
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/195/16 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ RAWSKIEJ 

z dnia 25 sierpnia 2016 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz.446), art.15 ust. 2, art. 20 ust. 1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961) w nawiązaniu do Uchwały 

Nr X/93/15 Rady Miejskiej w Białej Rawskiej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska, Rada 

Miejska w Białej Rawskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w zakresie nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała Rawska - uwagi nie wpłynęły. 

§ 2. Stwierdza się, że treść projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Biała Rawska, nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Biała Rawska. 

§ 3. Nie sformułowano rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania – zadania nie występują. 

§ 4. Uchwałą w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 

Rawska, nie zmienia się stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

ustalonej obowiązującym planem miejscowym. 

§ 5. W § 9 uchwały Nr IX/61/03 Rady Miejskiej Biała Rawska z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru m. Biała Rawska z wyłączeniem fragmentów 

położonych w rejonie: ul. Ogrodowej i 15-go Grudnia, ul. Kościuszki, ul. Polnej i Narutowicza oraz Placu 

Wolności (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 280 poz. 2456 z późn. zm.): 

1) w zakończeniu punktu 9 kropkę zastępuje się średnikiem; 

2) dodaje się pkt 10 o treści: 

„10) w granicach obszaru miasta obowiązuje zakaz budowy obiektów inwentarskich lub zespołu 

obiektów inwentarskich do chowu lub hodowli zwierząt w liczbie przekraczającej łącznie 60 DJP 

(dużych jednostek przeliczeniowych wg określenia w przepisach odrębnych) w odległości bliższej niż 

500 m od istniejących lub projektowanych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.”. 

§ 6. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 3936



2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Sylwester Brzeziński 
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