
UCHWAŁA Nr XXIV/205/20

RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie nieuwzględnienia petycji

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie

gminnym ( Dz U z 2020 r. poz 713 i poz.  1378  ) oraz art. 9 ust 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz 870)  Rada Miasta Rawa Mazowiecka

uchwala, co następuje: 

§  1.  Nie uwzględnia  się  petycji  mieszkańców ulic:  Gąsiorowskiego,  Lenartowicza,

Braci Świderskich i Urbańskiego w Rawie Mazowieckiej ( sygnowanej datą 7 października

2020 r.) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia

24 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta

Rawa Mazowiecka, obręb ewidencyjny nr 4 ( Dziennik Urzędowy Województw Łódzkiego 

z  2020  r.  poz  5554)  w  zakresie  wskazanym  w  petycji  oraz  przeprowadzenia  konsultacji

społecznych  w  zakresie  zagospodarowania  terenu  oznaczonego  w  tym  planie  symbolem

4.4.47.KD-D – z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§  2.  Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  do

zawiadomienia  podmiotu  wnoszącego  petycję,  o  której  mowa  w  §  1.  o  sposobie  jej

załatwienia poprzez przekazanie uchwały wraz z jej uzasadnieniem. 

§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta 

Rawa Mazowiecka

Grażyna Dębska



Uzasadnienie

W  dniu  12  października  2020  r.  wpłynęła  do  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  petycja

mieszkańców ulic: Gąsiorowskiego, Lenartowicza, Braci Świderskich i Urbańskiego w Rawie

Mazowieckiej(sygnowana data 7 października 2020 r.).W petycji tej, podmiot ją wnoszący,

wystąpił  o  zmianę  uchwały  Nr  XXII/175/20  Rady  Miasta  Rawa  Mazowiecka  z  dnia  24

września  2020 r.  w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  miasta

Rawa Mazowiecka,  obręb  nr  4  poprzez  wykreślenie  przepisu  tej  uchwały  wskazanego  w

petycji  oraz przeprowadzenie konsultacji  społecznych w sprawie zagospodarowania terenu

oznaczonego w tym planie symbolem 4.4.47 KD-D.

Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu się z istotą petycji i stanowiskiem jej Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji nie uwzględniła powyższej petycji.

Ustalenia planu miejscowego dla terenu o symbolu 4.4.7.KD-D (błędnie przytoczono w petycji

jako teren o symbolu 4.4.47.KD-D) zostały zawarte w uchwale Nr XXII/175/20 Rady Miasta

Rawa  Mazowiecka  z  dnia  24  września  2020  r.  w sprawie  miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Rawa  Mazowiecka,  obręb  ewidencyjny  Nr  4

(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 20 października 2020 r. poz. 5554).

Zgodnie z rysunkiem Nr 4 ww. planu miejscowego,  ulica ta pełni  funkcję powiązania ulic

Gąsiorowskiego  i  Lenartowicza  z  ul.  Krakowską,  jednocześnie  zapewniając  obsługę

komunikacyjną  działek  ewidencyjnych  Nr  717/2,  718/2,  719/2,  720/2,  721/2,  722/2,  723/2

(aktualnie bez dojazdu z dróg publicznych). 

Zgodnie  z  pierwotnie  obowiązującym  planem  miejscowym  zatwierdzonym  Uchwałą

Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej  (Dz. Urz.

Woj.  Łódzkiego  z  2000  r.  Nr 64  poz.  354)  przedmiotowy  teren  był  przeznaczony  pod

komunikację  -  węzeł  „Krakowska”  na  drodze  S8  (teren  o  symbolu  4.120.KSE).  Ulice

Gąsiorowskiego  i  Lenartowicza  zostały  wyznaczone  jako  drogi  z  placami  do  zawracania

z uwagi na rezerwację terenu pod węzeł komunikacyjny. Z uwagi na przeniesienie węzła na

ul. Katowicką wymagane było dostosowanie ustaleń planu miejscowego do aktualnej sytuacji,

w szczególności poprzez:

 zapewnienie wzajemnego powiązania ul. Gąsiorowskiego i ul. Lenartowicza,

likwidację wadliwego rozwiązania pasów drogowych ww. ulic o zaniżonych szerokościach,



 możliwość  wprowadzenia  ruchu  jednokierunkowego  przez  utworzenia

dodatkowych miejsc do parkowania,

 odblokowanie terenów budowlanych w rejonie działek Nr 717/2, 718/2, 719/2,

720/2, 721/2, 722/2, 723/2 z uczytelnieniem dostępu komunikacyjnego do tych działek.

Projektowany pas drogowy ulicy o symbolu 4.4.7.KD-D o szerokości od 10 m do 18 m i

placów do zawracania o szerokości 35 m i 20 m umożliwia:

 realizację dodatkowej zieleni wysokiej pełniącej funkcję izolacyjną od strony ekranów

akustycznych drogi S8,

 realizację placów zabaw w obrębie obecnych placów do zawracania, które przestaną 

pełnić funkcje komunikacyjne, po zrealizowaniu nawierzchni jezdni powiązania ulic.

