów) - 
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 266, poz. 2328. 
W treści planów miejscowych nie uwzględniono zasad przebiegu podziemnych sieci 
infrastruktury technicznej w pasie obszaru kolejki wąskotorowej. Wykorzystanie trawiastych 
powierzchni pasa kolejki wąskotorowej bez naruszania torowiska i urządzeń obsługi ruchu 
jest celowe.  
Zmiana polegać będzie na dodaniu w ustaleniach ogólnych planów warunku 
o dopuszczalności realizacji sieci infrastruktury technicznej (podziemnej) w pasie obszaru 
kolejki wąskotorowej przy zachowaniu warunków ochrony konserwatorskiej. 
 Sporządzenie zmiany planu miejscowego: 
- umożliwi oszczędne i sprawne przygotowanie inwestycji związanych z rozbudową 

systemów uzbrojenia terenów, 
- nie wywoła zobowiązań finansowych dla samorządu, 
- nie naruszy ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Rawa Mazowiecka. 
 


