Komponent
srodowiska
Ochrona prawn a
zasob6w
przyrodniczych.

Rezerwat przyrody "Rawka", obejmujqcy koryto rzeki Rawki
z odcinkiem dolnym koryta rz. Bia~ki, starorzeczami oraz pasem terenu
o szerokosci 10m przylegajqcym do brzeg6w rzek i starorzeczy
(Zarzqdzenie Ministra Lesnictwa i przemys~u Drzewnego z dn.
24 listopada 1983r. (MP Nr 39 poz.230).
Celem ochrony jest:
- umozliwienie swobodnego biegu proces6w geomorfologicznych,
ekologicznych i ewolucyjnych,
- utrzymanie naturalnego koryta rzecznego,
- utrzymanie rytmu rocznych zmian stanu wody i przep~yw6w,
- swobodne ksztatlowanie si~ zbiorowisk roslinnych,
- utrzymanie niezmienionego stanu przyrody,
Ochrona prawn a
zasob6w
- zachowanie dotychczasowych sposob6w uzytkowania grunt6w,
przyrodniczych
- utrzymanie ma~ych pi~trzen rzeki i tradycyjnych budowli - m~yn6w
(cd).
wodnych,
- utrzymanie r6znorodnosci siedlisk, zbiorowisk roslinnych
oraz gatunk6w roslin i zwierzqt,
- przywr6cenie czystosci w6d i brzeg6w rzeki,
- unaturalnienie sk~adnik6w flory i fauny.
Ochrona
prawn a Obszar Chronionego Krajobrazu "G6rnej i Srodkowej Rawki"
(projektowany) obejmuje fragment miasta rozciqgni~ty na Iinii p6~noc krajobrazu.
po~udniowy zach6d na osi koryta rz. Rawki ze zbiornikiem Dolna.
Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walor6w
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych doliny rz. Rawki oraz
ujscia rzeki Rylki. Obszar wchodzi w sk~ad sieci europejskiej i krajowej
obszar6w chronionych i korytarzy ekoloQicznych.
Ochronie podlegajq:
a) ekosystemy lesne, poprzez:
- zwi~kszanie lesistosci, w szczeg61nosci poprzez zalesianie
teren6w porolnych na obszarach, gdzie z przyrodniczego
i ekonomicznego punktu widzenia jest to uzasadnione,
- zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego
istniejqcych ciek6w, mokrade~, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz
muraw napiaskowych,
- wykorzystanie las6w dla cel6w rekreacyjno-krajoznawczych
i edukacyjnych w oparciu 0 wyznaczone szlaki turystyczne
oraz sciezki edukacyjne, wyposazone w elementy infrastruktury
turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem,
b) ekosystemy Iqdowe, poprzez:
- przeciwdzia~anie zarastaniu ~qk i pastwisk oraz torfowisk poprzez
koszenie i wypas, a takze mechaniczne usuwanie samosiew6w
drzew i krzew6w na terenach otwartych, z pozostawieniem k~p
drzew i krzew6w,
- ograniczenie zmiany trwa~ych uzytk6w zielonych na grunty orne,
minimalizacj~ mechanicznej uprawy gleb na uzytkach zielonych,
- dostosowanie termin6w zabieg6w agrotechnicznych do cyklu
bytowania zbiorowisk fauny a w szczeg61nosci ptak6w,
- preferowanie ochrony roslin metodami biologicznymi,
- ochron~ zadrzewien, zakrzewien oraz ksztatlowanie
zr6znicowanego krajobrazu rolniczego poprzez zak~adanie nowych
zadrzewien sr6dpolnych, przydroznych i towarzyszqcych
zabudowie, ochron~ drzew pomnikowych i obejmowanie tq formq
ochrony nowych okaz6w,

Komponent
srodowiska
Ochrona
prawna
krajobrazu (cd).

- zachowanie sr6dpolnych torfowisk, zabagnien, podmoklosci
oraz oczek wodnych,
- utrzymywanie melioracji wodnych w ramach racjonalnej gospodarki
rolnej z wykluczeniem odwadniania obszar6w wodo-blotnych,
torfowisk i obszar6w zr6dliskowych,
- eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowc6w mineralnych
i skladowania odpad6w, rekultywacja teren6w po-wyrobiskowych
z utrzymaniem wyrobisk na kt6rych wyksztakily si~ biocenozy 0
znacznej r6znorodnosci,
- utrzymywanie i w razie koniecznosci odtwarzanie lokalnych
korytarzy ekologicznych w szczeg61nosci wzdluz rz. Rawki i Rylki,
c) ekosystemy wodne, poprzez:
- utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego w6d
z uwzgl~dnieniem wlasciwej gospodarki wodno-sciekowej,
- zachowanie i ochrona zbiornik6w w6d powierzchniowych
z utrzymaniem roslinnosci szuwarowej oraz pasem roslinnosci
okalajqcej (obudowy biologicznej zbiornik6w),
- utrzymanie biologicznego przeplywu w6d,
- ograniczenie zabudowy na kraw~dziach wysoczyznowych w celu
ochrony kraw~dzi taras6w rzecznych,
- wykluczenie zmian uksztaltowania terenu w niezabudowanych
dolinach rzecznych w szczeg61nosci w granicach teren6w
zaQrozenia powodzioweQo,
- utrzymanie i uksztaltowanie zadarnionych stref buforowych wok6l
zbiornik6w i wzdluz brzeg6w rzek celem ograniczenia splywu
substancji biogennych z grunt6w ornych,
- zwi~kszenie retencji wodnej zw!aszcza ma!ej retencji z warunkiem
zachowania dr6g ryb.

Poczqtki osadnictwa Rawy Mazowieckiej wiqzq si~ z dolinq rzeki Rawki. Topografia
osadnictwa w okresie przedlokacyjnym obejmuje trzy grodziska - Stara Rawa, Dzwonkowice
(d.Psary) i Anielska G6ra, nast~pnie przedlokacyjnq osad~ miejskq "Stare Miasto"
oraz zamek Rawski. Najstarsze przekazy zr6d!owe dotyczqce miasta pochodzq z cwierci
Xiliw. Poczqtki "Starego Miasta" datuje si~ na prze!om XII/Xlilw. Brak jest takze przekaz6w
zr6d!owych na temat budowy pierwotnego zamku Ksiqzqt Mazowieckich w Rawie. Przyjmuje
si~, ze istnia! on juz na poczqtku XIVw, gdyz zr6dla z 1313 roku potwierdzajq istnienie
kasztelanii rawskiej.
Pierwotny zamek by! zapewne budowlq drewnianq. Budow~ zachowanego obecnie
we fragmentach murowanego zamku przypisuje si~ Kazimierzowi Wielkiemu (przed 1355r).
Miasto lokacyjne wyros!o w scis!ym powiqzaniu przestrzennym z zamkiem. Data lokacji
miasta nie jest znana. Przypuszcza si~, ze nadanie praw miejskich mialo miejsce mi~dzy
1355 a 1374 rokiem. Juz w 1353 roku fundowany zostal w bezposrednim sqsiedztwie zamku
i miasta - klasztor Augustian6w. Miasto otoczone by!o murami sprz~zonymi z systemem
obronnym zamku. Linia mur6w uksztaltowala w duzym stopniu uk!ad przestrzenny miasta.
Centrum stanowi! rynek. Pierwotnie by! on mniejszy od obecnego - zachodniq po!ow~
dzisiejszego placu rynkowego zajmowa! blok zabudowy rynkowej. Za wschodnim blokiem
rynkowym sta! kosci6l parafialny, zburzony w duzym stopniu w 2 polowie XVlllw. Zasadnicze
ciqgi komunikacyjne miasta lokacyjnego to siatka ulic wybiegajqcych z naroznik6w rynku
i ulice lqczqce si~ z traktami handlowymi prowadzqcymi do lowicza, Piotrkowa, Warszawy

i Nowego Miasta. W 1374r przy trakcie warszawskim wzniesiono kosci6~ sw. Ducha wraz
ze szpitalem.
Przedmiescie rawskie uksztatlowane by~ojuz w XVlw, w XVlllw zwane
"Przedmiesciem Krakowskim". W planie miasta z 1817r oznaczone nazwq"Nowy Swiat".
Przedmiescie to rozwin~~o si~ zapewne wok6~ placu przedbramnego, zwanego p6zniej
"Konskim targiem". W 1525 roku na przedmiesciu tym z fundacji mieszczanina rawskiego
wzniesiono kosci6~ pod wezwaniem sw. Stanis~awa. Kosci6~ ten zosta~ rozebrany w XIXw
w zwiqzku z wytyczeniem osady rzemieslniczej. Najp6zniej prawdopodobnie uksztatlowa~o
si~ przedmiescie wzd~uz traktu warszawskiego, gdyz grunty w tym rejonie w jednej cz~sci
naleza~y do szpitala, w drugiej cz~sci do folwarku Zamkowa Wola. Budowa kolegium
i koscio~a jezuickiego w 1613r. zapoczqtkowa~a zmiany w uk~adzie centrum miasta.
Lokalizacja tych obiekt6w pociqgn~~a za sobq deformacj~ naroznego, p6~nocno-zachodniego
bloku zabudowy przyrynkowej. W XVII wieku zniszczenia powsta~e w czasie wojen
szwedzkich spowodowa~y likwidacj~ po~owy zachodniego bloku rynkowego. Pozosta~q cz~sc
bloku rozebrano w XIXw. Miasto zydowskie powsta~o w 2 po~owie XVlllw. na gruntach
staroscinskiej wsi Zamkowa Wola. W 1798 roku miasto to zosta~o w~qczone do Rawy.
Zasadnicza przebudowa miasta Rawy Mazowieckiej nastc\'pi~aw okresie Kr61estwa
Kongresowego. Przeprowadzono regulacj~ chaotycznej zabudowy miejskiej. W rynku
wyburzono drewniane domy podcieniowe, budujqc nast~pnie na ich miejscu murowane
wg jednolitego projektu wykonanego przez Bonifacego Witkowskiego. R6wniez wed~ug jego
projektu wybudowano ratusz zlokalizowany w po~udniowej pierzei rynku oraz budynek
komisji obwodowej. W okresie 1815-1830 Rawa znacznie zmieni~a swoje oblicze.
Uregulowano zabudow~ wzd~uz ulic, wytyczono Nowy Plac w miejsce dawnego "Konskiego
targu", wzniesiono kilka reprezentacyjnych budynk6w, uregulowano koryto rzeki Rawki,
za~ozono park. Miasto otrzyma~o bruki, ulice oswietla~y latarnie, przeprowadzono melioracj~
grunt6w. Jednak z wyjqtkiem przedmiescia wzd~uz ulicy Piotrkowskiej miasto niezbyt
rozwin~~o si~ poza uk~ad sredniowieczny. Utrzymane zosta~y ciqgi uliczne na Iinii dawnych
mur6w miejskich, mimo ze juz w 1817 roku projektowano ich likwidacj~. Do nieudanych
realizacji XIX-wiecznych zaliczyc nalezy takze osad~ sukienniczq. Upad~a ona na skutek
konkurencyjnej manufaktury na Tatarze. Ruch budowlany w Rawie Mazowieckiej nie
s~abnqcy w ciqgu XIXw. przybiera szczeg61nie na sHe po pierwszej wojnie swiatowej (1888r 284 domy, w tym 64 murowane, 1928r - 673 domy w tym 329 murowanych). W okresie
mi~dzywojennym miasto rozwin~~o si~ g~6wnie wzd~uz dawnego przedmiescia krakowskiego
(ob. uI.Kosciuszki).
Zniszczenia wojenne da~y si~ w miescie mocno odczuc. Szczeg61nie silnie zburzona
zosta~a dawna dzielnica zydowska. Obecnie w miescie nie znac juz szczeg61nie zniszczen
wojennych poza dwoma dzia~kami po~ozonymi we wschodniej pierzei rynkowej. W znacznym
stopniu zosta~a przekszta~cona przestrzen placu dawnego rynku, poprzez wyasfaltowanie
przebiegajqcego po przekqtnej ciqgu komunikacji ko~owej i za~ozenie na p~ycie rynku
zielenca.
Na obszarze miasta ochronie podlegajq obiekty wpisane do rejestru zabytk6w:
Lp.
1

4

Obiekt
Dawny budynek Komisji Obwodowej
Starostwa
Strefa scis~ej ochrony
konserwatorskiej
Kosci6~ ob. Par. pw. Niepokalanego
poczE;!ciaNMP
Dzwonnica

5

Dom

6

Dom

2
3

Adres
Armii Krajowej Nr 1
Centrum staromiejskie
PI. Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskieQo
PI. Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego
Plac Marsza~ka J6zefa
PHsudskieQo Nr 10
Plac Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego Nr 11

Decyzja
Nr 272/202 z dnia
27.12.1967r.
Nr 800 z dnia
04.10.1991r.
Nr 777/232 z dnia
27.12.1967r.
Nr 779/233 z dnia
27.12.1967r.
Nr 789/243 z dnia
27.12. 1967r.
Nr 790/244 z dnia
27.12. 1967r.

Adres
Plac Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego Nr 12
Plac Marsza~ka J6zefa
PHsudskiego Nr 14
Plac Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego Nr 16

7

Obiekt
Dom

8

Dom

9

Dom

10

Dom

11

Dom

12

Dom

13

Dom

14

Ratusz

15

Dom

Plac Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego Nr 16
Plac Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego Nr 4
Plac Marsza~ka J6zefa
PHsudskiego Nr 4a
Plac Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego Nr 4b
Plac Marsza~ka J6zefa
Pi~sudskiego Nr 5
Plac Wolnosci 6

16

Dw6r

ul. 1. Maja 55

17

Cmentarz zydowski

18
19

Rogowska Kolejka Dojazdowa,
most, dworzec koleiki Wqskotorowei
Szko~a podstawowa

UI. Kazimierza
Wielkiego
UI. Kolejowa

20

Klasztor

21

UI. Ksi~dza Skorupki

22

Kosci6~ 00. Pasjonist6w pw.
Wniebowzi~cia NMP
Kolegium,

23

Dom (Muzeum)

UI. towicka 26

24

Dawne jatki miejskie

UI. Mickiewicza 11

25

ul. MHa 4

26

Zesp6~ budynk6w willi: willa, dom
ogrodnika, brama wiazdowa
Park miejski

27

Dom

28

M~yn gospodarczy

UI. S~owackiego 14
obecnie 44
ul. S~owackiego 76

29

Cmentarz grzebalny

UI. Tomaszowska

30

Podgrodzie,

UI. W. Reymonta

31

Grodzisko wczesnosredniowieczne

UI. W. Reymonta

Lp.

00.

Pasjonist6w

UI. Kosciuszki 19
UI. Ksi~dza Skorupki

UI. towicka

UI. Parkowa

Decyzja
Nr 791/245 z dnia
27.12. 1967r.
Nr 792/246 z dnia
27.12. 1967r.
Nr 15 (decyzja Nr
793/247 z dnia
27.12. 1967r.
Nr 271/202 z dnia
27.12. 1967r.
Nr 786/240 z dnia
27.12. 1967r.
787/241 z dnia
27.12. 1967r.
Nr 788/242 z dnia
27.12. 1967r.
Nr 785/239 z dnia
27.12.1967r.
Nr 795/249 z dnia
27.12.1967r.
Nr 789 z dnia
07.02.1989r.
Nr 872 z dnia
20.03.1992r.
Nr 1000 z dnia
31.12.1996r.
Nr 916 z dnia
22.12.1992r.
Nr 781/236 z dnia
27.12.1967r.
Nr 781/235 z dnia
27.12.1967r.
Nr 780/234 z dnia
27.12.1967r.
Nr 631 z dnia
29.09.1983r.
Nr 270/200 z dnia
27.12.1967r.
Nr 913, z dnia
04.12.1992r.
Nr 478 z dnia
16.09.1978r.
Nr 601/1009 z dnia
29.06.1954r.
Nr 886 z dnia
04.12.1992r.
Nr 806 z dnia
20.11.1991r.
Nr 968 z dnia
15.01.1991r.
Nr 360/58 z dnia
15.07.1966r.

Lp.
32

Obiekt
Kosci6t ewangelicki

Adres
UI. Warszawska

33

Dom

ul. Warszawska Nr 8

34

Zamek Ksiqzqt Mazowieckich

UI. Zamkowa

a
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31
32
33
34
35

0

Decyzja
Nr 783/237 z dnia
27.12.1967r.
Nr 769 z dnia
25.08.1986r.
Nr 784/238 z dnia
27.12.1967r.