Należy podkreślić,  że  projektowane powiązanie  ul.  Gąsiorowskiego i  u.  Lenartowicza  nie

będzie przenosić ruch tranzytowego (brak powiązania z ul. Reymonta) a jedynie ułatwi ruch z

terenów budowlanych osiedla (ul. Gąsiorowskiego, ul.  Lenartowicza,  ul.  Urbańskiego i ul.

Braci Świderskich) do pozostałych obszarów miasta.

Plan  miejscowy  dla  obrębu  4  miasta  Rawa  Mazowiecka,  który  zatwierdzony  został  24

września 2020 r. był sporządzany przez ponad dwa lata (od 26 czerwca 2018 r.) W okresie

tym przeprowadzono szereg konsultacji społecznych: 

1) Forum Lokalne – spotkanie, na którym prezentowano projekt planu dla obrębu nr 4

odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej w dniu 27 listopada

2019 r. o godz. 16:00;

2) Punkt  konsultacyjny  stacjonarny  ze  zbieraniem  opinii  w  formie  papierowej  i

elektronicznej - wtorki (26.11., 03.12 i 10.12.) i czwartki (28.11., 05.12., 12.12) w

godz. od 14 do 16; w środy (27.11., 04.12., 11.12.) i w piątki (29.11., 06.12.) w godz.

od 9 do 11 w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w

pokój nr 20) można było zapoznać się z projektem miejscowego planu dla obrębu nr 4,

sprawdzić czy wnioski zostały uwzględnione a także wyrazić swoją opinie na temat

proponowanych rozwiązań. W okresie od dnia 25 listopada do dnia 12 grudnia 2019 r.

będzie  można  składać  opinie  o  projekcie  planu  –  w  formie  papierowej  poprzez

wypełnienie  formularza  dostępnego  w  punkcie  konsultacyjnym  oraz  w  formie

elektronicznej  przy  pomocy  interaktywnej  mapy  GIS  oraz  za  pomocą  formularza

dostępnego na platformie konsultacji społecznych Cyfrowa Demokracja; 



3) Konsultacje pisemne – od 4 do 22 maja 2020 r. zbierano opinie do projektu planu,

który  był  zamieszczony  w  Systemie  Informacji  Przestrzennej  Miasta  Rawa

Mazowiecka; 

4) Spotkanie otwarte – spotkanie, na którym prezentowano projekt planu dla obrębu nr 4

odbyło się w Sali kinowej Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej w dniu

30 czerwca 2020 r. o godz. 16:00; 

5) Punkt konsultacyjny stacjonarny - w dniach 25 czerwca i 9 lipca 2020 r. w godzinach

od 11:00 do 13:00 oraz 8 lipca 2020 r. w godzinach od 14:00 do 16:00 w Urzędzie

Miasta Rawa Mazowiecka (Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 4, w pokój nr 20). W punkcie

można  było  zapoznać  się  z  projektem  miejscowego  planu  dla  obrębu  nr  4  oraz

sprawdzić czy wnioski z poprzednich etapów konsultacji zostały uwzględnione. 

6) Punkt konsultacyjny mobilny – w dniu 14 lipca 2020 r. w godzinach od 12:00 do

15:00 przed Miejskim Domem Kultury w Rawie Mazowieckiej. 

W okresie od 19 czerwca do 24 lipca 2020 r. projekt planu miejscowego był wyłożony do

publicznego wglądu. W dniu 20 lipca 2020 r. o godz. 16:00 w Sali kinowej Miejskiego Domu

Kultury  odbyła  się  konferencja  objaśniająca,  na  której  projektant  wyjaśniał  przyjęte

rozwiązania. 

Zawiadomienia o terminach konsultacji społecznych oraz o dyskusji publicznej były szeroko

propagowane poprzez ulotki (ponad 1000, które zostały wrzucone do skrzynek pocztowych

mieszkańców obrębu nr 4) plakaty, ogłoszenia na stronie internetowej i na tablicach ogłoszeń

oraz informacje w lokalnych mediach i na portalach społecznościowych. 

Zgodnie z dokumentacją planistyczną, problem drogi oznaczonej symbolem 4.4.7.KD-D nie

był poruszony i nikt zainteresowany tym problemem nie przybył ani na konsultacje społeczne

ani na dyskusję publiczną. 

W petycji, podmiot ją wnoszący wystąpił również o uchylenie § 3 ust. 36 uchwały 

Nr XXII/175/20 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka, obręb 

ewidencyjny nr 4 ( Dziennik Urzędowy Województw Łódzkiego z 2020 r. poz 5554) .

Powyższa uchwała w swojej treści nie zawiera normy prawnej oznaczonej taką systematyka a 

tym samym brak jest podstaw do uwzględnienia tego żądania. 

Z tych też względów petycja ta nie zasługuje na uwzględnienie. 


