
UCHWAŁA Nr XXV/160 /16 
RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA 

                                          z dnia 28 grudnia 2016 roku  
 

w sprawie woli przejęcia przez Gminę Rawa Mazowiecka do zasobów dróg 
gminnych dróg  położonych w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 służących 
do jej obsługi oraz obsługi terenów przylegających, w miejscowościach: 
Julianów, Konopnica, Podlas, Jakubów, Zagórze i Przewodowice 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446 poz.1579 ) Rada Gminy Rawa Mazowiecka 
uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Gmina Rawa Mazowiecka wyraża wolę przejęcia do zasobów dróg 
gminnych, dróg położonych w pasie drogowym drogi ekspresowej S8 (dróg 
serwisowych), których zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Łodzi, położonych w obrębach: Julianów, Konopnica, 
Podlas, Jakubów, Zagórze i Przewodowice. 
 

§ 2. Traci moc obowiązującą uchwała Nr XXIII/143/16 Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przejęcia przez Gminę 
Rawa Mazowiecka do zasobów dróg gminnych dróg  położonych w pasie 
drogowym drogi ekspresowej S8 służących do jej obsługi oraz terenów 
przylegających, w miejscowościach: Julianów, Podlas, Konopnica, Zagórze i 
Jakubów. 
 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad Oddział w Łodzi. 

 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rawa Mazowiecka. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Rawa Mazowiecka zatwierdzonym 

uchwałą Nr XXXII/176/13 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 28 listopada 

2013 r., zostały wyznaczone na styku z pasem drogowym drogi ekspresowej S8 

tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów. Tereny te nawiązują 

obsługą komunikacyjną do węzłów: Rawa Południe, Rawa Północ i Julianów. W 

pasie drogowym drogi ekspresowej zostały zrealizowane drogi dojazdowe 

przeznaczone do zapewnienia powiązań komunikacyjnych dróg lokalnych 

przerwanych drogą ekspresową oraz przeznaczone do obsługi przylegających 

terenów. Mając na względzie rozwój terenów produkcyjno–usługowych w 

obszarze Gminy Rawa Mazowiecka, celowe jest zapewnienie obsługi 

komunikacyjnej z tych dróg do projektowanych terenów zabudowy. Należy 

nadmienić, że niektóre odcinki wskazanych dróg zostały wykonane z 

przystosowaniem do ruchu ciężkiego.  

W związku z podjęciem uchwał przez Radę Gminy: Nr XXXIX/208/2014 

z dnia 25 czerwca 2014 r. ze zmianą uchwały (Nr IX/46/15 z dnia 25 czerwca 

2015 r.), Nr XLIII/232/14 z dnia 7 listopada 2014 r., Nr XXI/120/16 z dnia 31 

sierpnia 2016 r. oraz odmownym uzgodnieniem ww. planów miejscowych przez 

GDDKiA, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i zasadne.  