Ie ty )E;HlaCew qmlnnel eWI enCIi za)yt ow:
Adres
PI. Marszatka J6zefa PHsudskiego
Nr1
PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego
Dom
Nr13
PI. Marszatka J6zefa PHsudskiego
Budynek mieszkalny
Nr13A
PI. Marszatka J6zefa Pitsudskiego
Dom
Nr2
PI. Marszatka J6zefa PHsudskiego
Dom
Nr3
Cmentarz przykoscielny przy kosciele p.w.
Plac Marszatka J6zefa
PHsudskieqo
Niepokalanego Poczecia NMP
Budynek strazy pozarnej
Plac Wolnosci 4
Dom
Plac Wolnosci Nr 11
Dom
Plac Wolnosci Nr 3
ul. 1 Maja
Kapliczka p.w. Sw. Rocha
ul. Jerozolimska 30
Austeria
ul. Jerozolimska Nr 34
Dom
ul. Kardynata Wyszynskiego 1
Dom
ul. Kardynata Wyszynskiego 2
Dom
ul. Kardynata Wyszynskieqo 3
Dom
ul. Katowicka
Kaplica znalezienia Sw. Krzyza
ul. Kilinskieqo Nr 4
Dom
ul. Kosciuszki Nr 3
Dom
ul. Kosciuszki Nr 4
Dom
ul. Krakowska Nr 6
Dom
ul. Krakowska Nr 7
Dom
ul. Krzywe Koto Nr 6
Dom
UI. KsiE2dzaSkorupki
Cmentarz przykoscielny z bramq przy kosciele
00. Pasjonist6w
ul. towicka Nr 10
Dom
ul. towicka Nr 14
Dom
ul. towicka Nr 4
Dom
ul. Mazowiecka Nr 2
Dom
ul. Mickiewicza Nr 18
Dom
ul. Mickiewicza Nr 24
Dom
UI. Skierniewicka Nr 1
Dom
UI. Skierniewicka Nr 1
Dom
Dom mieszkalny
ul. Stowackiego 31 obecnie 76
ul. Stowackiego Nr 9
Dom
UI. Tatar
Dom w zespole dom6w fabryki "Tatar"
UI. Tomaszowska
Kaplica cmentarna p.w. Sw. Elzbiety,
ul. Tomaszowska Nr 2
Dom

szarze mlas a oc ronle po eqala
Obiekt
Dom

0

Lp.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Obiekt
Kapliczka
Cmentarz przykoscielny przy kosciele
ewangelicko - augsburskim
Szpital (obecnie internat) w zespole ewangelickoauqsburskim
Szpital obwodowy
Dom
Dom
Dom
Kapliczka,
Dom
Dom

Adres
ul. W. Reymonta
UI. Warszawska
ul. Warszawska
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Warszawska 14
Warszawska Nr 10
Warszawska Nr 15
Warszawska Nr 3
Zamkowa Wola
Zamkowa Wola Nr 1
Zamkowa Wola Nr 5

W otoczeniu i w samych obiektach wpisanych do rejestru zabytk6w lub do gminnej ewidencji
zabytk6w ochronie podlegajq miEEdzyinnymi:
- gabaryty i detal architektoniczny obiekt6w,
- obszary ekspozycji od strony teren6w przyleg~ych,
- historycznie uksztatlowane linie rozgraniczajqcych ulic, linie zabudowy i gabaryty
zabudowy,
- charakter wnEEtrz,
- zgrupowania starodrzewu,
- funkcje uzytkowe budynk6w nawiqzujqce do funkcji pierwotnych lub funkcji zblizonych,
- obszary wystEEPowaniastanowisk archeologicznych,
- obszary ochrony stanowisk archeologicznych.

Na terenach miasta pogorszenie jakosci zycia i zdrowia ludzi moze nastqpic w obszarach
oddzia~ywania uciqzliwosci komunikacyjnych - drogi ekspresowej, krajowej Nr 72,
wojew6dzkich i niekt6rych powiatowych. Nalezy przyjqc, ze pas terenu 0 szerokosci, 100m
do 200m liczqc od krawEEdzidrogi krajowej Nr 72 i ekspresowej nie jest odpowiedni
dla sta~ego przebywania ludzi. Przekroczenia emisji toksycznych spalin samochodowych,
ha~asu i wibracji stanowiq 0 zagrozeniu dla zdrowia ludzi. Na pozosta~ym obszarze
nie wystEEPujqczynniki obnizajqce jakosc srodowiska zamieszkania. Na terenach
zabudowanych nie wystEEPujqelementy obnizajqce jakosci zycia i stanu zdrowia
mieszkanc6w z wyjqtkiem teren6w doliny rz. Rawki gdzie warunki klimatyczne i
hydrograficzne (mozliwosci podtopien wodami powodziowymi) stwarzajq warunki negatywne
dla sta~ego pobytu ludzi.

Zgodnie z ocenq uwarunkowan sozologicznych, na obszarze miasta wystEEPujqzagrozenia
dla srodowiska zamieszkania cz~owieka oraz dla srodowiska przyrodniczego. Nalezq do nich:
- skazenia bakteriologiczne i chemiczne powietrza,
- zanieczyszczenia w6d powierzchniowych i podziemnych,
- emisja odor6w i ha~asu,
- emisja pola magnetycznego,
- toksyczne odpady sta~e.
Zagrozenia mogq miec charakter sta~y i nadzwyczajny. Obszary sta~ych konflikt6w dotyczq
wY~qcznie oddzia~ywania tras komunikacyjnych
na istniejqcq zabudowEE. WystEEpujq
w nastEEPujqcychobszarach:

Obszar za os odarowania
Zabudowa mieszkaniowa przy
ul. Zamkowa Wola i
Aleksandr6wka
Budynek mieszkalny przy ul.
Re monta
Budynki mieszkalne przy ul.
Braci Swiderskich i
G siorowskie o.
Budynki mieszkalne przy ul.
przem slowe' i Zwolinskie 0
Budynki mieszkalne przy ul.
Osada Dolna
Budynki mieszkalne przy ul.
Tuli anowe' i Kaczencowe'

Emitor
Droga ekspresowa

cz nniki za rozenia
Emisja toksycznych spalin
samochodowych, halasu i
wibracji.

Warunki zagospodarowania obszar6w konfliktowych wymagac b~dq zastosowania
srodk6w ochrony czynnej oraz eliminacji obiekt6w przeznaczonych na staly pobyt ludzi.
Zagrozenia nadzwyczajne ze zr6del ruchomych wynikajq z faktu intensywnych przewoz6w
krajowych i mi~dzynarodowych substancji ekologicznie niebezpiecznych. Typowymi
ladunkami mogqcymi wywolac zagrozenia na drogach krajowych i wojew6dzkich Sq: chlor,
czteroetylenek olowiu, tlenek etylenu, chlorek winylu i amoniak. Wielkosc obszaru obj~tego
zagrozeniem wynika z lokalnych i zaistnialych w chwili zdarzenia warunk6w.
Moze obejmowac w zaleznosci od przewozonego ladunku stref~ od 50 do 500m od centrum
zdarzenia.
Zr6dla stacjonarne zagrozen to:
- zaklady przemyslowe w rejonie ulic: Mszczonowskiej, Skierniewickiej i Opoczynskiej,
- stacje benzynowe przy ul. Katowickiej i Zamkowa Wola,
- gazociqg wysokiego cisnienia ze stacjq redukcyjnq gazu przy ul. Krakowskiej,
- tereny grzebalne cmentarza przy ul. Tomaszowskiej.
Wymienione zr6dla stacjonarne stwarzajq zagrozenia w sytuacji zaistnienia sytuacji
nadzwyczajnych lub katastrof.
2.8. Wpfyw uwarunkowan, na ustalenie kierunk6w i zasad zagospodarowania
przestrzennego miasta.
Synteza uwarunkowan.
Ponizsze zestawienie zderza uwarunkowania dajqce szans~ rozwoju
z uwarunkowaniami dzialajqcymi hamujqco (uwarunkowania progowe) na rozw6j
w poszczeg61nych obszarach funkcjonowania miasta.
Czynniki rozwoju
gminy
1. Otoczenie gminy
1.1. Polozenie
w systemie
osadniczym kraju:
1.2. Otoczenie
polityczne i prawne:

Uwarunkowania dajqce podstaw~
do rozwoju miasta.
- polozenie w Warszawsko-t6dzkim
pasmie rozwoju osadnictwa,
- polozenie na trasach ruchu kolowego
rangi ponadregionalnej oraz na trasach
turystyki mi~dzy-narodowej i krajowej,

Uwarunkowania dzialajqce
hamujqco na rozw6j miasta.

- prawne ograniczenie
kompetencji samorzqdu
wynikajqce z wysokiej
centralizacji zarzqdzania
panstwem,

Czynniki rozwoju
gminy
1.3. Warunki
makroekonomiczne:

Uwarunkowania dajqce podstaw~
do rozwoju miasta.
- duze mozliwosci korzystania z srodk6w
funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego

1.4. Bezposrednie
zwiqzki funkcjonalne
z otoczeniem:

- wysypisko odpad6w komunalnych
na terenie wsi Pukinin jako obiekt
mogqcy przynosic znaczne dochody
za swiadczone usfugi,
- oczyszczalnia sciek6w w Konopnicy
wchodzi w skfad systemu
obejmujqcego obszar miasta
i fragmenty obszar6w gminy Rawa
Mazowiecka,
- miasto pefni obsfug~ ludnosci
w zakresie funkcji gminnych i ponadgminnych na rzecz gminy Rawa
Mazowiecka w tym szkolnictwa
sredniego, administracji rejonowej
i specjalnej, sfuzby zdrowia,
- wies Konopnica i Zydomice w zasi~gu
proces6w urbanizacyjnych miasta.
- powiqzanie obszaru miasta Iiniami
komunikacyjnymi i sieciami
infrastruktury technicznej i w tym
sieciam i elektro-energetycznym i
opartymi 0 gf6wne punkty zasilania
w Rawie Mazowieckiej,
- utrzymanie gazociqgu wysokiego
cisnienia,
- przebudowa z dostosowaniem
do wfasciwych parametr6w drogi
ekspresowej z budowa w~zfa
"Katowicka",
- miasto wyposazone jest w miejscowy
plan zagospodarowania
przestrzennego w granicach
administracyjnych,
- stabilizacja Iiczby mieszkanc6w 0
zr6znicowanym tempie zmian zar6wno
w uj~ciu czasowym jak
i przestrzennym,

1.5. Polityka
przestrzenna
panstwa:

1.6. Polityka
przestrzenna
samorzqdu:
2. Potencjaf
demograficznospofeczny:
3. Finanse
publiczne:

Uwarunkowania dziafajqce
hamujqco na rozw6j miasta.
- duzy wptyw tempa rozwoju
gospodarczego w skali
kraju na rozw6j gminy,
- uzaleznienie budzetu
gminy od wysokosci dotacji
i subwencji z budzetu
panstwa,

- wzrost wskaznika ruchu
na drogach krajowych
srednio 20% na 5 lat,

- tendencja malejqca
dochod6w wfasnych gminy
w ostatnim pi~cioleciu,
- tendencja malejqca
wzrostu dotacji i subwencji
w ostatnim pi~cioleciu,

Czynniki rozwoju
gminy
4. Gospodarka
lokalna:

Uwarunkowania dajqce podstaw~
do rozwoju miasta.
- niska skala zjawiska bezrobocia wsr6d
ludnosci, z utrzymujqcq si~ w ostatnich
latach tendencjq malejqcq,
- wyst~powanie zaktad6w produkcyjnoustugowych z tendencjq do zwi~kszania
ich liczby,
- duza aktywnosc gospodarcza
mieszkanc6w w zakresie tworzenia
matych przedsi~biorstw,

4.1. Rolnictwo:

4.2. Produkcja
pozarolnicza:

4.3. Ustugi:

5. Dziedzictwo
kulturowe:
6. Jakosc
srodowiska:
6.1. Klimat

- duza Iiczba podmiot6w rejestrujqcych
dziatalnosc gospodarczq z tendencja
wzrostowq,
- wyst~powanie zaktad6w produkcyjnych
z wtasnq bazq 0 znacznej wartosci
zainwestowania,
- znaczna liczba zaktad6w nowych,
- rezerwy terenowe w obszarach
specjalnych stref ekonomicznych
"Mszczonowska", "Skierniewicka",
- petne wyposazenie miejskiego osrodka
ustugowego, skupiajqcego wi~kszosc
obiekt6w ustugowych, gwarantujqcych
obstug~ ludnosci w zakresie
ponadpodstawowym i podstawowym,
- mozliwosc rozwoju funkcji rekreacyjnej
w oparciu 0 walory przyrodnicze
rz. Rawki i zbiornik6w Dolna i Tatar,
ukierunkowanej na wypoczynek
swiqteczny,
- mozliwosci rozwoju funkcji obstugi
podr6znych przy trasach
komunikacyjnych,
Znaczqca liczba obiekt6w zabytkowych
stanowiqca 0 atrakcyjnosci turystycznej
miasta,

Korzystny:
- warunki solarne z duzq ilosciq dni
pogodnych, srednim zachmurzeniem,
i wysokim ustonecznieniem,
- korzystne warunki termiczne,
- znaczna ilosc dni bezwietrznych
z przewagq wiatr6w z kierunku
zachodniego,
- korzystne warunki biometeorologiczne
- spadek emisji globalnej podstawowych
zanieczyszczen,

Uwarunkowania dziatajqce
hamujqco na rozw6j miasta.

- niska jakosc rolniczej sfery
produkcyjnej, praktycznie
eliminujqca ten sektor
gospodarczy,
- mata stabilnosc podmiot6w
podejmujqcych dziatalnosc
gospodarczq,

- klimat doliny rzeki Rawki i
rzeki Rylki negatywny dla
zabudowy,
- teren w zasi~gu
oddziatywania uciqzliwosci
komunikacyjnych drogi
krajowej Nr 72
i ekspresowej 0 spodziewanych przekroczenia emisji
pyt6w i gaz6w oraz
znacznej emisji hatasu

Czynniki rozwoju
gminy
6.1. Klimat: (cd)

Uwarunkowania dajqce podstaw~
do rozwoju miasta.

6.2. Warunki
geomorfologiczne,
morfologiczne i
hipsometryczne:

- najnizszy punkt 135m n.p.m (rejon
rz. Rawki w p6~nocnej cz~sci miasta),
- najwyzszy punkt 175m n.p.m, (rejon
ul. Bia~ej przy granicy miasta),
- nachylenie terenu dominujqce 2% 5%,
- rzeka Rawka - g~6wny ciek
odwadniajqcy, rzeka nizinna,
zachowana niemal w stanie
nienaruszonym,
- zbiornik retencyjny "Dolna" zasilany
przep~ywowo przez Rawk~,
- rozwini~ta siec kanalizacji deszczowej,
- niewielkie obszary narazone
na niebezpieczer'tstwo powodzi
ograniczone do fragment6w stycznych
do koryta rz. Rawki i Rylki,
- ca~yobszar doliny jest chroniony
zbiornikiem Dolna z zaporq CZO~OWq,

6.3. Warunki
hydrograficzne
i hydrologiczne:

6.4. Budowa
geolog iczna:

6.5. Zasoby
hydrogeologiczne:

6.6. Warunki
budowlane:

Uwarunkowania dzia~ajqce
hamujqco na rozw6j miasta.
w pasie terenu ca 200m
do osi jezdni na odcinkach
pozbawionych ekran6w
akustycznych,
- niedob6r opad6w
atmosferycznych,
- wysokq wartosc rocznej
sumy parowania
terenowego,
- miejscami znaczqce
przewyzszenia terenu
dochodzqcych do 20m,

- w zawiqzku z urbanizacjq
teren6w rolnych wymagana
przebudowa istniejqcych
i rozbudowa sieci
kanalizacji deszczowej,

- brak udokumentowanych
z~6z geologicznych,
- istniejqce obszary i tereny
g6rnicze oraz z~oza H6w
o kor'tcowym eta pie
eksploatacji wykluczajq
mozliwosc rozwoju
tej sfery produkcji,
-znaczne wydajnosci pi~tra
wodonosnego jurajskiego oraz
miqzszosci strefy wyst~powania w6d
s~odkich,
- brak ograniczer't zabudowy w obr~bie
wysoczyzny polodowcowej
na wi~kszosci obszaru miasta,

- warunki wykluczajqce
zabudow~ w obr~bie tarasu
zalewowego rz. Rawki
i Rylki,
- warunki utrudniajqce
zabudow~ w obr~bie tarasu
nadzalewowego rz. Rawki
i Rylki,

Czynniki rozwoju
gminy
6.7. Swiat roslinny i
zwierz~cy:

6.8. Dotychczasowe
zmiany
w srodowisku:

6.9. Struktura
przyrodnicza w tym
struktura
r6Znorodnosci
biologicznej:

6.10. Ochrona
prawna zasobow
przyrodniczych:

6.11. Ochrona
prawn a krajobrazu:

Uwarunkowania dziafajqce
Uwarunkowania dajqce podstaw~
hamujqco na rozwoj miasta.
do rozwoju miasta.
- zbiorowiska fauny i flory doliny
- na pozostafych obszarach
rz. Rawki 0 znacznej roznorodnosci
fauna i flora w znacznym
stopniu zorganizowana i
biolog icznej,
- zbiorowiska roslinne parku miejskiego i kontrolowana przez
czfowieka, przy
pomniki przyrody wskazane
jednoczesnie znacznym
do ochrony,
wpfywie antropogenicznym
na gleby (melioracje
i nawozenie) oraz
roslinnosc (zbiorowiska
ruderalne i segetalne),
- naturalne ekosystemy
nie wystepujq,
- zabudowa terenow rolniczych niskiej
jakosci,
- spodziewana poprawy jakosci
srodowiska przy terenach
komunikacyjnych,
- poprawa stanu czystosci powietrza,
- poprawa stanu czystosci wod
powierzchniowych,
- zwi~kszanie powierzchni lesnej
poprzez zalesianie gruntow rolnych
niskiej jakosci,
- struktura przestrzenna srodowiska
zharmonizowana z warunkami
srodowiska z zachowaniem
ekosystemu fqkowo-wodnego doliny
rz. Rawki,
- znaczna roznorodnosc biologiczna
w dolinie rz. Rawki,
- duze walory krajobrazowe doliny
rz. Rawki,
- rezerwat przyrody "Rawka",
obejmujqcy koryto rzeki Rawki z
odcinkiem dolnym koryta rz. Biafki,
starorzeczami oraz pasem terenu 0
szerokosci 10m przylegajqcym do
brzegow rzek i starorzeczy,
wody i przepfywow,
Obszar Chronionego Krajobrazu "Gornej
i Srodkowej Rawki" (projektowany),
wchodzqcy w skfad sieci europejskiej i
krajowej obszarow chronionych i
korytarzy ekologicznych.

