
 
UCHWAŁA NR XX/ 117/ 16 

RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 
z dnia 29 czerwca 2016r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/233/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 
listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Janolin, 
Chrusty, Nowy Kurzeszyn, Pukinin i Wałowice 

 
 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778) Rada Gminy 
Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:  
 
 § 1. W Uchwale Nr XLIII/233/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 listopada 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Janolin, Chrusty, Nowy Kurzeszyn, 
Pukinin i Wałowice wprowadza się zmiany: 
1) skreśla się z treści uchwały, gdziekolwiek go użyto, wyraz „Pukinin”; 
2) w treści § 1 skreśla się pkt 4 oraz załącznik graficzny Nr 4; 
3) w treści § 1 pkt 5 otrzymuje Nr 4, 
4) w treści § 2 cyfrę 5 zastępuje się cyfrą 4. 
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka.  

 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/233/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z 
dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Janolin, 

Chrusty, Nowy Kurzeszyn, Pukinin i Wałowice. 
 

Po podjęciu Uchwały Nr XLIII/233/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 7 listopada 
2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka, fragmenty wsi: Janolin, Chrusty, Nowy Kurzeszyn, 
Pukinin i Wałowice, przeprowadzono proces sporządzenia planu miejscowego zgodnie z 
przepisami art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Rada Gminy Rawa Mazowiecka na posiedzeniu w dniu 30 maja postanowiła 
zdjąć projekt uchwały z porządku obrad z uwagi na zastrzeżenia co do przyjętych rozwiązań 
dla obszaru położonego w obrębie Pukinin. 
 Znaczny stopień skomplikowania problemu powiększenia terenów składowiska 
odpadów, w obszarze położonym w miejscowości Pukinin, będzie wymagał dodatkowych 
konsultacji społecznych. Z uwagi na objęcie planem miejscowym 5 obszarów w tym 
położonych w Janolin, Chrusty, Nowy Kurzeszyn i Wałowice wskazane jest wyłączenia 
obszaru Pukinin z opracowania i zatwierdzenie planu miejscowego dla obszarów 
pozostałych. 
 


