
UCHWAt.A NR XIV/100/11
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany miejscawega

planu zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, obszar potozony
przy ul. Osada Dolna

Na padstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. a samarzqdzie
gminnym (Oz. U. 2001 r. Nr 142, paz. 1591, z 2002 r. Nr 23, paz. 220, Nr 62, paz. 558,
Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271 i Nr 214, paz. 1806, z 2003 r. Nr 80, paz. 717 i Nr 162,
paz. 1568, z 2004 r. Nr 102, paz. 1055, Nr 116, paz. 1203 i Nr 167, paz. 1759, z 2005 r.
Nr 172, paz. 1441 i Nr 175, paz. 1457, z 2006 r. Nr 17, paz. 128 i Nr 181, paz. 1337, z 2007
r. Nr 48, paz. 327, Nr 138, paz. 974 i Nr 173, paz. 1218, z 2008 r. Nr 180, paz. 1111 i Nr 223,
paz. 1458, z 2009 r. Nr 52, paz. 420 i Nr 157, paz. 1241, z 2010 r. Nr 28, paz. 142 i 146,
Nr40, paz. 230 i Nr 106, paz. 675 arazz2011 r. Nr21, paz. 113, Nr 117, paz. 679, Nr 134,
paz. 777 , Nr 149, paz. 887 i Nr 217, paz. 1281) araz art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art.
29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. a planawaniu i zagaspadarawaniu przestrzennym (Oz. U.
z 2003 r. Nr 80, paz. 717, z 2004 r. Nr 6, paz. 41 i Nr 141, paz. 1492, z 2005 r. Nr 113, paz.
954 i Nr 130, paz. 1087, z 2006 r. Nr 45, paz. 319 i Nr 225, paz. 1635, z 2007 r. Nr 127, paz.
880, z 2008 r. Nr 199, paz. 1227, Nr 201, paz. 1237 i Nr 220, paz. 1413, z 2010 r. Nr 24, paz.
124, Nr75, paz. 474, Nr106, paz. 675, Nr119, paz. 804, Nr130, paz. 871, Nr149, paz. 996,
Nr 155, paz. 1043 araz z 2011 r. Nr 32, paz. 159 i Nr 153, paz. 901) w nawiqzaniu da
uchwa~y Nr IV/20/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia 2011 r. w
sprawie przystqpienia da sparzqdzenia zmiany miejscawega planu zagaspadarawania
przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, obszar potozony przy ul. Osada Dolna, Rada
Miasta Rawa Mazawiecka uchwala, ca nast~puje:

§ 1. Nie sfarmu~awana razstrzygni~cia w zakresie nie uwzgl~dnianych uwag da
prajektu uchwa~y w sprawie zmiany miejscawega planu zagaspadarawania przestrzennega
miasta Rawy Mazawieckiej - uwagi nie wp~yn~~y.

§ 2. Stwierdza si~, ze tresc prajektu uchwa~y w sprawie zmiany miejscawega
planu zagaspadarawania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej nie narusza ustalen
studium uwarunkawan i kierunk6w zagaspadarawania przestrzennega miasta Rawa
Mazawiecka.

§ 3. Nie sfarmu~awana rozstrzygni~cia a spasabie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, kt6re nalezq da zadan w~asnych gminy, araz zasadach ich
finansawania - zadania nie wyst~pujq.

§ 4. Zmianq miejscawega planu zagaspadarawania przestrzennega nie zmienia
si~ stawki pracentawej s~uzqcej naliczaniu ap~aty z tytu~u wzrostu wartasci nieruchamasci
ustalanej abawiqzujqcym planem miejscawym - z tytu~u zmiany planu wartasc
nieruchamasci nie wzrosnie.