Lp. Kategoria uwarunkowari

Wybrane kierunki rozwoju przestrzennego
obszar6w.
Dotychczasowe przeznaczenie terenu,
Rozw6j wielofunkcyjnego
1
zagospodarowanie i uzbrojenie terenu,
zagospodarowania terenu.
Stan fadu przestrzennego i wymog6w jego Uwarunkowania posiadajq wpfyw
2
na wskazniki zagospodarowania terenu.
ochrony,
Stan srodowiska, w tym:
3
Uwarunkowania decydujq a wyznaczeniu:
3.1. - stan rolniczej i lesnej przestrzeni
produkcyjnej, wyst~powanie
- obszar6w rozwoju produkcji rolniczej
znaczqcych obszar6w grunt6w rolnych
a ograniczonej zabudowie lub
wysokiej jakosci,
wyfqczonych z zabudowy,
- obszar6w rozwoju produkcji lesnej w tym
teren6w do zalesienia.
3.2. - udokumentowana i eksploatowana
Uwarunkowania decydujq mozliwosci
wielkosc i jakosc zasob6w wodnych,
zaopatrzenia w wod~ dla cel6w
komunalnych i produkcyjnych.
Uwarunkowania decydujq a ograniczeniu
3.3. - wymogi ochrony srodowiska i przyrody,
antropopresji na obszary chronione
(rezerwatu przyrodniczego Rawka
i chronionego krajobrazu) i utrzymaniu
teren6w biologicznie czynnych
(p6fnaturalnych lub naturalnych)
4
Stan dziedzictwa kulturowego i zabytk6w.
Uwarunkowania decydujq a formie
zagospodarowania w otoczeniu obiekt6w
zabytkowych w tym:
- zabudowy w obszarze scisfej ochrony
konserwatorskiej,
- zachowania stref ekspozycji na obiekty
zabytkowe.
Warunki i jakosc zycia mieszkaric6w, w
5
Uwarunkowania decydujq a koniecznosci
tym ochrony ich zdrowia, zagrozenia
ograniczenia zabudowy mieszkaniowej w
bezpieczeristwa ludnosci i jej mienia.
stycznosci do dr6g a znacznym nat~zeniu
ruchu.
Potrzeby i mozliwosci rozwoju gminy.
6
Uwarunkowania decydujq a wyznaczeniu
ofert terenowych pod rozw6j sfery
produkcji i usfug bazujqcej na zblizeniu do
podstawowej sieci dr6g (ekspresowej
z w~zfami "Biafa" i Katowicka" oraz dr6g
wojew6dzkich.
7
Stan prawny grunt6w.
Uwarunkowania nie ograniczajq rozwoju
przestrzennego zabudowy.
8
Wyst~powanie obiekt6w i teren6w
Uwarunkowania wymagajq wfqczenia do
chronionych na podstawie przepis6w
warunk6w zagospodarowania wszystkich
odr~bnych.
ustaleri zawartych w przepisach
powofujqcych obszary chronione
z przystosowaniem do warunk6w
lokalnych.
10 Stan system6w komunikacji
Uwarunkowania ograniczajq mozliwosci
i infrastruktury technicznej, w tym stopieri
promowania teren6w peryferyjnie
uporzqdkowania gospodarki wodnopofozonych do teren6w zurbanizowanych,
sciekowej, energetycznej oraz gospodarki
pod zabudow~ z uwagi na braki
odpadami.
uzbrojenia terenu.

Wpfyw Samorzqdu na powyzsze sfery posiada r6zne formy. Moze sifi
przejawiac poprzez:
a) kierowanie srodk6w budzetowych na konkretne realizacje infrastrukturalne (spo~eczne
czy techniczne),
b) pozyskiwanie srodk6w pozabudzetowych, w tym i przewidzianych na realizacjfi zadan
rzqdowych na obszarze miasta oraz srodk6w w ramach program6w pomocowych (Srodki
Unii Europejskiej), co jest warunkowane prawid~owym funkcjonowaniem system6w
ponadlokalnych (np. na budowfi sieci gazowej-przesy~owej, przebudowfi tras dr6g
krajowych itp),
c) promocjfi realizacji inwestycji przy pomocy kapita~u prywatnego poprzez:
- aktywnq gospodarkfi gruntowq,
- u~atwienia i ulgi podatkowe,
- powiqzanie u~atwien i ulg z politykq zatrudnieniowq w~asnego potencja~u roboczego,
- realizacjfi inwestycji wsp61nych na zasadach udzia~u kapita~u prywatnego i budzetu,
d) przygotowanie atrakcyjnych ofert terenowych pod zabudowfi, stymulujqcych rozw6j
gospodarki lokalnej poprzez:
- wyprzedzajqce okreslenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w planach
miejscowych,
- prowadzenie monitoringu podstawowych zjawisk zachodzqcych w przestrzeni gminy.
Istotq takich dzia~an jest wprowadzenie zasady ciqg~osci obserwacji, analizowania
i diagnozowania, zapewniajqcych coraz 9~fibsze poznanie zjawisk oraz precyzyjniejszq
diagnozfi i trafniejsze decyzje.

Uwarunkowania rozwoju pozwalajq na okreslenie potrzeb i jednoczesnie mozliwosci
rozwojowych miasta. Wnioskami z analizy potrzeb i mozliwosci rozwojowych Sq przyjfite cele
strategiczne rozwoju i generalna misja jakq bfidzie pe~nic miasto. Opierajqc sifi
na ustaleniach strategii rozwoju miasta mozna przytoczyc mocne i s~abe strony, szanse
i zagrozenia oraz misjfi miasta.
Mocne strony:
- korzystne centralne po~ozenie na tie kraju a takze w stosunku do istniejqcego
i planowanego uk~adu komunikacyjnego (drogi ekspresowe, autostrady),
- dobry stan srodowiska, bez przekroczen norm czystosci powietrza i w6d,
- korzystna struktura wiekowa ludnosci - duzy odsetek ludnosci w wieku produkcyjnym
i dodatni przyrost naturalny,
- tradycyjnie ukierunkowane relacje pomifidzy sektorem przetw6rstwa rolno - spozywczego
a produkcjq sadowniczo-rolniczq w rejonie,.
- przygotowane tereny inwestycyjne - strefy przemys~owe,
- oferta teren6w pod rozw6j aktywnosci gospodarczej,
- znaCZqce zasoby rozwoju funkcji rekreacyjno-sportowych,
- zabezpieczone podstawowe potrzeby biezqce oraz rezerwy w zakresie gospodarki wodnosciekowej, dostaw gazu oraz energii elektrycznej,
- unikatowa wartosc historyczna wybranych obiekt6w (koscio~y, zamek, park miejski),
- sta~e wypromowane imprezy kulturalne odbywajqce sifi na terenie miasta.
S~abe strony:
- zbyt ma~a liczba os6b z wyzszym wyksztakeniem w stosunku do potrzeb rynku pracy,
- postfipujqCY proces starzenia sifi spo~eczenstwa,
- niski poziom zamoznosci mieszkanc6w,
- niekorzystna struktura bezrobocia (m.in. duzy odsetek os6b d~ugotrwale bezrobotnych oraz
os6b m~odych),
- trudne warunki startu dla m~odych ludzi,

- niekorzystna struktura us~ug (przewaga us~ug nierynkowych),
- umiarkowane tempo rozwoju sredniej i drobnej przedsi~biorczosci,
- trudne warunki lokalowe i niedoinwestowanie wi~kszosci instytucji spo~ecznych
i kulturalnych,
- niedostateczny rozw6j system6w wodno-kanalizacyjnych,
- niedostatecznie rozwini~ta infrastruktura turystyczna - w zakresie us~ug gastronomicznych
i hotelowych,
- brak nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej,
- niedoinwestowana infrastruktura s~uzby zdrowia,
- wyst~powanie substandardowej zabudowy w centrum miasta,
- ograniczona infrastruktura dla os6b niepe~nosprawnych,
- stosunkowo duza liczba przest~pstw.
Szanse:
- po~ozenie w zblizeniu do rynk6w zbytu, osrodk6w dyfuzji wiedzy i nowych technologii (todzi
i Warszawy),
- mozliwosc lokalizacji lotniska (transportowego i osobowego) w sClsiedztwie Rawy
Mazowieckiej,
- utrzymanie trendu spadku bezrobocia,
- nowe inwestycje w strefach przemys~owych,
- podniesienie atrakcyjnosci turystycznej w oparciu 0 istniejClce obiekty rekreacyjne,
zabytkowe i kulturowe.
- dobre warunki rozwoju sport6w popularnych i rekreacji,
- zr6znicowanie oferty teren6w mieszkaniowych i stopniowa poprawa warunk6w
mieszkaniowych,
- wzmocnienie tendencji do samozatrudnienia w sektorze us~ug oraz handlu.
- post~powanie procesu decentralizacji panstwa (zwi~kszenie dochod6w w~asnych
samorzCldu miasta),
- dost~p do srodk6w zewn~trznych (fundusze strukturalne, srodki budzetu panstwa),
- poprawa pO~Clczenz aglomeracjCl warszawskCl i ~6dzkClw wyniku przebudowy drogi
ekspresowej,
- przyspieszenie procesu rewitalizacji centrum miasta.
Zagrozenia:
- drenaz ludnosci 0 wysokich kwalifikacjach do wi~kszych osrodk6w (w tym Warszawy
i todzi),
- narastanie pasywnych i roszczeniowych postaw spo~ecznych,
- negatywne procesy demograficzne (starzenie si~ spo~eczenstwa, malejClcy przyrost
naturalny i rzeczywisty),
- brak wyraznej dynamiki wzrostu miejsc pracy,
- post~pujClce ubozenie cz~sci spo~eczenstwa w wyniku braku dochod6w i zwi~kszenie liczby
os6b zagrozonych patologiami spo~ecznymi,
- niedostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymagan rynku pracy,
- ograniczony rozw6j zaplecza us~ugowego dla sfery gospodarczej,
- pogorszenie stanu bezpieczenstwa.

"Rawa Mazowiecka miastem atrakcyjnym do inwestowania i przyjaznym
dla mieszkanc6w".

"Poprawa jakosci zycia mieszkanc6w poprzez zr6wnowazony rozw6j cywilizacyjny
miasta oraz wzrost znaczenia na arenie regionalnej i krajowej".

Priorytety rozwojowe:
Rozw6j bazy ekonomicznej miasta:
- urzqdzanie i promocja stref biznesu,
- rozw6j funkcji inkubacji przedsifibiorczosci,
- tworzenie system6w inkubacji przedsifibiorczosci,
- wspieranie rozwoju nowych technologii,
- tworzenie zintegrowanego systemu promocji miasta w dziedzinie turystyki, rekreacji
i przedsifibiorczosci.
- wspieranie rozwoju turystyki poprzez wykorzystanie zabytk6w, wydarzenia kulturalne
oraz walor6w naturalnych,
- wspieranie dziafalnosci instytucji okofobiznesowych,
- produkty i atrakcje turystyczne.
Rozw6j kapitatu ludzkiego i aktywizacja rynku pracy:
- organizacja rob6t publicznych i prac interwencyjnych,
- aktywizacja zawodowa absolwent6w,
- kontynuacja wydatk6w z Funduszu Pracy na tworzenie miejsc pracy,
- rozw6j plac6wek szkolenia zawodowego i zmian kwalifikacji,
- umacnianie plac6wek szkolnictwa sredniego,
- tworzenie warunk6w imigracji absolwent6w szk6f wyzszych do miasta,
- wspieranie przedsifibiorczosci tworzqcej nowe miejsca pracy.
Poprawa standard6w infrastrukturalnych:
- uzupefnianie sieci i modernizacja dr6g,
- uzupefnianie sieci wodociqgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- usprawnianie systemu energetycznego (gaz, energia cieplna, elektroenergetyka),
- rozbudowa i modernizacja skfadowiska odpad6w komunalnych Pukanin,
- usprawnienie systemu gospodarki odpadami przemysfowymi.
Rozw6j funkcji wyzszego rz~du:
- ochrona zabytk6w poprzez stworzenie optymalnych warunk6w ich wykorzystania,
- modernizacja zasob6w mieszkaniowych i przygotowanie teren6w dla budownictwa,
- uzupefnianie wyposazenia technicznego miejscowych plac6wek sfuzby zdrowia, oswiaty,
kultury i sportu,
- stata poprawa funkcjonowania systemu pomocy spotecznej i przeciwdziataniu
marginalizacji mieszkaric6w miasta,
- stata poprawa lokalnego systemu bezpieczeristwa cywilnego, sanitarnego i ekologicznego,
Stata poprawa struktury funkcjonalno-przestrzennej
(tadu przestrzennego):
- rewitalizacja zaniedbanych obszar6w i zespot6w mieszkaniowych,
- rozw6j i ksztattowanie zr6znicowanych form srodowiska mieszkaniowego,
- ksztattowanie i urzqdzanie teren6w usfugowych,
- ksztattowanie i urzqdzanie teren6w produkcyjno-sktadowych,
- ksztattowanie i podnoszenie rangi funkcji sr6dmiejskiej,
- ksztattowanie teren6w zieleni i rekreacji.

Struktura przestrzenna miasta w cZfisci centralnej (w granicach okreslonych rz. Rawkq,
rz. Rylkq, ul. Targowq, ul. Reymonta, drogq ekspresowq, ul. Przemystowq i ul. Browarnq)
jest ustabilizowana i nie podlega znaczqcym zmianom. Zmiany w tym obszarze dotyczyc
bfidq uzupetniania zabudowy, wymiany lub rewitalizacji zabudowy zdekapitalizowanej.
Znaczqcymi zmianami w strukturze przestrzennej miasta bfidzie PostfipujqCa zabudowa
kolejnych teren6w w strefach przemystowych "Skierniewicka", "Mszczonowska",
"Opoczyriska" .

Z dotychczasowych tendencji rozwojowych obszaru miasta wynikajq nast~pujqce generalne
kierunki zmian w strukturze przestrzennej:
- rozw6j ponadlokalnego centrum us~ugowego w rejonie u. Targowej i Reymonta,
- dalszy rozw6j stref przemys~owych w rejonie ulic: Skierniewickiej, Mszczonowskiej i Bia~ej,
Bia~ej i Aleksandr6wka, Opoczynskiej i Reymonta, Opoczynskiej i Krakowska.
- rozw6j zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w ramach obszar6w juz zabudowanych
poprzez jej dog~szczanie,
- zajmowanie kolejnych teren6w pod zabudow~ jednorodzinnq na obrzezach juz istniejqcych
osiedli mieszkaniowych.
3.2. Kierunki zmian w przeznaczeniu teren6w.
Obrazem przestrzennego rozwoju miasta, jest post~pujqce zagospodarowanie terenu
obiektami S~uzqcymi mieszkancom do zamieszkania, wypoczynku, pracy i obs~ugi
podstawowych potrzeb zyciowych. Zmiany przeznaczenia teren6w zosta~y okreslone
w obowiqzujqcym planie miejscowych. Rozw6j przestrzenny b~dzie si~ odbywa~ w sferze
mieszkalnictwa, miejsc pracy i wypoczynku. Dla tych sfer przyjmuje si~ ponizsze kierunki
rozwoju.
Kierunki rozwoju mieszkalnictwa.
Dominujqcymi formami zabudowy mieszkaniowej b~dzie zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna. Realizacja funkcji mieszkaniowych nastqpi:
a) na obszarach wolnych enklaw w terenach istniejqcej zabudowy w szczeg61nosci
w terenach ograniczonych granicami dolin rzeki Rawki i rzeki Rylki, ulicq Reymonta
i drogq ekspresowq,
b) na obszarach 0 niskonak~adowym przygotowaniu realizacji inwestycji i dost~pnych
komunikacyjnie, po~ozonych stycznie z istniejqcq zabudowq,
c) na obszarach przebudowy i rehabilitacji zabudowy w strefie staromiejskiej w tym w ramach
dzia~an zwiqzanych z :
- podnoszeniem standard6w budynk6w nadajqcych si~ do modernizacji,
- Iikwidacjq zabudowy substandardowej,
- realizacjq zabudowy plombowej z podporzqdkowaniem formy wymogom
konserwatorskim,
d) na terenach promowanych do zabudowy 0 niskiej intensywnosci w cz~sci zachodniej
miasta, w tym tereny rozciqgajqce si~ od ul. 1-go Maja i Ksi~ze Domki do p6~nocno
zachodniej granicy miasta.
W obszarach zabudowy mieszkaniowej przyjmuje si~ zasad~, okreslanie teren6w
pod osiedlowq zielen rekreacyjnq oraz pod us~ugi osiedlowe oraz wyposazenia teren6w
pod zabudow~ co najmniej w sieci elektroenergetyczne, wodociqgowe i kanalizacji
sanitarnej.
Kierunki rozwoju miejsc pracy:
Dominujqcymi formami zabudowy tworzqcych miejsca pracy b~dq:
- us~ugi podstawowe (bezposredniej obs~ugi mieszkanc6w w skali osiedla i dzielnicy)
i ponadpodstawowe (nauki, szkolnictwa sredniego, kultury i zdrowia),
- zak~ady produkcyjne rodzinne i przemys~owe, zak~ady komunalne, zak~ady obs~ugi
komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne komunikacji.
Realizacja funkcji dajqcych zatrudnienie nastqpi poprzez:
a) w sferze usfug:
- umozliwienie realizacji obiekt6w (Iokali) us~ugowych oraz nieuciqzliwych zak~ad6w
produkcyjnych w terenach zabudowy mieszkaniowej,
- promowanie realizacji us~ug 0 znaczeniu og6lno-miejskim i powiatowym w centralnej
cz~sci miasta,
- promowanie us~ug zwiqzanych z obs~ugq komunikacji w obszarach peryferyjnych miasta,
z utrzymaniem dworca komunikacji autobusowej,

- promowanie teren6w w otoczeniu zbiornik6w wodnych, pod rozw6j funkcji obs~ugi
turystycznej i rekreacyjnej,
b) W sferze produkcji ustug produkcyjnych magazyn6w i sktad6w:
- restrukturyzacj~ istniejqcych zak~ad6w,
- zagospodarowanie pustostan6w kubaturowych i terenowych w istniejqcych zak~adach,
- promowanie wolnych teren6w w obszarach zabudowy dla realizacji obiekt6w
produkcyjno-us~ugowych przy zachowaniu warunk6w bezpieczenstwa i ochrony
obiekt6w mieszkalnych,
- przygotowanie oferty w postaci strategicznych teren6w rozwoju funkcji produkcyjnous~ugowej w obszarach strefy przemys~owej "Skierniewicka" i "Mszczonowska" oraz
w rejonach ulic: Bia~ej i Aleksandr6wka, Opoczynskiej i Reymonta, Opoczynskiej
i Krakowskiej,
c) W sferze produkcji rolniczej:
- ochron~ najcenniejszych kompleks6w grunt6w rolnych w rejonie wsi Scieki oraz
w rejonie ul. Reymonta,
Dla poszczeg61nych fragment6w obszaru miasta przypisuje si~ kierunki rozwoju
posiadajqce odzwierciedlenie w sporzqdzanych planach miejscowych, Kierunki rozwoju
przek~adajq si~ na zestaw dopuszczalnych lub wykluczonych przeznaczen terenu, Dla
uczytelnienia struktury przestrzennej miasta - wzajemnych zwiqzk6w i relacji obszar6w
o r6znych kierunkach lub zestawach kierunk6w rozwoju, wyodr~bniono typy obszar6w
o okreslonych preferencjach i ograniczeniach,
Rozmieszczenie przestrzenne obszar6w 0 preferowanych kierunkach rozwoju
przestrzennego zobrazowano na rysunku studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego,
Ustalenia STUDIUM w zakresie kierunk6w rozwoju poszczeg61nych obszar6w,
wymagane odniesieniem do ustalen planu miejscowego, wskazano na rysunku w skali
1:10000, Wyszczeg61niono nizej wymienione typy obszar6w 0 nast~pujqcych oznaczeniach:
Oznaczenie
BM1
BM2

