
OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian niektórych  miejscowych  planów 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka 
 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) oraz w myśl przepisów art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. 
poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Rawa Mazowiecka uchwał: 
 Nr XXXII/199/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

uchwały Nr VII/44/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,  

 Nr XXXII/200/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
uchwały Nr VII/45/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,  

 Nr XXXII/201/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
uchwały Nr VII/46/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,  

 Nr XXXII/202/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
uchwały Nr VII/47/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,  

 Nr XXXII/203/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
uchwały Nr VII/48/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka,  

 Nr XXXII/204/17 z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
uchwały Nr VII/49/03 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa Mazowiecka. 

 Zmiany planów miejscowych dotyczą wyłącznie dopuszczenia realizacji drugiego budynku 
mieszkalnego w terenach zabudowy zagrodowej o symbolu "MR" oraz zabudowy zagrodowej z 
mieszkaniowo-usługową – o symbolu "MRj". 

Treść uchwały znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rawa 
Mazowiecka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu 
miejscowego na piśmie do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w terminie do dnia 14 listopada 
2017 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