§ 5. W tresci uchwa~y Nr XXVI/218/08 Rady Miasta Rawa Mazawiecka z dnia 29
pai:dziernika 2008r. w sprawie zmiany miejscawega planu zagaspadarawania przestrzennega
miasta Rawy Mazawieckiej (abszar w rejanie ul. Osada Oalna) - (Oziennik Urz~dawy
Wajew6dztwa t6dzkiega Nr 362 paz. 3177 i z 2010 Nr 357 paz. 3222) wprawadza si~ zmiany:
1) tiret drugie w pkt 2 § 2 atrzymuje brzmienie: - minimalna adleg~asc budynk6w: ad

zewn~trznej kraw~dzi pasa ruchu dragi krajawej -50m, ad zewn~trznej kraw~dzi pasa
ruchu dragi wajew6dzkiej - 20m, ad granicy terenu a symbalu 6.1 o.ze i 6.11.R/Ze -50m;

2) w zakanczeniu w pkt 2 § 2 krapk~ zast~puje si~ przecinkiem i dadaje kalejne tirety a
tresci:



- wprowadza si~ stref~ kantrolawanq achrony czynnega gazaciqgu wysakiega cisnienia a
szerokasci 3m IiCZqCad asi gazaciqgu w abydwie strany, w kt6rej abawiqzujq zakazy
zagaspadarawania akreslane przepisami szczeg6lnymi, a w tym mi~dzy innymi: zakaz
realizacji budynk6w, urzqdzania sta~ych sk~ad6w i magazyn6w, sadzenia drzew i
krzew6w araz prowadzenia dzia~alnasci magqcej zagrozic trwa~asci gazaciqgu padczas
jega eksplaatacji,

- w pasie terenu a szerokasci 1,5m liczqc ad asi nieczynnega gazaciqgu DN80 w abydwie
strany ustala si~ zakaz realizacji budynk6w araz nakaz zapewnienia swabadnega
dajazdu i przemieszczania wzd~uz gazaciqgu,

- rabaty ziemne w pasie achrannym a szerokasci pa 5m ad nieczynnega gazaciqgu
wymagajq prowadzenia bez uzycia sprz~tu mechanicznega na warunkach przepis6w
szczeg6lnych,

- dapuszcza si~ likwidacj~ adcink6w nieczynnega gazaciqgu na warunkach w~asciwega
dyspanenta sieci,

- z chwilq Iikwidacji nieczynnega gazaciqgu tracq mac.abawiqzujqcq warunki
zagaspadarowania strefy achrannej ustalane dla tega gazaciqgu.

§ 6. Pazasta~e ustalenia zawarte w uchwale Nr XXVI/218/08 Rady Miasta Rawa
Mazawiecka z dnia 29 pazdziernika 2008r. w sprawie zmiany miejscawega planu
zagaspadarowania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej, zatwierdzanega uchwa~q Nr
XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazawieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie
miejscawega planu zagaspadarawania przestrzennega miasta Rawy Mazawieckiej (Dziennik
Urz~dawy Wajew6dztwa t6dzkiega Nr 64, paz. 554; z 2002 r. Nr 81, paz. 1529 i Nr 292, paz.
3802; z 2003 r. Nr 225, paz. 2133 i Nr 557, paz. 3651; z 2005 r. Nr 85, paz. 829, Nr 129, paz.
1328 i Nr 282, paz. 2710; z 2006 r. Nr 7, paz. 67 i Nr 8, paz. 71; z 2007r. Nr 180, paz. 1719 i
Nr 185, Nr 1745; z 2008r. Nr 2, paz. 42, Nr 15, paz.190, Nr 116, paz. 1131, Nr 201, paz.
1882, Nr 365, paz. 3225, Nr 365, paz. 3226, Nr 362, paz. 3176 i Nr 362, paz. 3177; z 2009r
Nr 59 paz. 574 araz z 2010 Nr 4 paz. 37, Nr 24 paz. 159, Nr 32 paz. 239, Nr 357 paz. 3221 i
paz. 3222) nie ulegajq zmianie.

§ 7. 1. Uchwa~a padlega ag~aszeniu w Dzienniku Urz~dawym Wajew6dztwa
t6dzkiega.

2. Uchwa~a wchadzi w zycie pa up~ywie 14 dni ad dnia ag~aszenia w Dzienniku
Urz~dawym Wajew6dztwa t6dzkiega.

r rWODt~lcLl\U\
tWJ'r' MIN ..TA RAWA MAZOWIECKA

Gru~~~



podjE?ciauchwafy w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar potozony

przy ul. Osada Dolna

W wykonaniu uchwafy Nr IV/20/11 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 stycznia
2011 r. w sprawie przystqpienia do sporzqdzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obszar potozony przy
ul. Osada Dolna, przygotowano projekt uchwafy majqcej na celu zmianE?warunk6w
usytuowania obiekt6w budowlanych od osi gazociqgu wysokiego cisnienia oraz zewnE?trznej
krawE?dzipasa ruchu drogi wojew6dzkiej Nr 726.