BM3
r-

...-

BM4
U1
U2
BP

KSP
R1
R2
OR
RZ
Z
ZL
ZC
ZP
ZD
W

G~6wne kierunki rozwoju
Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy mieszkaniowej z us~ugami
i zak~adami produkcyjnymi nieuciqzliw mi.
Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z zabudowa mieszkaniowqjednorodzinnq,
us~ugami i zak~adami
produkc 'n mi nie nieuci zliw mi.
Obszary zabudowy 0 dominujqcej formie zabudowy mieszkaniowej
'ednorodzinne' z us~u ami i zak~adami produkc 'n mi nieuci zliw mi.
Obszary zabudowy zagrodowej,
Obszar 0 dominu' ce' formie zabudow us~u owe' 0 znaczeniu onadlokaln m
Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy us~ugowej 0 znaczeniu lokalnym
Obszary 0 dominujqcej formie zabudowy techniczno produkcyjnej, sk~ad6w
i magazyn6w, obs~ugi komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne
motor zac'i
Obszary obs~ugi komunikacji samochodowej i zapleczy technicznych
motor zac'i
Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Obszar rolnicze' przestrzeni produkc 'ne' z dopuszczeniem zalesien
Obszar 0 rod6w
Obszary trwa~ych uzytk6w zielonych
Obszar zieleni ochronne' i nadwodne'
Obszary lesne
Obszar zieleni cmentarne'
Obszary zieleni parkowej
Obszar zieleni dzia~kowe'
Obszar w6d sr6dl dow ch

Kazdy z typ6w obszar6w to wyraz polityki Samorzqdu w zakresie zagospodarowania
przestrzennego. Polityka przekfadana jest na kierunki zmian w przeznaczeniu teren6w
i dopuszczalne zakresy tych zmian. Ponizsze zestawienie okresla podstawowe zafozenia
"polityki" w poszczeg61nych typach teren6w:
Symbol
obszaru

Gel polityki

BM1

Rozw6j
zabudowy
mieszkaniowej.

BM2

Rozw6j
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej.

BM3

Rozw6j
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.

BM4

Rozw6j
zabudowy
zagrodowej.

Polityka zaqospodarowania przestrzennego
Preferencje, dopuszczalne lub wskazane
Ograniczenia
zagospodarowanie:
w zagospodarowaniu:
- realizacja zabudowy mieszkaniowej jedno
- wykluczenie realizacji
i wielorodzinnej,
planowanych
- dopuszczalna realizacja obiekt6w
przedsi~wzi~c
usfugowych i techniczno-produkcyjnych
zaliczonych do mogqcych
przy zachowaniu warunk6w ochrony
(zawsze lub potencjalnie)
srodowiska wg norm jak dla zabudowy
znaczqco oddziafywac na
mieszkaniowej.
srodowisko za wyjqtkiem
uzbrojenia terenu,
- realizacja zabudowy mieszkaniowej
- wykluczenie realizacji
wielorodzinnej,
zespof6w zabudowy
- dopuszczalna realizacja budynk6w
mieszkaniowej
mieszkalnych jednorodzinnych 0
jednorodzinnej,
ograniczonym udziale w zagospodarowaniu
- wykluczenie realizacji
terenu,
planowanych
- dopuszczalna realizacja obiekt6w
przedsi~wzi~c
usfugowych i techniczno-produkcyjnych
zaliczonych do mogqcych
przy zachowaniu warunk6w ochrony
(zawsze lub potencjalnie)
srodowiska wg norm jak dla zabudowy
znaczqco oddziafywac na
mieszkaniowej.
srodowisko za wyjqtkiem
uzbrojenia terenu,
- realizacja zabudowy mieszkaniowej
- wykluczenie realizacji
jednorodzinnej,
zespol6w zabudowy
- dopuszczalna realizacja budynk6w
mieszkaniowej
mieszkalnych wielorodzinnych 0
wielorodzinnej,
ograniczonym udziale w zagospodarowaniu
- wykluczenie realizacji
terenu,
planowanych
- dopuszczalna realizacja obiekt6w
przedsi~wzi~c
usfugowych i techniczno-produkcyjnych
zaliczonych do mogqcych
przy zachowaniu warunk6w ochrony
(zawsze lub potencjalnie)
srodowiska wg norm jak dla zabudowy
znaczqco oddzialywac na
mieszkaniowej,
srodowisko za wyjqtkiem
- istniejqca zabudowa zagrodowa do
uzbrojenia terenu,
zachowania lub przeksztakenia w
zabudowe mieszkaniowqjednorodzinnq.
- realizacja zabudowy zag rodowej ,
- wykluczenie realizacji
- dopuszczalna realizacja zabudowy pod
planowanych
warunkiem zachowania norm ochrony
przedsi~wzi~c
srodowiska jak dla zabudowy
zaliczonych do mogqcych
mieszkaniowej.
(zawsze) znaczqco
oddziafywac na
srodowisko,

Symbol
obszaru

Cel polityki

U1

Rozw6j us~ug w
tym inwestycji
celu publicznego
o znaczeniu
ponadlokalnym.

U2

Rozw6j us~ug w
tym inwestycji
celu publicznego
o znaczeniu
lokalnym.

BP

Rozw6j
pozarolniczych
miejsc pracy.

KSP

R1

Utrzymanie lub
realizacja
obiekt6w obs~ugi
transportu 0
znaczeniu
lokalnym i ponad
lokalnym.
Ochrona
obszar6w
rolniczej
przestrzeni
produkcyjnej.

Polityka zagospodarowania przestrzennego
Preferencje, dopuszczalne lub wskazane
Ograniczenia
zaqospodarowanie:
w zaqospodarowaniu:
- utrzymanie i realizacja obiekt6w
- wykluczenie realizacji
us~ugowych w tym: finans6w,
zespo~6w zabudowy
mieszkaniowej
bezpieczenstwa, nauki, oswiaty, kultury,
zdrowia, handlu i bezpieczenstwa
jednorodzinnej
obejmujqcych obs~u9E2ludnosci w skali
i budynk6w zabudowy
wielorodzinnej,
powiatu.
- wykluczenie realizacji
planowanych
przedsiE2wziE2C
zaliczonych do mogqcych
zawsze znaczqco
oddzia~ywac na
srodowisko za wyjqtkiem
uzbrojenia terenu,
- utrzymanie i realizacja obiekt6w us~ug
- wykluczenie realizacji
w tym miE2dzyinnymi: sakralnych, oswiaty
zespo~6w zabudowy
i kultury, gastronomii i zdrowia zwiqzanych
mieszkaniowej
bezposrednio z obs~ugq mieszkanc6w,
jednorodzinnej i
- dopuszczenie funkcji mieszkaniowej
budynk6w zabudowy
w obiektach us~ugowych.
wielorodzinnej,
- wykluczenie realizacji
planowanych
przedsiE2wziE2C
zaliczonych do mogqcych
zawsze znaczqco
oddzia~ywac na
srodowisko za wyjqtkiem
uzbroienia terenu,
- realizacja obiekt6w produkcyjnych,
- wykluczenie realizacji
magazyn6w i sk~ad6w, baz transportu,
zespo~6w zabudowy
obs~ugi technicznej, hurtowni,
mieszkaniowej
- istniejqca zabudowa zagrodowa
jednorodzinnej
do zachowania lub przeksztakenia
i budynk6w zabudowy
na zgodnq z ustalonym kierunkiem rozwoju
wielorodzinnej,
przestrzennego,
- wykluczenie realizacji
- dopuszczalna realizacja obiekt6w
budynk6w inwentarskich,
intensywnej produkcji roslinnej.
- dopuszczalna realizacja obiekt6w
- tereny wy~qczone
us~ugowych zwiqzanych z obs~ugq ruchu
z zabudowy
ludnosci.
mieszkaniowej.

- utrzymanie lub uzupe~nianie melioracji
grunt6w,
- wprowadzanie pas6w zadrzewien
sr6dpolnych,
- dopuszczalna realizacja uzbrojenia terenu
w tym ujE2cw6d,
- dopuszczalna realizacja budynk6w
mieszkalnych, gospodarczych
lub inwentarskich wy~qcznie w ramach
istniejqcej zabudowy zagrodowej
rodzinnych gospodarstw rolnych
(hodowlanych lub ogrodniczych).

- tereny wy~qczone
z realizacji nowej
zabudowy zagrodowej,

Symbol
obszaru

Cel polityki

R2

Utrzymanie
ekstensywnej
produkcji
rolniczej.
Zwi~kszanie
lesnej przestrzeni
produkcyjnej.

RO

Ochrona
istniejqcych
ogrod6w.
Ochrona trwalych
uzytk6w
zielonych w
dolinach rzek.

RZ

Z

Obszary zieleni
ochronnej i
nadwodnej.

ZL

Ochrona lesnej
przestrzeni
produkcyjnej.

ZC

Zapewnienie
ochrony
cmentarzy.
Obszary zieleni
parkowej.

ZP

ZD

Obszary zieleni
dzialkowej.

W

Utrzymanie
i zwi~kszanie
obszar6w w6d
plynqcych i
stojqcych.

Polityka zaqospodarowania przestrzennego
Preferencje, dopuszczalne lub wskazane
Ograniczenia
zagospodarowanie:
w zagospodarowaniu:
- grunty rolne 0 niskiej jakosci (klasy V i VI)
- zalesienia wylqcznie na
do zalesienia,
gruntach klasy V do Vlz,
- wprowadzanie pas6w zadrzewieri
- istniejqce tereny
sr6dpolnych,
zalesione i zadrzewione
do utrzymania,
- dopuszczalna realizacja uj~t w6d,
- dopuszczalna realizacja budynk6w
z mozliwosciq regulacji
granicy rolno-Iesnej,
mieszkalnych, gospodarczych
lub inwentarskich w ramach zabudowy
zagrodowej, rodzinnych gospodarstw
rolnych (hodowlanych lub oqrodniczych).
- dopuszczalna realizacja altan ogrodowych,
- tereny wylqczone
oczek wodnych i obiekt6w malej
z realizacji bUdynk6w,
architektury.
- dopuszczalne wprowadzanie zadrzewieri w - tereny wylqczone
pasach przyleglych do rzek jako obudowy
z realizacji bUdynk6w,
biologicznej koryta,
- dopuszczalna realizacja zbiornik6w
wodnych,
- dopuszczalne zalesienia na uzytku pastwisko trwale.
- uzytki zielone i zadrzewienia docelowo
- tereny wylqczone
utrzymywane w formie p61-naturalnej,
z realizacji budynk6w,
- dopuszczalna realizacja sieci infrastruktury
technicznei podziemnej,
- gospodarka lesna podporzqdkowana
- zakaz realizacji
przepisom szczeg61nym dotyczqcym las6w.
budynk6w z wyjqtkiem
obiekt6w zwiqzanych
z prowadzeniem
gospodarki lesnej,
- ochrona pomnik6w przyrody,
- zakaz realizacji
- ochrona obiekt6w pami~ci narodowej.
budynk6w nie zwiqzanych
z chowaniem zmarlych,
- ochrona pomnik6w przyrody,
- tereny wylqczone
- zieleri parkowa podporzqdkowana
z realizacji budynk6w
historycznym zalozeniom urbanistycznym.
z wyjqtkiem obiekt6w
zwiqzanych
z funkcjonowaniem parku,
- istniejqce pracownicze ogrody dzialowe do - tereny wylqczone
zachowania
z realizacji budynk6w
z wylqczeniem
zwiqzanych
z funkcjonowaniem
ogrod6w dzialkowych,
- dopuszczalna funkcja rekreacyjna
- tereny wylqczone
i produkcji rybackiej,
z realizacji budynk6w
- dopuszczalna realizacja obiekt6w
z wyjqtkiem obiekt6w
nadwodnych zwiqzanych z funkcjq
zwiqzanych rekreacjq
zbiornika.
nadwodnq

3.3. Kierunki i wskazniki oraz standardy dotyczqce zagospodarowania
oraz uzytkowania teren6w
Na obszarze gminy przyjmuje si~ ponizsze parametry i wskazniki zagospodarowania
i uzytkowania terenu do zastosowania w ustaleniach plan6w miejscowych lub tresci decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Lp.

1

2

symbol
BM1

Obszar:
nazwa.
Obszary zabudowy 0
dominujqcej formie zabudowy
mieszkaniowej z usfugami
i zakfadami produkcyjnymi
nieuciqzliwymi.

BM2 Obszary zabudowy 0
dominujqcej formie zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej
z zabudowa mieszkaniowq
jednorodzinnq, usfugami i
zakfadami produkcyjnymi nie
nieuciqzliwymi.

Parametry i wskazniki oraz zasady
zagospodarowania i uzytkowania teren6w
wymagane do ustalenia w planach miejscowych
a) wysokosc budynk6w mieszkalnych do
7 kondygnacji nadziemnych,
b) w budynkach mieszkalnych pofacie dachowe
o nachyleniu symetrycznym wzgl~dem
kalenicy i 0 nachyleniu od 5% do 100%,
c) udziaf powierzchni biologicznie czynnej
minimum:
- 25% w zabudowie wielorodzinnej,
- 30% w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- 10% w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z usfugami,
- 5% w zabudowie mieszkaniowej
wielorodzinnej z usfugami oraz technicznoprodukcyjnej i usfugowej,
d) jakosc srodowiska wg wymog6w
obowiqzujqcych dla zabudowy mieszkaniowousfugowej,
e) wielkosc dziafki budowlanej mieszkalnictwa
jednorodzinnego i jednorodzinnego z usfugami
do 1000m2 z dopuszczeniem zwi~kszenia
powierzchni uzasadnionego lokalnymi
warunkami zabudowy oraz warunkami
zagospodarowania w strefie scisfej ochrony
konserwatorskiej,
f) dla teren6w zblizonych do pas6w drogowych
drogi krajowej Nr 72 i ekspresowej wymagane
zachowanie minimalnej odlegfosci budynk6w
z przeznaczeniem na stafy pobyt ludzi
od zewn~trznej kraw~dzi jezdni:
- 50m dla budynk6w jednokondygnacyjnych,
- 70m dla budynk6w wielokondygnacyjnych,
- 90m dla budynk6w mieszkalnych od drogi
ekspresowej,
z dopuszczeniem zmniejszenia tej odlegfosci
do 40m pod warunkiem zastosowania
skutecznych srodk6w akustycznej ochrony
czynnej w zagospodarowaniu dziafki lub w
konstrukcji budynku.
a) wysokosc budynk6w mieszkalnych
jednorodzinnych do 4 kondygnacji
nadziemnych, wielorodzinnych do 7
kondygnacji nadziemnych,
b) w budynkach mieszkalnych pofacie dachowe
o nachyleniu symetrycznym wzgl~dem
kalenicy i 0 nachyleniu od 5% do 100%,
c) udziaf powierzchni biologicznie czynnej
minimum:
- 25% w zabudowie wielorodzinnej,
- 30% w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej,

Lp.

2

3

symbol
8M2
(cd)

8M3

Obszar:
nazwa.
Obszary zabudowy
o dominujqcej formie
zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z us~ugami
i zak~adami produkcyjnymi nie
nieuciqzliwymi.

Obszary zabudowy
o dominujqcej formie
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us~ugami i
zak~adami produkcyjnymi nie
nieuciqzliwymi.

Parametry i wskai:niki oraz zasady
zagospodarowania i uzytkowania teren6w
wymagane do ustalenia w planach miejscowych
- 10% w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z us~ugami,
- 5% zabudowie wielorodzinnej z us~ugami,
- 5% w zabudowie techniczno-produkcyjnej
i us~ugowej,
d) jakosc srodowiska wg wymog6w
obowiqzujqcych dla zabudowy mieszkaniowous~ugowej,
e) wielkosc dzia~ki budowlanej mieszkalnictwa
jednorodzinnego i jednorodzinnego z
us~ugami do 1000m2 z dopuszczeniem
zwi~kszenia powierzchni uzasadnionego
lokalnymi warunkami zabudowy oraz
warunkami zagospodarowania w strefie scis~ej
ochrony konserwatorskiej,
g) dla teren6w zblizonych do pas6w drogowych
drogi krajowej Nr 72 i ekspresowej wymagane
zachowanie minimalnej odleg~osci budynk6w
z przeznaczeniem na sta~y pobyt ludzi
od zewn~trznej kraw~dzi jezdni:
- 50m dla budynk6w jednokondygnacyjnych,
- 70m dla budynk6w wielokondygnacyjnych,
- 90m dla budynk6w mieszkalnych od drogi
ekspresowej,
z dopuszczeniem zmniejszenia tej odleg~osci
do 40m pod warunkiem zastosowania
skutecznych srodk6w akustycznej ochrony
czynnej w zagospodarowaniu dzia~ki lub w
konstrukcji budynku.
a) wysokosc budynk6w mieszkalnych do
3 kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu uzytkowym,
b) w budynkach mieszkalnych po~acie dachowe
o nachyleniu symetrycznym wzgl~dem
kalenicy i 0 nachyleniu od 30% do 100%,
c) udzia~ powierzchni biologicznie czynnej
minimum:
- 30% w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- 10% w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej z usfugami,
- 5% w zabudowie us~ugowej i technicznoprodukcyjnej,
d) jakosc srodowiska wg wymog6w
obowiqzujqcych dla zabudowy mieszkaniowous~ugowej,

Lp.

