
Regulacja dróg powiatowych – stan na dzie ń 15.05.2007 r. 
 

 
gm. Rawa Mazowiecka  –  w 98% uregulowano stan prawny nieruchomości 
drogowych; aktualnie pozostało rozdzielenie drogi powiatowej, krajowej i gminnej      
w Konopnicy (działka 268) – toczy się postępowanie w sprawie zmiany decyzji 
Wojewody Łódzkiego SP.VII.7723/D/2028/2005/ES z dnia 11.08.2005 r. . 
gm. Sadkowice  – w 100% uregulowano stan prawny nieruchomości drogowych; 
wszystkie drogi powiatowe posiadają uregulowany stan prawny; 
gm. Regnów  – w 90% uregulowano stan prawny nieruchomości drogowych; 
potrzeba wykonania mapy stanu prawnego na działkę 418 połoŜona w Kazimierzowie 
(inny przebieg na mapie ewidencyjnej i na gruncie), poza tym konieczność 
wydzielenia dróg powiatowych w obrębach skrzyŜowań z CMK: obręb Rylsk DuŜy       
– droga 38569 (Pukinin – Sadkowice) i w obrębie Sowidół – droga 38571 (Regnów    
– Rylsk Mały), - w przypadku tych wiaduktów drogi powiatowe przebiegają nad 
trakcją PKP  (wg. Starostwa koszty powinna ponieść PKP).  
gm. Ciel ądz – w 97% uregulowano stan prawny nieruchomości drogowych.       
Przed Wojewodą Łódzkim toczy się postępowanie w sprawie nabycia działki 810/15 
o pow. 1980 m2 w obrębie Cielądz (jednocześnie toczy się postępowanie przed 
Starostą Rawskim o ustalenie odszkodowania za tę działkę).  
gm. Biała Rawska  – w 94% uregulowano stan prawny nieruchomości drogowych.   
W obrębie Porady Górne, konieczność oddzielenie działki nr 85 (drogi powiatowej 
Biała Rawska - Pągów – Regnów) od terenu CMK. Postępowanie przed Wojewodą 
Łódzkim o nabycie, przez Powiat Rawski, części nieruchomości (obręb Józefów - 
działka 63/5 o pow. 714 m2) - zajętej pod drogę, (a takŜe postępowanie o ustalenie 
odszkodowania, przed Starostą Rawskim). 
m. Rawa Mazowiecka  – w 97% uregulowano stan prawny nieruchomości 
drogowych. Ponadto: ul. Konstytucji 3 Maja – pozostały do uregulowania działki 
381/5, 381/6, 381/7 – postępowanie u Wojewody, bardzo duŜy krąg spadkobierców 
(niewiadomo czy do 2010 roku uda się wydać decyzję); do regulacji pozostała część 
ulicy Niepodległości i część ul. Południowej; a takŜe fragment ul. Kolejowej. 
Większość ulic została uregulowana na Powiat.  

Zmieniono uchwałami kategorię, na drogi gminne (miejskie), 23 ulic: Armii 
Krajowej, Browarnej, Cmentarnej, K. Wielkiego, Kilińskiego, Kopernika, Krzywe Koło,             
Ks. Skorupki, Lenartowicza, Łąkowej, Mazowieckiej, Mickiewicza, Miłej, Os. Dolna, 
Przechodniej, Słonecznej, Słowackiego, Tatar, Wałowskiej, Wyzwolenia, Zamkowej, 
Zatylnej i Ziemowita – Gmina Miasto Rawa Mazowiecka podjęła czynności w sprawie 
przejęcia własności nieruchomości zajętych pod te ulice. 

Kolejne ulice, które są w całości uregulowane i moŜe być zmieniona kategoria 
tych dróg ( chodzi o ulice, które mają być przekazane Miastu), to :Aleksandrówka, 
Nowa, Południowa, Przemysłowa i Zwolińskiego.  
m. Biała Rawska  – w 99% uregulowano stan prawny nieruchomości drogowych. 
Nieruchomości te zajęte pod drogi powiatowe (ulice) uregulowane zostały w trybie 
„powiatyzacji” z art. 73 w/w ustawy. Pozostał do nabycia, przez Powiat, udział 2/5 
(naleŜący do osoby fizycznej) w działce 3/1o pow. 150 m2 (obr. 3 Biała Rawska) – ul. 
Narutowicza. 
 
 
* Przez uregulowany stan prawny naleŜy rozumieć uzyskanie tytułu własności na 
Powiat Rawski i załoŜenie księgi wieczystej. 