Obowiqzujqcy plan miejscowy ograniczaf mozliwosci realizacji budynk6w poprzez
wprowadzenie nieprzekraczalnej linii zabudowy miE?dzyir)nymi :
- od zewnE?trznej krawE?dzipasa ruchu drogi wojew6dzkiej -25m,
- od granicy stacji redukcyjnej gazu i osi gazociqgu wysokiego cisnienia -15m.
Przepisy szczeg61ne zezwalajq na zblizenie obiekt6w budowlanych do krawE?dzijezdni drogi
wojew6dzkiej na odlegfosc 20m (art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985r 0 drogach
publicznych (Oz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115 z pMn zm.). W stosunku do sieci gazowych
wymagane jest wprowadzenie pasa kontrolowanego 0 szerokosci 6m (3m w kazdq stronE?od
osi gazociqgu) zgodnie z przepisami § 9, ust. 6 Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia
30 Iipca 2001 r w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe.(Oz. U. Nr 97 poz.1055).

Uzasadnienie stwierdzenia zgodnosci ustalen zmiany planu miejscowego z
ustaleniami studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawa Mazowiecka.
Ustalenia studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta
Rawa Mazowiecka nie okreslajq wymog6w dla plan6w miejscowych dotyczqcych linii
zabudowy. Zmiana planu polegajqca na wprowadzeniu nowych warunk6w sytuowania
obiekt6w budowlanych w oparciu 0 przepisy szczeg61ne nie narusza ustalen studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu.
Projekt uchwafy w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wraz z prognozq wpfywu na srodowisko, podlegaf wyfozeniu do publicznego wglqdu w
okresie 21 dni roboczych. W okresie tym oraz w terminie 14 dni po upfywie tego okresu
uwagi nie wpfynE?fy.

Uzasadnienie rozstrzygniecia sposobu realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, inwestycji z
zakresu infrastruktury technicznej, ktore nalezCJdo zadan wtasnych gminy Miasto
Rawa Mazowiecka oraz zasad ich finansowania.
Z tytufu zmiany planu miejscowego nie wystqpiq inwestycje z zakresu infrastruktury
technicznej, kt6re nalezq do zadan wfasnych gminy. W zwiqzku z tym rozstrzygniE?cia w tym
zakresie nie podjE?to.

Podsumowanie.
Projekt planu miejscowego podlegaf jednoczesnym procedurom sporzqdzenia planu
miejscowego przewidzianym przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pMn. zm.) oraz
procedurom strategicznej oceny na srodowisko przewidzianym przepisami Ustawy z dnia 3
patdziernika 2008r 0 udostE?pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziafywania na srodowisko (Oz. U. Nr



199 poz. 1227). Projekt dokumentu podlegat opiniowaniu i uzgodnieniu wtasciwych organ6w
oraz zapewniono udziat spoteczenstwa w sporzqdzeniu dokumentu.

W zwiqzku z przepisami art. 55 ust. 3 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz 0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Oz. U. Nr 199 poz. 1227) nalezy
stwierdzic co nast~puje:
1) plan miejscowy, jako dokument koncowy b~dqcy przepisem prawa, nie podlegata

wariantowaniu w zakresie proponowanych ustalen;
2) w planie miejscowym zostaty uwzgl~dnione:

- ustalenia zawarte w prognozie oddziatywania na srodowisko,
- opinie wtasciwych organ6w,
- w trakcie procesu wytozenia projektu planu miejscowego wraz z prognozq do

publicznego wglqdu nie zgtoszono uwag,
- z uwagi na potozenie obszaru miasta, kt6rego zmiana planu dotyczy nie

przeprowadzono post~powania dotyczqcego transgr~lnicznego oddziatywania na
srodowisko,

- propozycje dotyczqce metod i cz~stotliwosci przeprowadzania monitoringu skutk6w
realizacji postanowien dokumentu zostaty zawarte w prognozie oddziatywania na
srodowisko.

Z uwagi na powyzsze jest uzasadnione podj~cie uchwaty w sprawie zmiany planu
miejscowego.