3

4

Obszar:
nazwa.
symbol
BM3 Obszary zabudowy
(Cd) a dominujqcej formie
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z ustugami i
zaktadami produkcyjnymi nie
nieuciqzliwymi.

BM4 Obszary zabudowy
zagrodowej.

Parametry i wskazniki oraz zasady
zagospodarowania i uzytkowania teren6w
wymagane do ustalenia w planach miejscowych
e) wielkosc dziatki budowlanej mieszkalnictwa
jednorodzinnego i jednorodzinnego z ustugami
do 1000m2 z dopuszczeniem zwi~kszenia
powierzchni uzasadnionego lokalnymi
warunkami zabudowy oraz warunkami
zagospodarowania w strefie scistej ochrony
konserwatorskiej,
f) w obr~bie jednej dziatki budowlanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczalna
realizacja wytqcznie jednego budynku
mieszkalnego,
g) dla teren6w zblizonych do pas6w drogowych
drogi krajowej Nr 72 i ekspresowej wymagane
zachowanie minimalnej odlegtosci budynk6w
z przeznaczeniem na staty pobyt ludzi
ad zewn~trznej kraw~dzi jezdni:
- 50m dla budynk6w jednokondygnacyjnych,
- 70m dla budynk6w wielokondygnacyjnych,
- 90m dla budynk6w mieszkalnych ad drogi
ekspresowej,
z dopuszczeniem zmniejszenia tej odlegtosci do
40m pod warunkiem zastosowania
skutecznych srodk6w akustycznej ochrony
czynnej w zagospodarowaniu dziatki lub w
konstrukcji budynku.
a) wysokosc budynk6w mieszkalnych do
2 kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddaszu uzytkowym,
b) w budynkach mieszkalnych potacie dachowe
a nachyleniu symetrycznym wzgl~dem
kalenicy i a nachyleniu ad 30% do 100%,
c) jakosc srodowiska wg wymog6w
obowiqzujqcych dla zabudowy mieszkaniowej,
d) wielkosc dziatki budowlanej zabudowy
zagrodowej do 5000m2,
e) wielkosci budynk6w produkcji zwierz~cej do
20DJP,
f) udziat powierzchni biologicznie czynnej
minimum - 30%,
g) dla teren6w zblizonych do pas6w drogowych
drogi krajowej Nr 72 i ekspresowej wymagane
zachowanie minimalnej odlegtosci budynk6w z
przeznaczeniem na staty pobyt ludzi
ad zewn~trznej kraw~dzi jezdni:
- 50m dla budynk6w jednokondygnacyjnych,
- 70m dla budynk6w dwukondygnacyjnych,
z dopuszczeniem zmniejszenia tej odlegtosci do
40m pod warunkiem zastosowania
skutecznych srodk6w akustycznej ochrony
czynnej w zagospodarowaniu dziatki lub w
konstrukcji budynku.

Lp.

Obszar:
nazwa.

5

symbol
U1

6

U2

Obszary 0 dominujqcej formie
zabudowy usfugowej
o znaczeniu lokalnym.

7

BP

Obszary 0 dominujqcej formie
zabudowy techniczno
produkcyjnej, usfugowo
produkcyjnej, usfug w tym
obsfugi komunikacji
samochodowej i zaplecza
techniczne motoryzacji.

8

Obszary 0 dominujqcej formie
zabudowy usfugowej
o znaczeniu ponadlokalnym.

KSP Obszary obsfugi komunikacji
samochodowej i zaplecza
techniczne motoryzacji.

Parametry i wskazniki oraz zasady
zagospodarowania i uzytkowania teren6w
wymagane do ustalenia w planach miejscowych
- wysokosc budynk6w do 3 kondygnacji
nadziemnych do 12m IiCZqCod poziomu
terenu do najwyzszego punktu przekrycia,
- udziaf powierzchni biologicznie czynnej
minimum - 5%,
- obiekty handlowe 0 powierzchni sprzedazy
ponizej 2000m2,
- istniejqce obiekty handlowe nie spefniajqce
warunku powierzchni sprzedazy do
zachowania.
- wysokosc budynk6w do 3 kondygnacji
nadziemnych do 12m liczqc od poziomu
terenu do najwyzszego punktu przekrycia,
- udziaf powierzchni biologicznie czynnej
minimum - 10%,
- obiekty handlowe 0 powierzchni sprzedazy
ponizej 400m2,
- istniejqce obiekty handlowe nie spefniajqce
warunku powierzchni sprzedazy do
zachowania.
- budynki 0 wysokosci do 15m IiCZqCod poziomu
terenu do najwyzszego punktu przekrycia,
warunek nie dotyczy konstrukcji wiezowych
(0 wysokosci od 15m do 35m) wymaganych
technologiq produkcji,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 2% do 100%,
- dopuszczalne konstrukcje sferyczne,
- udziaf powierzchni biologicznie czynnej
minimum 5%.
- budynki 0 wysokosci do 15m IiCZqCod poziomu
terenu do najwyzszego punktu przekrycia,
- pofacie dachowe 0 nachyleniu od 2% do 100%,
- dopuszczalne konstrukcje sferyczne,
- udziaf powierzchni biologicznie czynnej
minimum 5%.

Dopuszczalne zastosowanie innych parametr6w w tym mi~dzy innymi:
- wysokosci budynk6w zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pod warunkiem
szczeg61nego uzasadnienia z okresleniem wpfywu na jakosc krajobrazu,
- udziafu powierzchni biologicznie czynnej w granicach strefy scisfej ochrony
konserwatorskiej uzasadnionej dostosowaniem wn~trz do wskazan historycznych.

Na obszarze miasta wprowadza si~ ponizsze tereny jako wyfqczone spod zabudowy
budynkami:
- obszary ogrod6w (RO) z dopuszczeniem altan ogrodowych,
- obszary trwafych uzytk6w zielonych (RZ),
- obszary zieleni ochronnej i nadwodnej (Z),
- obszary lesne (ZL),
- obszary zieleni parkowej (ZP) z dopuszczeniem realizacji obiekt6w niezb~dnych
do funkcjonowania parku,

- obszary zieleni dzia{kowej (ZD) z dopuszczeniem realizacji obiekt6w niezbE;ldnych
do funkcjonowania ogrodu dzia{kowego.
Budowa sieci infrastruktury technicznej jest dopuszczalna na wymienionych terenach,
przy czym realizacja linii napowietrznych wymaga szczeg61nego uzasadnienia z okresleniem
wp{ywu na jakosc krajobrazu.
3.5. Obszary ochrony srodowiska.
3.5.1. Zasady ochrony srodowiska i jego zasob6w.
Ochrona i ksztattowanie srodowiska przyrodniczego dotyczy nastE;lpujqcych element6w:
- rezerwatu przyrodniczego,
- obszaru chronionego krajobrazu,
- pomnik6w przyrody,
- w6d powierzchniowych,
- uzytk6w rolnych wysokiej jakosci (klasy III),
-las6w,
- z{6z geologicznych.
Dla poszczeg61nych obszar6w wymagane jest zachowanie ponizszych warunk6w
zagospodarowania przestrzeni majqcych na celu ochronE;lsrodowiska.
Rezerwat przyrodniczy "Rawka"
W granicach rezerwatu "Rawka" znajduje siE;lsamo koryto rz. Rawki oraz pas terenu 0 szerokosci
10m przylegajqcy do linii brzegu rzeki i starorzeczy z wy{qczeniem odcinka w zbiorniku "Dolna"
gdzie granica Iqdowa rezerwatu przebiega Iinq brzegu. Celem ochrony (Plan ochrony na lata 1996-2015,
kt6ry utracil waznosc na mocy art. 154 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r 0 ochronie przyrody) jest:
- umozliwienie swobodnego biegu proces6w geomorfologicznych, ekologicznych i ewolucyjnych,
- utrzymanie naturalnego koryta rzecznego,
- utrzymanie rytmu rocznych zmian stanu wody i przep{yw6w,
- swobodne ksztattowanie SiE;lzbiorowisk roslinnych,
- utrzymanie niezmienionego stanu przyrody,
- zachowanie dotychczasowych sposob6w uzytkowania grunt6w,
- utrzymanie ma{ych piE;ltrzenrzeki i tradycyjnych budowli - m{yn6w wodnych,
- utrzymanie r6znorodnosci siedlisk, zbiorowisk roslinnych oraz gatunk6w roslin i zwierzqt,
- przywr6cenie czystosci w6d i brzeg6w rzeki,
- unaturalnienie sk{adnik6w flory i fauny.
W obszarze rezerwatu wymagane jest wprowadzenie ustaleniami plan6w miejscowych
zakaz6w:
a) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
b) pobierania kruszywa z dna i brzeg6w rzeki,
c) zanieczyszczania wody i terenu,
d) niszczenia i wycinania drzew oraz pobierania uzytk6w drzewnych z wyjqtkiem sytuacji
uzasadnionych przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi,
e) zmieniania stosunk6w wodnych naruszajqcych w spos6b istotny warunki ekologiczne,
f) prowadzenia gospodarki rolnej z wykorzystaniem wszelkich srodk6w chemicznych,
g) zamieszczania tablic i reklam oraz znak6w z wyjqtkiem tablic i znak6w zwiqzanych z ochronq
rezerwatu,
h) wykonywania wszelkich prac zwiqzanych z regulacjq koryta rzecznego (starorzecza)
i umacnianiem jego brzeg6w,
i) budowy napowietrznych sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
j) realizacji budynk6w i ogrodzen.

W obszarze rezerwatu wymagane jest wprowadzenie ustaleniami plan6w miejscowych
dopuszczen:
a) okresowego przeprowadzenie prac konserwacyjnych - usuwanie namu~6w, zwalonych drzew
i czyszczenie koryta rzeki,
b) budowy niezb~dnych zbiornik6w wodnych i urzqdzen technicznych zwiqzanych
z tymi zbiornikami,
c) budowy most6w w sladach istniejqcych dr6g publicznych i og6lnodost~pnych dr6g
wewn~trznych ,
d) budowy przekroczen koryta rzeki (starorzecza) sieciami podziemnymi infrastruktury technicznej,
e) budowy w pasach zieleni nadrzecznej sciezek spacerowych i rowerowych,
przy zachowaniu warunk6w nadzoru i ochrony okreslonych w przepisach szczeg6lnych,
Obszar Chronionego Krajobrazu - G6rnej i Srodkowej Rawki.
W granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu "G6rnej i Srodkowej Rawki" (projektowanego)
znajduje si~ fragment miasta rozciqgni~ty na Iinii p6~noc - po~udniowy zach6d na osi koryta
rz. Rawki ze zbiornikiem Dolna. Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walor6w
krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych doliny rz. Rawki oraz ujscia rzeki Rylki.
Fragmenty Obszaru po~ozone na terenie miasta wchodzq w sk~ad sieci europejskiej
i krajowej obszar6w chronionych i korytarzy ekologicznych.
W obszarze podlegaja czynnej ochronie:
a) ekosystemy lesne, poprzez:
- zwi~kszanie lesistosci, w szczeg61nosci poprzez zalesianie teren6w porolnych
na obszarach, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to
uzasadnione,
- utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyzszanie poziomu w6d gruntowych,
w szczeg61nie na siedliskach wilgotnych (olsach), budow~ obiekt6w ma~ej retencji w tym
zbiornik6w wielofunkcyjnych wp~ywajqcych na zwi~kszenie r6znorodnosci biologicznej
w otaczajqcych lasach,
- zachowanie i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejqcych ciek6w,
mokrade~, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych,
- wykorzystanie las6w dla cel6w rekreacyjno-krajoznawczych
i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone szlaki turystyczne oraz sciezki edukacyjne, wyposazone w elementy
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem,
b) ekosystemy Iqdowe, poprzez:
- przeciwdzia~anie zarastaniu ~qk i pastwisk oraz torfowisk poprzez koszenie i wypas,
a takze mechaniczne usuwanie samosiew6w drzew i krzew6w na terenach otwartych,
z pozostawieniem k~p drzew i krzew6w,
- ograniczenie zmiany trwafych uzytk6w zielonych na grunty orne, minimalizacj~
mechanicznej uprawy gleb na uzytkach zielonych,
- dostosowanie termin6w zabieg6w agrotechnicznych do cyklu bytowania zbiorowisk
fauny a w szczeg61nosci ptak6w,
- preferowanie ochrony roslin metodami biologicznymi,
- ochron~ zadrzewien, zakrzewien oraz ksztaftowanie zr6znicowanego krajobrazu
rolniczego poprzez zakfadanie nowych zadrzewien sr6dpolnych, przydroznych
i towarzyszqcych zabudowie, ochron~ drzew pomnikowych i obejmowanie tq formq
ochrony nowych okaz6w,
- zachowanie sr6dpolnych torfowisk, zabagnien, podmokfosci oraz oczek wodnych,
- utrzymywanie melioracji wodnych w ramach racjonalnej gospodarki rolnej
z wykluczeniem odwadniania obszar6w wodo-bfotnych, torfowisk i obszar6w
tr6dliskowych,
- eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowc6w mineralnych i skfadowania
odpad6w, rekultywacja teren6w po-wyrobiskowych z utrzymaniem wyrobisk na kt6rych
wyksztakify si~ biocenozy 0 znacznej r6znorodnosci,

- utrzymywanie i w razie koniecznosci odtwarzanie lokalnych korytarzy ekologicznych
w szczeg61nosci wzdfuz rz. Rawki i Rylki,
c) ekosystemy wodne, poprzez:
- utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego w6d z uwzgl~dnieniem
wfasciwej gospodarki wodno-sciekowej,
- zachowanie i ochrona zbiornik6w w6d powierzchniowych z utrzymaniem roslinnosci
szuwarowej oraz pasem roslinnosci okalajqcej (obudowy biologicznej zbiornik6w),
- utrzymanie biologicznego przepfywu w6d,
- ograniczenie zabudowy na kraw~dziach wysoczyznowych w celu ochrony kraw~dzi
taras6w rzecznych,
- wykluczenie zmian uksztanowania terenu w niezabudowanych dolinach rzecznych
w szczeg61nosci w granicach teren6w zagrozenia powodziowego,
- utrzymanie i uksztanowanie zadarnionych stref buforowych wok6f zbiornik6w i wzdfuz
brzeg6w rzek celem ograniczenia spfywu substancji biogennych z grunt6w ornych,
- zwi~kszenie retencji wodnej zwfaszcza mafej retencji z warunkiem zachowania dr6g ryb.
W obszarze wymagane jest wprowadzenie ustaleniami plan6w miejscowych zakaz6w jakie
zostanq wprowadzone przepisem powofujqcym Obszar Chronionego Krajobrazu.
Pomniki przyrody.
W obszarze miasta wyst~pujq drzewa wpisane do rejestru pomnik6w przyrody:
- dqb szypufkowy 0 obwodzie 285cm na Placu marszafka Pifsudskiego,
- dqb szypufkowy 0 obwodzie 300cm na Placu marszafka PHsudskiego,
- wiqz szypufkowy 0 obwodzie 355cm na ul. Wfadysfawa Reymonta Nr 2,
- klon Jawor 0 obwodzie 2350cm na cmentarzu przy ul. Tomaszowskiej,
- dqb szypufkowy 0 obwodzie 240cm na cmentarzu przy ul. Tomaszowskiej,
- wiqz szypufkowy 0 obwodzie 295cm na ul. Mickiewicza,
- wiqz szypufkowy 0 obwodzie 230cm na ul. Mickiewicza.
W obszarach otaczajqcych pomniki wymagane jest wprowadzenie ustaleniami plan6w
miejscowych nast~pujqcych warunk6w:
- ochrony systemu korzeniowego przy prowadzeniu prac ziemnych,
- wfasciwego zagospodarowania terenu wok6f pomnika przyrody z wykluczeniem realizacji
zagospodarowania ograniczajqcego warunki ekspozycji pomnika.
Wody powierzchniowe.
Wi~kszos6 zasad zagospodarowania dotyczqcych przewazajqcych cz~sci w6d
sformufowano w punktach dotyczqcych zasad ochrony rezerwatowej oraz zasad ochrony
krajobrazu niniejszego rozdziafu. Ponad to zakfada si~:
a) w dolinie rzeki Rylki, utrzymanie istniejqcych i realizacj~ nowych zbiornik6w retencyjnych
o funkcji rolniczej (rybackiej),
b) w celu ochrony w6d powierzchniowych ograniczenie a w koncowym efekcie eliminacj~
cafkowitq zrzut6w surowych sciek6w oraz w6d opadowych uznanych za zanieczyszczone.
Dziafania w tym zakresie b~dq obejmowa6:
a) realizacj~ system6w odprowadzania i oczyszczania sciek6w sanitarnych zgodnie
z programem sanitacji miasta,
b) realizacja separator6w na ujsciach sieci kanalizacji deszczowej,
c) utrzymaniu istniejqcych i budowie nowych zbiornik6w retencji wodnej,
d) wprowadzeniu opaskowych zadrzewien i zakrzewien wzdfuz ciek6w i zbiornik6w wodnych.
Grunty rolne klasy III.
W celu ochrony grunt6w rolnych najwyzszej jakosci wprowadza si~:
- ograniczenie rozwoju zabudowy 0 charakterze nierolniczym w wyznaczonych obszarach na
rysunku studium, oznaczonych symbolem BM1, BM2, BM3 poprzez stosowanie wyzszych
wskaznik6w powierzchni biologicznie czynnej,

- ograniczenie realizacji zabudowy nierolniczej w obszarach wytypowanych jako rolnicza
przestrzen produkcyjna,
- ograniczenie wykorzystania na cele nierolnicze grunt6w rolnych pochodzenia mineralnego
III klasy bonitacyjnej, wszystkich trwafych uzytk6w zielonych oraz wszystkich grunt6w
wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego, niezaleznie od klasy bonitacyjnej,
- uwzgl~dnieniu koniecznosci udziafu w terenach uzytkowanych rolniczo element6w
biologicznie czynnych, jak: lasy, fqki, wody powierzchniowe, bagna, torfowiska,
- wprowadzeniu obudowy biologicznej gf6wnych ciqg6w komunikacyjnych, zwfaszcza drogi
ekspresowej, krajowej i wojew6dzkich na styku z kompleksami glebowymi wysokich klas
bonitacyjnych.
Lasy.
W zakresie ochrony grunt6w lesnych i las6w uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy
wynikajq z ustaw: 0 lasach, 0 ochronie przyrody oraz 0 ochronie grunt6w rolnych i lesnych.
Szczeg61nym rygorom podlegajq lasy w granicach obszaru chronionego krajobrazu. Ochrona
ekosystem6w lesnych powinna polegae na:
- zachowania biologicznej r6znorodnosci las6w,
- zalesieniu kompleks6w rolnych sfabej jakosci w obszarach R2 okreslonych na rysunku
studium, do zadrzewien powinny bye r6wniez wykorzystane rodzime gatunki. tj. np.: brzoza
brodawkowata, sliwa tarnina, topola osika, jafowiec pospolity, jarzqb pospolity, kruszyna
tarnina,
- utrzymania produkcyjnej zasobnosci las6w,
- utrzymania zdrowia i zywotnosci ekosystem6w lesnych,
- utrzymania i wzmacniania dfugofalowych i wielostronnych korzysci spofecznoekonomicznych pfynqcych z las6w.
Zfoza geologiczne.
W obszarze miasta wyst~pujq w rejonie ul. Ksi~ze Domki:
- teren g6rniczy "Rawa Mazowiecka A-IA",
- obszar g6rniczy "Rawa Mazowiecka IA",
- obszar g6rniczy "Rawa Mazowiecka A",
bazujqce na zfozu geologicznym piask6w.
Ustala si~ nast~pujqce zasady ochrony zf6z geologicznych:
- na obszarach 0 symbolu R2 i BM3 - pofozonym pomi~dzy kolejkq wqskotorowq a granicq z
wsiami Scieki i Boguszyce z wyjqtkiem obszar6w chronionych, dopuszczalne jest
przeznaczenie teren6w rolnych pod eksploatacj~ udokumentowanego zfoza geologicznego
z rekultywacjq 0 kierunku odpowiednim dla przyszfego zagospodarowania, zgodnego z
okreslonymi kierunkami rozwoju,
- na obszarach udokumentowanych zf6z a jeszcze nie wyeksploatowanych obowiqzuje
zakaz realizacji budynk6w i sieci infrastruktury technicznej oraz zalesien,
- rekultywacja teren6w poeksploatacyjnych 0 kierunku lesnym z utrzymaniem zbiornik6w
wodnych powstafych w wyniku eksploatacji zfoza spod wody.
Nie wyznacza si~ obszar6w zf6z geologicznych wymagajqcych wyznaczenia filar6w
ochronnych.
3.5.2. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego.
Zasady ochrony krajobrazu kulturowego dotyczq warstw:
- "miejsca" z jego przeszfosciq, formq i konfiguracjq,
- "ukrytych pod ziemiq" w tym zasob6w warstw geologicznych oraz znalezisk
archeologicznych,
- "pokrycia powierzchni ziemi" stanowiqcego wfasciwy krajobraz kulturowy.
Na obszarze miasta wskazane Sq do ochrony:
a) obiekty zabytkowe z ich bezposrednim otoczeniem,
b) miejsca na styku r6znych form (uksztatlowania lub zagospodarowania) terenu stanowiqce
o odbiorze krajobrazu (tworzqce napi~cia odbioru krajobrazu) w tym:

- granica pomi~dzy ~qkami w dolinie Rawki a terenami rolnymi lub zabudowy, wymagajqca
ekspozycji i utrzymania bez zadrzewieri,
- granice pomi~dzy otwartymi kompleksami teren6w rolnych a pasmowq zabudowq
na peryferyjnych obszarach miasta,
c) stanowiska archeologiczne,
d) zagospodarowanie terenu a w tym:
- uk~ad urbanistyczny cz~sci najstarszej miasta obejmujqcy g~6wnq os urbanistycznq
obejmujqca: ul. JerozolimskCl, ul. Warszawskq, plac Marsza~ka J6zefa PHsudskiego,
Wyszyriskiego, plac Wolnosci, ul. Kosciuszki i ul. Tomaszowskq poprzez utrzymania
skali zabudowy zachowujqcej w krajobrazie wymienione dominanty,
- kompleksy zieleni parkowej,
- cmentarze.
Do wazniejszych zasad ochrony krajobrazu kulturowego nalezq:
- koncentracja zabudowy w istniejqcych, wykszta~conych kompleksach zabudowy
przy zachowaniu tradycyjnego uk~adu urbanistycznego i krajobrazu centralnej cz~sci
miasta,
- obj~cie ochronq konserwatorskq obiekt6w i zespo~6w kultury materialnej,
- harmonijne wkomponowanie w krajobraz naziemnych element6w infrastruktury technicznej,
- promowanie dzia~alnosci gospodarczej zwiqzanej z lokalnymi tradycjami i dziedzictwem
kulturowym.
Wymagane jest wprowadzenie ustaleniami plan6w miejscowych ograniczeri nakaz6w
i zakaz6w zapewniajqcych wglqd (strefy ekspozycji) na dominanty architektoniczne:
- wszystkie pierzeje placu Marsza~ka J6zefa Pi~sudskiego od strony przeciwleg~ych pierzei,
- budynek strazy pozarnej od strony ul. Kosciuszki,
- budynek szko~y podstawowej, ul. Kosciuszki 19 od strony zachodniej,
- budynek dworca kolejki wqskotorowej od strony ul. Kolejowej,
- budynek muzeum od strony ul. towickiej,
- kosci6~ 00. Pasjonist6w p.w. Wniebowzi~cia NMP od strony przylegajqcej ulicy,
- kosci6~ ewangelicki od strony ul. Warszawskiej oraz od strony ul. Jerozolimskiej,
- zamek Ksiqzqt Mazowieckich od strony drogi krajowej Nr 72 i ul. Zamkowej,
- park miejski od strony ul. Kolejowej, Fawornej i Fawornej oraz rz. Rawki,
- cmentarz Zydowski od strony ul. Kazimierza Wielkiego.
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3.6. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6tczesnej.
Na obszarze miasta ochronie podlegajq obiekty wpisane do rejestru zabytk6w:
1) strefa scis~ej ochrony konserwatorskiej (decyzja Nr 800 z dnia 04.10.1991 r.),
2) klasztor 00. Pasjonist6w (decyzja Nr 781/236 z dnia 27.12.1967r.),
3) kosci6~ 00. Pasjonist6w p.w. Wniebowzi~cia NMP (decyzja Nr 781/235
z dnia 27.12.1967r.),
4) kosci6~ ob. Par. p.w. Niepokalanego pocz~cia NMP (decyzja Nr 777/232
z dnia 27.12.1967r.),
5) kolegium (decyzja Nr 780/234 z dnia 27.12.1967r.),
6) dzwonnica (decyzja Nr 779/233 z dnia 27.12.1967r.),
7) kosci6~ ewangelicki (decyzja Nr 783/237 z dnia 27.12.1967r.),
8) cmentarz grzebalny przy ul. Tomaszowskiej (decyzja Nr 806 z dnia 20.11.1991 r.),
9) cmentarz zydowski (decyzja Nr 872 z dnia 20.03.1992r.),
10) park miejski (decyzja Nr 478 z dnia 16.09.1978r.),
11) zamek Ksiqzqt Mazowieckich (decyzja Nr 784/238 z dnia 27.12.1967r.),
12) ratusz, plac Marsza~ka J6zefa Pi~sudskiego Nr 5 (decyzja Nr 785/239 z dnia 27.12.1967r.),
13) dawne jatki miejskie, ul. Mickiewicza 11 (decyzja Nr 270/200 z dnia 27.12.1967r.),
14) Rogowska Kolejka Dojazdowa, most, dworzec kolejki wqskotorowej (decyzja Nr 1000
z dnia 31.12.1996r.),
15) szko~a podstawowa, ul. Kosciuszki 19 (decyzja Nr 916 z dnia 22.12.1992r.),
16) dom (Muzeum), ulica towicka 26 (decyzja Nr 631 z dnia 29.09.1983r.),
17) dw6r, ul. 1. Maja 55 (decyzja Nr 789 z dnia 07.02.1989r.),

18) zesp6t budynk6w willi: willa, dam agrodnika, brama wjazdawa, ul. Mita 4 (decyzja Nr 913,
z dnia 04.12.1992r.),
19) dam, plac Marszatka J6zefa PHsudskiega Nr 4 (decyzja Nr 786/240 z dnia 27.12. 1967r.),
20) dam, plac Marszatka J6zefa PHsudskiego Nr 4a (decyzja Nr 787/241 z dnia 27.12. 1967r.),
21) dam, plac Marszatka J6zefa PHsudskiega Nr 4b (decyzja Nr 788/242 z dnia 27.12. 1967r.),
22) dom, plac Marszatka J6zefa PHsudskiego Nr 10 (decyzja Nr 789/243 z dnia 27.12. 1967r.),
23) dom, plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 11 (decyzja Nr 790/244 z dnia 27.12. 1967r.),
24) dom, plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 12 (decyzja Nr 791/245 z dnia 27.12. 1967r.),
25) dom, plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 14 (decyzja Nr 792/246 z dnia 27.12. 1967r.),
26) dam, plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 16 obecnie Nr 15 (decyzja Nr 793/247
z dnia 27.12. 1967r.),
27) dam, plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 17 obecnie Nr 16 (decyzja Nr 271/202
z dnia 27.12. 1967r.),
28) dawny budynek Kamisji Obwodowej Starostwa Armii Krajowej Nr 1 (decyzja Nr 272/202
z dnia 27.12.1967r.),
29) dom, Stowackiego 14 abecnie 44 (decyzja Nr 601/1009 z dnia 29.06.1954r.),
30) dam, ul. Warszawska Nr 8 (decyzja Nr 769 z dnia 25.08.1986r.),
31) dom, plac Wolnosci 6 (decyzja Nr 795/249 z dnia 27.12.1967r.),
32) mtyn gaspodarczy, ul. Stowackiega 76 (decyzja Nr 886 z dnia 04.12.1992r.),
33) podgrodzie (decyzja Nr 968 z dnia 15.01.1991 r.),
34) grodziska wczesnosredniowieczne (decyzja Nr 360/58 z dnia 15.07.1966r.),
Na obszarze miasta ochronie podlegajq obiekty b~dqce w ewidencji zabytk6w:
1) cmentarz przykascielny z bramq przy kasciele 00. Pasjonist6w,
2) cmentarz przykoscielny przy kosciele p.w. Niepokalanego Pacz~cia NMP,
3) cmentarz przykascielny przy kosciele ewangelicko - augsburskim,
4) budynek mieszkalny plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 13A,
5) dom mieszkalny ul. Stowackiego 31 obecnie 76.
6) szpital (abecnie internat) w zespole ewangelicko-augsburskim, ul. Warszawska,
7) kaplica cmentarna p.w. Sw. Eltbiety,
8) kapliczka p.w. Sw. Rocha, ul. 1 Maja,
9) kapliczka ul. Zamkowa Wola,
10) szpital obwodawy, ul. Warszawska 14,
11) austeria, ul. Jerozolimska 30,
12) budynek straty patarnej, pI. Wolnosci 4,
13) domy, ul. Kardynata Wyszynskiego 1, 2, 3,
14) dam Nr 34, ul. Jerozolimska,
15) dam, ul. Kilinskiego Nr 4,
16) damy, ul. Kosciuszki Nr 3 , 4,
17) domy, ul. Krakawska Nr 6, 7,
18) dom, ul. Krzywe Kata Nr 6,
19) dam, ul. Kaplica znalezienia Sw. Krzyta ul. Katawicka,
20) domy ul. towicka Nr 4, 10 i 14,
21) dam, ul. Mazowiecka Nr 2,
22) domy, ul. Mickiewicza Nr 18, 24,
23) domy, plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego Nr 1, 2, 3, 13,
24) domy, ul. Skierniewicka Nr 1,7,
25) dam, ul. Stowackiego Nr 9,
26) dam w zespole dom6w fabryki "Tatar",
28) dom, ul. Tamaszawska Nr 2,
29) domy, ul. Warszawska Nr 3, 10,15,
30) dom, pI. Wolnosci Nr 11,
31) domy, ul. Zamkowa Wola Nr 1 i 5,
32) dam, PI. Walnasci Nr 3,
33) kapliczka, ul. W. Reymonta.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej
podlegajq uszczeg6fowieniu w ustaleniach planu miejscowego a szczeg61nie w zakresie:
1) warunk6w zagospodarowania w strefie ekspozycji obiekt6w chronionych oraz w strefie
ochrony konserwatorskiej w kt6rych wymagane jest wprowadzenie w planach
miejscowych, obowiqzujqcych ustalen okreslajqcych:
a) zachowanie warunk6w ekspozycji obiektu zabytkowego wzdfuz gf6wnych osi
kompozycyjnych w tym: dr6g wjazdowych, alei i Iinii widokowych,
b) warunki architektoniczne wykluczajqce dominanty konkurujqce z obiektami sakralnymi,
jak maszt6w, komin6w, sfup6w lub kubatur przewyzszajqcych 3/4 wysokosci obiekt6w
zabytkowych;
2) warunk6w zagospodarowania na terenach cmentarzy i parku oraz w strefie scisfej ochrony
konserwatorskiej, dla kt6rych wymagane jest wprowadzenie warunk6w dotyczqcych:
a) zachowania warunk6w wfasciwej ekspozycji od strony teren6w przylegfych,
b) ograniczenia zabudowy w strefach ekspozycji,
c) ochrona drzewostanu w tym w szczeg61nosci systemu korzeniowego.
Wyzej wymienione obiekty i obszary podlegajq r6znym stopniom ochrony w celu zachowania
ciqgfosci historycznej krajobrazu oraz funkcji uzytkowych.
Generalnymi zasadami ochrony wskazanymi do uwzgl~dnienia w planach miejscowych Sq:
a) realizacja zagospodarowania na obiektach jak i w otoczeniu (w strefie scisfej ochrony
konserwatorskiej) pod nadzorem i na warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych,
b) zachowanie historycznie uksztaftowanego przebiegu granic wfasnosci i Iinii
rozgraniczajqcych ulic, Iinii zabudowy i gabaryt6w zabudowy,
c) zachowanie charakteru wn~trz,
d) zachowanie zgrupowan starodrzewu,
e) dostosowanie funkcji uzytkowych budynk6w do funkcji pierwotnych a w sytuacji braku
kontynuacji funkcji w czasach obecnych nadanie funkcji zblizonych,
f) w sytuacji, gdy stan techniczny budynk6w, wskazuje na post~pujqCq i nieodwracalnq
degradacj~ przy zastosowaniu znanych technik, wymagane jest cafkowite odtworzenie
obiekt6w w ksztakie historycznym lub wyodr~bnienie zarysu obiektu w elewacji nowej
zabudowy,
g) w obszarze strefy scisfej ochrony konserwatorskiej wskazane jest wprowadzenie zasad
zagospodarowania 0 tresci:
- pofacie dachowe budynk6w w pierzejach symetryczne i 0 nachyleniu od 40% do 100%
z uwzgl~dnieniem nawiqzania do formy dach6w historycznych budynk6w sqsiadujqcych,
- dachy kryte: dach6wkq bitumicznq, dach6wkq ceramicznqlub blachq dach6wkowq
w kolorze brqzowym, czerwonym lub grafitowym,
- dachy wysuni~te poza lico muru do 70cm z uwzgl~dnieniem nawiqzania do formy dach6w
historycznych budynk6w sqsiadujqcych,
- poziom kalenicy dachu budynku winien nawiqzywae do kalenic budynk6w sqsiednich
z uwzgl~dnieniem zasady umiejscowienia Iinii kalenicy budynku nizszego w obr~bie
sciany szczytowej budynku wyzszego,
- zakaz stosowania spadk6w lukarn pOCZqwszy od kalenicy dachu,
- w elewacjach frontowych podziafy, proporcje powierzchni okien i scian, detal
oraz kolorystyka powinny bye dostosowane do historycznych budynk6w sqsiadujqcych
oraz charakteru wn~trza urbanistycznego oraz lokalnych tradycji ksztaftowania zabudowy,
- na elewacjach frontowych budynk6w w pierzejach obowiqzuje uczytelnienie historycznych
granic nieruchomosci,
- elewacje kryte tynkami szlachetnymi lub p6fszlachetnymi, gfadkimi lub nakrapianymi,
- zakaz instalowania na elewacjach frontowych budynk6w: wszelkich urzqdzen Iicznikowych
infrastruktury technicznej, kt6rych powierzchnia frontowa wykracza poza powierzchni~
sciany frontowej, slusarki stalowej, okfadania elewacji pfytkami terakotowymi
oraz winylowymi typu "siding",

- instalowanie urzqdzen licznikowych i przY~qczy infrastruktury technicznej w elewacji
frontowej budynk6w zabytkowych jest dopuszczalne po spe~nieniu wymog6w
konserwatorskich okreslonych przepisami szczeg6lnymi,
- wrota bram przejazdowych drewniane,
- wysokosc ogrodzen od strony ulic i plac6w do 160cm,
- poziom posadzki parteru wyniesiony nad poziom terenu do 0,45m z uwzgl~dnieniem
nawiqzania do poziomu parter6w historycznych budynk6w sqsiadujqcych,
- zakaz realizacji loggii.
Na obszarach wyst~powania stanowisk archeologicznych i wok6~ tych obszar6w
przyjmuje si~ ponizsze zasady majqce na celu ochron~ pozosta~osci pradziejowych
i historycznych:
a) na terenach lub fragmentach teren6w, kt6re po~ozone Sq w obszarach wyst~powania
stanowisk archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych zwiqzanych z zabudowq
i zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzajqcych ratowniczych
badan wykopaliskowych,
b) na terenach lub fragmentach teren6w po~ozonych w obszarze ochrony stanowisk
archeologicznych, prace ziemne i zalesienia, podlegajq nadzorowi konserwatorskiemu
na warunkach okreslonych w przepisach szczeg6lnych, wykonywanie prac ziemnych
zwiqzanych z zabudowq i zagospodarowaniem terenu wymaga nadzoru archeologicznego
w czasie ich realizacji,
c) w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska archeologicznego w obszarze ochrony
stanowisk archeologicznych, wykonywanie rob6t ziemnych zwiqzanych z zabudowq
i zagospodarowaniem terenu wymaga przeprowadzenia ratowniczych badan
wykopaliskowych,
d) ograniczenie inwestycji na obszarach wyst~powania stanowisk archeologicznych
a w sytuacji wystqpienia takiej koniecznosci, przeprowadzania ratowniczych badan
wykopaliskowych przed podj~ciem dzia~an inwestycyjnych na warunkach w~asciwych
przepis6w,
e) obszar strefy scis~ej ochrony konserwatorskiej traktuje si~ jako stref~ ochrony stanowisk
archeologicznych.
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Ustala sie ponizsze zasady i kierunki rozwoju sieci dr6g.
A. Rozw6j sieci dr6g zostanie podporzqdkowany nast~pujqcym celom nadrz~dnym:
- zapewnienie bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu zewn~trznego przez obszary
zabudowane miasta, pomi~dzy kierunkami do todzi, Skierniewic, Gr6jca, Nowego
Miasta, Opocznem, z uwzgl~dnieniem ruchu zewn~trznego wywo~anego w~z~ami
na drodze ekspresowej,
- otwarcia miasta dla ruchu docelowego do Rawy Mazowieckiej z w/w kierunk6w,
- dogodnego pO~qczenia miejscowosci z gmin sqsiednich z miastem Rawa Mazowiecka.
- zapewnienia dogodnych pO~qczen ulicznych dla ruchu wewn~trznego pomi~dzy
sr6dmiesciem, dzielnicq p6~nocnq i dzielnicami po~udniowymi,
- utworzenie strefy ruchu uspokojonego w obr~bie najcenniejszego kulturowo obszaru
sr6dmiescia.
B. Przyjmuje si~ nast~pujqCq struktur~ funkcjonalnq dr6g:
1) droga krajowa Nr 8 Warszawa - Wrodaw, projektowane do przystosowania do klasy
drogi ekspresowej 0 ograniczonej dost~pnosci ruchu samochodowego do w~z~6w:
- "Bia~a" (istniejqcy) na przeci~ciu z drogq krajowq Nr 72 i wojew6dzkq Nr 725,
- "Katowicka" na przeci~ciu z drogq powiatowq Nr 4155E i projektowanego pod~qczenia
drogi wojew6dzkiej Nr 726;
2) na przeci~ciu z pasem drogowym drogi ekspresowej zostanq utrzymane
oraz zrealizowane przejazdy:

- kolejki wqskotorowej (istniejqcy wiadukt drogowy),
- ul. Zamkowa (istniejqcy wiadukt drogowy),
- ul. W~adys~awa Reymonta (istniejqcy wiadukt drogowy),
- ul. Krakowskiej (projektowany wiadukt drogowy),
- ul. Osada Dolna do Akacjowej (istniejqcy wiadukt drogowy do przebudowy w celu
poprawy parametr6w przejazdu);
3) droga krajowa Nr 72, t6di: - Rawa Mazowiecka, klasy droga g~6wna 0 ograniczonej
dost~pnosci ruchu samochodowego do skrzyzowari,
- z ul. Jezowskq,
- z ul. Skierniewickq (drogq wojew6dzkq Nr 707),
- z ul. Bia~q i drogq wojew6dzkq Nr 725,
- zjazd6w do obiekt6w zwiqzanych z obs~ugq ruchu na warunkach w~asciwego
zarzqdcy drogi;
4) na przeci~ciu z pasem drogowym drogi krajowej Nr 72 zostanq utrzymane przejazdy:
- z projektowana ulicq dojazdowq ~qCZqCqul. Boles~awa Chrobrego z ul. Wodnq,
- z ul. Jerozolimskq;
5) droga wojew6dzka Nr 707, Skierniewice - Nowe Miasto 0 przebiegu nieciqg~ym
w obszarze miasta, klasy ulica zbiorcza (docelowo g~6wna) w sladzie:
- ul. Skierniewickiej (od granicy miasta do drogi krajowej Nr 72),
- ul. Zamkowa Wola (od granicy miasta do ul. Jerozolimskiej),
- ul. Jerozolimskiej i Bia~ej (ulice gminne) do ronda na drodze krajowej Nr 72,
z zapewnieniem pO~qczenia ww odcink6w poprzez fragment drogi krajowej Nr 72
od skrzyzowania z ul. Skierniewickq do ronda na w~i:le "Bia~a";
6) droga wojew6dzka Nr 725, Rawa Mazowiecka - Gr6jec, klasy ulica zbiorcza
(docelowo g~6wna), na odcinku ul. Bia~ej od granicy miasta do w~z~a "Bia~a";
7) droga wojew6dzka Nr 726 Rawa Mazowiecka - Opoczno, klasy ulica zbiorcza
(docelowo g~6wna), na odcinku ul. Krakowskiej od granicy miasta do drogi ekspresowej
oraz projektowanego odcinka do w~z~a "Katowicka";
8) uk~ad podstawowy obs~ugi komunikacyjnej obszaru miasta b~dzie tworzyc siec ulic
zbiorczych:
a) ciqg ulic klasy droga zbiorcza, tworzqcy g~6wnq os komunikacyjnq miasta, od drogi
wojew6dzkiej Nr 707 (ul. Zamkowa Wola) do drogi krajowej Nr 72 w sladzie ulic:
- Targowej (droga powiatowa Nr 4152E),
- AI. Konstytucji 3 maja (droga powiatowa Nr 4152E),
- ul. Faworna (droga powiatowa Nr 4152E),
- ulica projektowana od ul. Fawornej do skrzyzowania ul. Jezowskiej z drogq
krajowq Nr 72,
b) ul. Mszczonowska (droga gminna Nr 113332E) klasy droga zbiorcza, zapewniajqca
pO~qczenie komunikacyjne z miejscowosciami Konopnica i Zydomice oraz dalej
potozonymi w p6tnocnej cz~sci gminy Rawa Mazowiecka,
c) ul. Krakowska (droga wojew6dzka Nr 726) klasy droga zbiorcza, odcinek od AI.
Konstytucji 3 Maja do drogi ekspresowej poprzez wiadukt nad drogq ekspresowq,
zapewniajqca powiqzanie komunikacyjne miasta z drogq wojew6dzkq na kierunku
do Opoczna oraz z drogq ekspresowq poprzez w~ze~ "Katowicka",
d) ciqg ulic klasy droga zbiorcza: Tadeusza Kosciuszki (droga powiatowa Nr 41 OOE),
Tomaszowska (droga powiatowa Nr 4152E) do skrzyzowania z ul. Katowickq i
Katowicka (droga powiatowa Nr 4155E) od ul. Tomaszowskiej do w~z~a
"Katowicka", zapewniajqcy powiqzanie komunikacyjne miasta z drogq ekspresowq
na kierunku do Wrodawia poprzez w~ze~ "Katowicka",
e) ciqg ulic klasy droga zbiorcza: Ksi~ze Domki, 1-Maja, Kolejowa (droga powiatowa Nr
4110E) i ul. Skierniewicka (droga wojew6dzka Nr 707) odcinek od ul. towickiej do
drogi krajowej Nr 72, zapewniajqcy powiqzanie komunikacyjne miasta z drogq
krajowa Nr 72 na kierunku do todzi;

9) uk~ad uzupe~niajqcy obejmujq wazniejsze drogi lokalne, tworzqce siec podstawowq ulic
lokalnych w sk~ad, ktorej wchodzq ulice:
- Nowa (droga powiatowa Nr 4133E w trakcie zmiany kategorii na gminnq),
- Aleksandrowka (droga powiatowa Nr 4136E w trakcie zmiany kategorii na gminnq),
- Browarna (droga powiatowa Nr 4139E w trakcie zmiany kategorii na gminnq),
- Przemys~owa (droga powiatowa Nr 4139E w trakcie zmiany kategorii na gminnq),
- Niepodleg~osci (droga powiatowa Nr 4144E),
- Po~udniowa (od ul. Krakowskiej do ul. Reymonta, droga powiatowa Nr 4154E w
trakcie zmiany kategorii na gminnq),
- Katowicka (od ul. Tomaszowskiej do granic miasta, droga powiatowa Nr 4155E),
- Jerozolimska (od ul. Warszawskiej do ul. Zamkowa Wola),
- Genera~a Antoniego Jezioranskiego (droga gminna Nr 113329E),
- Jezowska,
- Kazimierza Wielkiego,
- towicka,
- Mi~a,
- Opoczynska,
- Osada Dolna,
- Boles~awa Prusa (droga gminna Nr 113315E),
- Reymonta (droga gminna Nr 1131 09E),
- Juliusza S~owackiego,
- Jana Sobieskiego (droga gminna Nr 113319E),
- Solidarnosci (droga gminna Nr 113321 E),
- Wa~owska,
- Warszawska,
- Wyzwolenia,
- Stefana Zeromskiego (droga gminna Nr 113327E)
oraz projektowane ulice lokalne w terenach rolnych promowanych do zabudowy
w rejonie: ul. Bia~ej, ul. Krakowskiej, ul. Ksi~ze Domki, ul. 1 Maja oraz wzd~uz kolejki
wqskotorowej od ul. Miodowej do ul. Mszczonowskiej;
10) siec uzupe~niajqcq ulic obs~ugujqcych bezposrednio tereny zabudowy b~dq tworzyc
pozosta~e ulice 0 nadanych kategoriach lub nie posiadajqcych kategorii drog
publicznych;
11) w konsekwencji przyj~tej struktury funkcjonalnej drog niezb~dne b~dzie
sformu~owanie wnioskow 0 dokonanie zmian kategorii drog w trybie przepisow
o drogach publicznych w zakresie:
- nadania kategorii drogi wojewodzkiej (ciqg drogi wojewodzkiej Nr 725) dla odcinkow
ulic jerozolimskiej i Bia~ej,
- zdj~cie kategorii drogi wojewodzkiej Nr 726 z odcinka ul. Krakowskiej od drogi
ekspresowej do ul. Warszawskiej,
- nadania kategorii drog powiatowych wszystkim ulicom zbiorczym, ktore takiej
kategorii nie posiadajq,
- zdj~cie kategorii drog powiatowych wszystkim ulicom lokalnym, ktore takq kategori~
posiadajq.

c. Kszta«owanie

sieci ulic nastqpi poprzez:
- modernizacj~ istniejqcej sieci ulic z doprowadzeniem parametrow technicznych
a w szczegolnosci w zakresie szerokosci jezdni, ~ukow poziomych w trasie i w obr~bie
skrzyzowan, do stanu zgodnego z wymogami obowiqzujqcych norm,
- budow~ nowych ulic podstawowego ok~adu oraz w terenach promowanych
do zabudowy,
- utrzymanie funkcji obs~ugi terenow budowlanych na odcinkach stycznych z ulicami
i dostosowanie parametrow ulic do pe~nienia tej funkcji.

D. W granicach pas6w drogowych ulic (z wyfqczeniem drogi ekspresowej i krajowej) zakfada
realizacj~ sciezek rowerowych (wydzielonych lub oznaczonych na jezdni)
wg zapotrzebowania ze szczeg61nym uwzgl~dnieniem pofqczen turystycznych wobszarze
chronionego krajobrazu. Utrzymuje si~ istniejqcy ciqg pieszo-rowerowy Wzdfuz rz. Rawki
od zapory zbiornika Tatar do ul. towickiej z wydfuzeniem do wsi iydomice.

Majqc na wzgl~dzie zr6wnowazony rozw6j miasta (rozumiany przez to taki rozw6j spofecznogospodarczy, w kt6rym nast~puje proces integrowania dziafan politycznych, gospodarczych i
spofecznych, z zachowaniem r6wnowagi przyrodniczej oraz trwafosci podstawowych
proces6w przyrodniczych, w celu zagwarantowania mozliwosci zaspokajania podstawowych
potrzeb poszczeg61nych spotecznosci lub obywateli zar6wno wsp6tczesnego pokolenia, jak i
przyszfych pokolen) ustalono podstawowe zasady obstugi inzynieryjnej miasta w sktad, kt6rej
wchodzq systemy:
- zaopatrzenia w energi~ elektrycznq,
- zaopatrzenia w gaz,
- zaopatrzenie w ciepfo,
- telekomunikacyjny,
- zaopatrzenia w wod~,
- odprowadzenia i oczyszczania sciek6w,
- odprowadzania i oczyszczania w6d opadowych,
- usuwania odpad6w.
Ustala sie nastepujace zasady i kierunki rozwoju system6w.
1) rozw6j system6w infrastruktury technicznej polegac b~dzie na:
- utrzymaniu, modernizacji i usprawnianiu istniejqcych sieci i urzqdzen,
- dog~szczeniu sieci doprowadzajqcych i odbierajqcych, wedfug zapotrzebowania,
- rozbudowie system6w na terenach proponowanych do zabudowy;

2) w zakresie sieci i urzqdzen elektroenergetycznych przewiduje si~:
- oparcie zasilania systemu 0 gt6wny punkt zasilania przy ul. Skierniewickiej,
- utrzymanie przebiegu istniejqcych Iinii przesyfowych 11OkV z zachowaniem korytarzy
ochronnych,
- realizacj~ Iinii elektroenergetycznej 11OkV Rawa Mazowiecka - Skierniewice,
- dog~szczenie sieci transformator6w z Iiniami zasilajqcymi 15kV w miar~ wyst~powania
deficytu mocy w terenach projektowanej zabudowy,
- dopuszczenie przeznaczenia terenu pod realizacj~ turbin wiatrowych w obszarach
rolniczych (R2) poza granicami obszar6w chronionych po uzyskaniu pozytywnych opinii
ornitologicznych i herpetologicznych;
3) zaopatrzenie w gaz zapewniajq:
- istniejqce sieci przesyfowa wysokiego cisnienia z istniejqcymi stacjami redukcyjnymi
gazu z wysokiego na srednie cisnienie w Konopnicy (Gmina Rawa Mazowiecka)
i przy ul. Krakowskiej,
- miejska siec rozprowadzajqca sredniego cisnienia prowadzona ze stacji redukcyjnych
z rozbudowq w terenach zabudowy;
4) kierunki rozwoju system6w zaopatrzenia w ciepfo obejmq:
- modernizacj~ istniejqcych koHowni w obiektach uzytecznosci publicznej i zaktadach
produkcyjnych z wprowadzaniem urzqdzen grzewczych 0 niskiej emisji spalin
a docelowo opalanych gazem,
- preferowanie w realizowanych obiektach przechodzenia na czynnik grzewczy niew~glowy lub urzqdzeniach niskoemisyjnych;

5) w zakresie telekomunikacji rozw6j systemu obejmowac b~dzie:
- rozbudow~ sieci konwencjonalnej w miar~ zapotrzebowania,
- dog~szczanie sieci do abonent6w,
- dopuszczenie lokalizacji stacji bazowych telefonii kom6rkowych w obszarach zabudowy
i w terenach rolnych przy zachowaniu przepis6w chroniqcych srodowisko zamieszkania;
6) w zakresie zaopatrzenia w wod~ zak~ada si~:
- oparcie systemu zaopatrzenia w wod~ 0 zasilanie z uj~c wody w Boguszycach i z uj~cia
"Tatar",
- uzdatnianie wody stacjami uzdatniania przy ul. Kolejowej i Katowickiej,
- uzyskanie wskaznika wydajnosci produkcji wody SUW "Kolejowa" na poziomie
400 m3/h,
- rozbudow~ sieci w uk~adzie wielopierscieniowym z obj~ciem obs~ugq nowych teren6w
budowlanych,
- stopniowq wymian~ starych rurociqg6w nie odpowiadajqcych normom bezpieczenstwa;
7) w zakresie odprowadzania i oczyszczania sciek6w kierunki rozwoju systemu obejmujq:
- oparcie systemu na oczyszczalni sciek6w w Konopnicy, pracujqcej w systemie
mechaniczno-biologicznym 0 wydajnosci 9 000 m3/d,
- doprowadzenie sciek6w do oczyszczalni istniejqcq sieciq kolektor6w grawitacyjnych,
cisnieniowych i przepompowni sciek6w,
- realizacj~ sieci i przepompowni w nowych terenach budowlanych z doprowadzeniem
sciek6w do istniejqcych sieci zbiorczych;
8) rozw6j systemu odprowadzania i oczyszczania w6d opadowych obejmuje:
- utrzymanie istniejqcych sieci kanalizacji deszczowej z separatorami i oczyszczalniami
w6d deszczowych (zbiornikami buforowymi),
- budow~ i rozbudow~ sieci w istniejqcych i projektowanych pasach drogowych w celu
obj~ciem procesem oczyszczania 100% w6d sp~ywajqcych do rz. Rawki i rz. Rylki
zgodnie z programem kanalizacji deszczowej,
- tworzenie ma~ych retencji w6d deszczowych na terenie nieruchomosci z minimalizacjq
teren6w utwardzonych;
9) system usuwania odpad6w oparty b~dzie na:
- instalacji do zagospodarowania odpad6w metodami fizyko-chemiczno-mechanicznymi,
zlokalizowanej w obr~bie istniejqcego sk~adowiska odpad6w w Pukininie,
- sk~adowisku urzqdzonym w Pukininie z rozbudowq 0 kolejne niecki eksploatacyjne
oraz na zasadach obowiqzujqcych przepis6w porzqdkowych i w oparciu 0 niezb~dne
urzqdzenia s~uzqce zbieraniu odpad6w w celu ich przygotowania do transportu
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania,
- selektywnym gromadzeniu i post~powaniu zgodnym z przepisami szczeg61nymi
w sytuacji powstawania odpad6w z grupy niebezpiecznych,
- umowach z firmami specjalistycznymi obs~ugujqcymi obszar miasta.

Z racji rozwoju funkcji miastotw6rczych, rolnicza i lesna przestrzen produkcyjna b~dzie
zminimalizowana a w rozwoju gospodarczym nie b~dzie odgrywac znaczqcej roiL
utrzymaniu w granicach miasta decyduje jakosc grunt6w i stopien wyposazenia
w urzqdzenia melioracyjne.
Ustala si~ nast~pujqce obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej (R1):
- obszar w rejonie ul. Laskowej 0 gruntach klasy III z urzqdzeniami melioracji szczeg6~owej,
- obszar w rejonie ul. W~adys~awa Reymonta 0 gruntach klasy IV z urzqdzeniami melioracji
szczeg6~owej .

o

W obszarach tych wprowadza si~ ograniczenie zabudowy z wykluczeniem przeznaczenia
terenu w planach miejscowych na cele nierolnicze.
W rejonie ul. Osada Dolna, ustala si~ obszar promowany do rozwoju ekstensywnego
rolnictwa lub zalesienia.
W obszarze miasta istniejqce, niewielkie uzytki lesne, pozostawia si~ do zachowania
z regulacjq linii rolno-Iesnej.

Obszarami inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu lokalnym na terenie miasta Sq:
a) tereny dr6g gminnych i dr6g wewn~trznych proponowanych do zaliczenia jako drogi
publiczne, na kt6rych realizowane b~dq podstawowe zadania w zakresie budowy
i utrzymania nawierzchni jezdni i chodnik6w oraz sieci infrastruktury technicznej,
b) tereny przedszkoli, szk6t podstawowych i gimnazj6w,
c) tereny obiekt6w i siedzib administracji i obstugi komunalnej miasta,
d) tereny urzqdzen infrastruktury technicznej w tym uj~c wody, oczyszczalni sciek6w
i sktadowiska odpad6w.
Nie zaktada si~ realizacji znaczqcych obiekt6w cel6w publicznych, majqcych wptyw
na struktur~ przestrzennq obszaru. W celu poprawy obstugi administracyjnej mieszkanc6w
zaktada si~ rozbudow~ istniejqcego ratusza z eliminacjq biur w budynkach prywatnych.
Rozmieszczenie przestrzenne najwazniejszych obszar6w (symbol U2) okresla rysunek
studium "Struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki rozwoju" w skali 1:5 000.
4.2. Obszary inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu ponadlokalnym.
Obszarami inwestycji celu publicznego 0 znaczeniu ponadlokalnym na terenie miasta Sq:
a) obszar pas6w drogowych dr6g krajowych Nr 72 i ekspresowej Nr 8,
c) obszary pas6w drogowych dr6g wojew6dzkich Nr 707, 725 i 726,
d) obszary pas6w drogowych dr6g powiatowych,
e) obszary podstawowych ustug 0 znaczeniu powiatowym w tym mi~dzy innymi obiekty
i siedziby:
- administracji powiatowej,
- szpitala, przychodni zdrowia i opieki spotecznej,
- szkolnictwa sredniego,
- urz~du skarbowego,
- policji,
- sqdu,
- nadzoru sanitarnego,
- muzeum regionalnego,
f) miejski dom kultury,
g) osrodek sportu i rekreacji z krytq ptywalniq.
Nie zaktada si~ realizacji znaczqcych obiekt6w cel6w publicznych, majqcych wptyw
na struktur~ przestrzennq obszaru. W celu poprawy bazy rekreacyjno-sportowej zaktada si~
realizacj~ krytej ptywalni. Rozmieszczenie przestrzenne obszar6w (symbol U1) okresla
rysunek studium "Struktura funkcjonalno-przestrzenna - kierunki rozwoju".
4.3. Obszary, dla kt6rych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Obszar miasta posiada 100% pokrycie obowiqzujqcymi planami miejscowymi. Z uwagi
na powyzsze nie wyznacza si~ teren6w dla kt6rych ustala si~ obowiqzek sporzqdzenia planu
miejscowego.

4.4. Obszary, dla kt6rych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepis6w odr~bnych.
Obszar miasta posiada 100% pokrycie obowiqzujqcymi planami miejscowymi. Z uwagi
na powyzsze nie wyznacza si~ teren6w dla kt6rych ustala si~ obowiqzek sporzqdzenia planu
miejscowego.

Nie wyznacza si~ obszar6w wymagajqcych obowiqzkowego przeprowadzenia scalenia
i podziatu nieruchomosci. Nie wyklucza si~ ustalenia planem miejscowym takiego warunku
lub warunku potqczenia i podziatu na dziatki budowlane, na terenach 0 nieodpowiedniej
strukturze wtasnosciowej do zabudowy.
4.6. Obszary rozmieszczenia

obiekt6w handlowych

0

powierzchni sprzedazy powyzej

2000m2.
Nie wyznacza si~ obszar6w rozmieszczenia obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy
powyzej 2000m2. Ustala si~ obszar dopuszczalnego przeznaczenia terenu w planie
miejscowym pod realizacj~ obiekt6w handlowych 0 powierzchni sprzedazy do 2000m2,
potozony w kwartale 0 granicach okreslonych ulica Wtadystawa Reymonta, Targowq, granicq
teren6w produkcyjnych i drogq krajowq nr 8. Na pozostatych terenach promowanych do
rozwoju funkcji handlu dopuszcza si~ przeznaczenie terenu pod realizacj~ obiekt6w 0
powierzchni sprzedazy do 400m2.

W obszarze miasta wyznacza si~ obszar przestrzeni publicznej 0 szczeg61nym znaczeniu
dla zaspokojenia
potrzeb
mieszkanc6w,
poprawy jakosci
ich zycia i sprzYJaJqcy
nawiqzywaniu kontakt6w spotecznych obejmujqcy: Plac Marszatka J6zefa Pitsudskiego,
ul. Kardynata Stefana Wyszynskiego i Plac Wolnosci.
4.8. Obszary, dla kt6rych zamierza si~ sporzqdzic zmian~ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Okreslenie w STUDIUM nowych kierunk6w rozwoju oraz zmiana granic obszar6w
promowanych do zabudowy w stosunku do ustalen obowiqzujqcego planu miejscowego
skutkuje koniecznosciq okreslenia nowego przeznaczenia terenu i szczeg6towych warunk6w
zabudowy i zagospodarowania terenu. Zamiar sporzqdzenia zmiany planu miejscowego
dotyczyc b~dzie teren6w, dla kt6rych ustalono kierunki rozwoju niezgodny
z dotychczasowym przeznaczeniem terenu. Dotyczyc to b~dzie w szczeg6lnosci:
- oferty teren6w promowanych pod rozw6j funkcji produkcyjnych, magazynowych,
sktadowych i ustugowych,
- wszystkich teren6w wskazanych na rysunku studium jako wymagajqce zmiany
przeznaczenia grunt6w rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

Zagrozenie powodziowe stwarzajq rzeki Rawka i Rylka. Na rysunku Nr 2 studium okreslono
granice przypuszczalnego zasi~gu w6d powodziowych 0 prawdopodobienstwie 0,5%. Zasi~g
obejmuje tereny podtopien 0 gt~bokosci w6d do 0,5m oraz tereny 0 gt~bszym zalewie.
W obszarach w6d powodziowych zaktada si~ wprowadzenie zakazu realizacji budynk6w.
W obszarach zasi~gu w6d powodziowych
wymagane jest wprowadzenie
zakaz6w
wykonywania rob6t i czynnosci okreslonych przepisami szczeg61nymi w tym:
- wykonywania urzqdzen wodnych oraz wznoszenia innych obiekt6w budowlanych,

- sadzenia drzew lub krzew6w, z wyjqtkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji w6d
oraz roslinnosci stanowiqcej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub s~uzqcej
do wzmacniania brzeg6w, obwa~owan lub odsypisk,
- zmiany uksztattowania terenu, sk~adowania materia~6w oraz wykonywania innych rob6t, z
wyjqtkiem rob6t zwiqzanych z regulacjq lub utrzymywaniem w6d oraz brzegu morskiego, a
takze utrzymywaniem lub odbudowq, rozbudowq lub przebudowq wa~6w
przeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturq,
z dopuszczeniem ww rob6t i czynnosci pod warunkiem uzyskania decyzji w~asciwego organu
administracji zwalniajqcej z zakaz6w 0 Hete roboty i czynnosci nie utrudniq ochrony przed
powodziq.
W obszarach podtopien wskazane jest:
- zachowania istniejqcych trwa~ych uzytk6w zielonych z dopuszczeniem realizacji zbiornik6w
wodnych,
- uwzgl~dnienia w konstrukcji budynk6w ochrony przed podtopieniami,
- zadrzewiania z zachowaniem swobodnego sp~ywu w6d.
Obszary wskazane, Sq chronione zbiornikiem Dolna z zaporq CZO~OWq.Dolina rz. Rylki nie
jest obwa~owana i mogq wystqpic podtopienia na terenach po~ozonych w rejonie ujscia do rz.
Rawki.
Na terenie miasta nie wyst~pujq obszary narazone na niebezpieczenstwo osuwania si~ mas
ziemnych za wyjqtkiem kopalni piasku w obr~bie terenu g6rniczego w rejonie ul. Ksi~ze
Domki. Likwidacja zagrozenia wymagana jest na eta pie rekultywacji terenu powyrobiskowego.

Na terenie miasta nie wyst~pujq obszary miejsc pami~ci narodowej okreslone przepisami
szczeg6lnymi. Obiektem 0 tym charakterze jest wpisany do rejestru zabytk6w cmentarz
przy ul. Tomaszowskiej z kwaterq wojennq.

Z mocy przepis6w prawa rekultywacji podlegajq tereny po eksploatacji
terenu g6rniczego w rejonie ul. Ksi~ze Domki.

Na obszarze
zamkni~tych.

miasta

nie wyst~pujq

tereny zamkni~te

piasku w obr~bie

ani strefy ochronne

od teren6w

Nie wyznacza si~ obszaru problemowego na obszarze miasta. Odr~bnym problemem
jest odtworzenie zbiornika i zagospodarowanie otoczenia zbiornika "Tatar" w Boguszycach
(Gmina Rawa Mazowiecka) w powiqzaniu ze zbiornikiem "Dolna" po~ozonego na terenie
miasta. Wskazane jest dokonanie zmiany granic administracyjnych z obj~ciem granicami
miasta fragmentu wsi Boguszyce w celu wprowadzenia jednego zarzqdu dla obydwu
zbiornik6w. Fragment ten, to teren zbiornika wymagajqcy renowacji i niewielkie tereny
zieleni.
5. Synteza i wnioski.
5.1. Synteza ustalen studium.
Podstawq do sformu~owania kierunk6w rozwoju przestrzennego
Decydujqcy wp~yw posiadajq takie uwarunkowania jak:
- stan uzytkowania terenu,

Sq uwarunkowania rozwoju.

- jakose rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym jakose gleb i rozmieszczenie trwafych
uzytk6w zielonych,
- ukfad teren6w 0 negatywnych warunkach fizjograficznych oraz siee hydrograficzna,
- historycznie uksztattowana siee osadnicza,
- pofozenie obszaru w stosunku do krajowego systemu komunikacyjnego,
- stan uzbrojenia obszaru miasta,
- pofozenie obszar6w i obiekt6w chronionych.
Utrzymano zasadE2koncentrycznego rozwoju teren6w zabudowy z zachowaniem
historycznego centrum na bazie promienistej sieci dr6g powiatowych i wojew6dzkich.
Ukfad przestrzenny obszar6w 0 r6znych kierunkach rozwoju, charakteryzuje siE2
przemieszaniem od centrum mieszkaniowo-usfugowego, poprzez tereny produkcyjne
a w strefie peryferyjnej przechodzqce w zabudowE2 mieszkaniowq niskiej intensywnosci
Uednorodzinnq) posiadajqca swojq kontynuacjE2 na terenie przylegajqcych miejscowosci
gminy Rawa Mazowiecka.
Trese nowej edycji STUDIUM to w duzej mierze powielenie rozstrzygniE2e obowiqzujqcego
planu miejscowego oraz generalnych ustalen dotyczqcych kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego STUDIUM I edycji. Zmiany w stosunku do poprzednich rozstrzygniE2e
Sq znaczqce i dotyczq:
- okreslenie kierunk6w rozwoju sfery produkcyjnej, usfugowej, magazyn6w i skfad6w,
skoncentrowanych w pasie stycznym do drogi ekspresowej oraz w rejonie
ul. Skierniewickiej,
- okreslenie nowych teren6w rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i
wielorodzinnej w rejonie ulic; Kazimierza Wielkiego, 1-Maja, KsiE2zeDomki i Osada Dolna,
- uwzglE2dnienia niekt6rych wniosk6w 0 sporzqdzenie zmiany planu miejscowego
co nie mogfo nastqpie bez zmiany ustalen studium,
- zasiE2guteren6w udokumentowanych zf6z geologicznych oraz obszar6w i teren6w
g6rniczych,
- ujE2ciaw tresci studium wymog6w ochrony obszaru chronionego krajobrazu i ochrony
rezerwatu "Rawka".
- dostosowania tresci STUDIUM do wymog6w obowiqzujqcych przepis6w prawa,
Podstawowymi ustaleniami w zakresie kierunk6w rozwoju przestrzennego jest przyjE2cie
zafozen:
a) miasto Rawa Mazowiecka jest centrum wielofunkcyjnym 0 znaczeniu powiatowym
z wykraczaniem zasiE2giem oddziafywania poza granice powiatu (Gmina Kowiesy, Nowe
Miasto n. Pilicq, gmina Czerniewice, gmina Gfuch6w),
b) rozwoju teren6w produkcyjno-usfugowych pofozonych w zblizeniu do drogi ekspresowej
i wojew6dzkich oraz WE2zf6w"Biafa:" i "Katowicka" na drodze ekspresowej,
c) utrzymania rolnictwa w ograniczonym zakresie wyfqcznie na gruntach wysokiej jakosci
i zmeliorowanych,
d) rozwoju funkcji mieszkalnictwa w formie zabudowy jedno i wielorodzinnej,
e) modernizacji sieci dr6g w tym:
- dostosowanie drogi krajowej Nr 8 do klasy drogi ekspresowej,
- przyjE2ciedla dr6g wojew6dzkich klasy dr6g zbiorczych docelowo klasy droga
gf6wna,
- uporzqdkowanie kategoryzacji dr6g publicznych z dostosowaniem odpowiedniej
klasy funkcjonalno-technicznej do odpowiedniej kategorii,
f) rozbudowy system6w infrastruktury technicznej w tym:
- rozbudowa sieci gazociqg6w sredniego cisnienia do kolejnych obszar6w
zabudowy,
- rozbudowa istniejqcych system6w kanalizacji sanitarnej na terenach promowanych
do zabudowy,
g) ochrony srodowiska w tym:
- zasob6w srodowiska w obszarze chronionego krajobrazu obejmujqcego dolinE2
rzeki Rawki,
- rezerwatu przyrodniczego "Rawka",

- grunt6w rolnych wysokich klas poprzez wylqczenie z mozliwosci zabudowy,
- zl6z geologicznych kruszyw,
i) ochrony zabytk6w, d6br kultury wsp6lczesnej i krajobrazu kulturowego z wprowadzeniem
do plan6w miejscowych wymog6w i warunk6w zagospodarowania.
W zakresie polityki rozwoju przestrzennego w STUDIUM ustalono miE;ldzyinnymi:
a) tereny dla kt6rych samorzqd zamierza sporzqdzie zmianE;lplanu miejscowego dotyczye
bE;ldziewszystkich teren6w wskazanych na rysunkach studium jako wymagajqce zmiany
przeznaczenia grunt6w rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
b) obszary realizacji celu publicznego 0 znaczeniu ponadlokalnym w tym:
- obszary pas6w drogowych dr6g krajowych, wojew6dzkich,
- obszary pas6w drogowych dr6g powiatowych.
Oceniajqc wplyw ustalen studium (okreslajqcych kierunki rozwoju poszczeg61nych obszar6w
a co za tym idzie przyszle przeznaczenie terenu w planach miejscowych) na obszary
chronione w tym obszar sieci NATURA 2000 - Dolina Rawki (ochrona siedlisk SOO
PLH1 00015) nalezy stwierdzie, ze zachowano podstawowe zasady przyjE;ltew dyrektywach.
Granica p6lnocna miasta jest oddalona od granic obszaru ochrony siedlisk 0 150m.
Od istniejqcych teren6w przemyslowych do granic obszaru Natura 2000 rozciqgajq siE;ltereny
zalesione lub zadrzewione stwarzajqc ekran izolacyjny.
Wystqpiq nastE;lpujqce zmiany w kierunkach rozwoju przestrzennego:
- nastE;lpujeekspansja teren6w budowlanych w strefach peryferyjnych miasta glownie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rejon ul. Katowickiej, Dolnej, osada Dolna,
Krakowska, KsiE;lzeDomki, 1-Maja i Aleksandr6wka),
- nastE;lpujE;l
jakosciowy wzrost powierzchni teren6w wytypowanych pod rozw6j sfery
produkcyjno-uslugowej,
- wytypowano znaczne tereny, kt6re mogq bye przeznaczone do zalesienia w poludniowej
cZE;lscimiasta (rejon ul. Osada Dolna).
W obszarach chronionych nie zaklada siE;lrealizacji inwestycji mogqcych znaczqco
oddzialywae na srodowisko z wyjqtkiem infrastruktury niezbE;ldnej dla funkcjonowania
obszaru oraz istniejqcych dr6g z wykluczeniem realizacji elektrowni wiatrowych w obszarach
chronionych.

Formulowanie ustalen STUDIUM II edycji odbywalo siE;lw specyficznych warunkach
do kt6rych nalezq:
- posiadanie przez samorzqd planu miejscowego, pokrywajqcego obszar miasta w granicach
administracyjnych,
- plan miejscowy, sp6jny z politykami i kierunkami rozwoju przestrzennego okreslonymi
w STUDIUM I edycji okreslil wiE;lkszosezasad zagospodarowania w stopniu szczeg6lowym,
- pierwsza edycja STUDIUM posiadala bogaty material informacyjny w szczeg61nosci
dotyczqcy srodowiska, kt6ry zostal poglE;lbiony i zaktualizowany tresciq aneksu
do opracowania ekofizjograficznego sporzqdzonego dla obszaru calego miasta.
Ustalenia STUDIUM II edycji to w duzym stopniu kontynuacja kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego obszaru wypracowanych wieloletniq dzialalnosciq mieszkanc6w. Dodatkowo
wprowadzono obwarowania wynikajqce z potrzeby ochrony zasob6w srodowiska oraz
zr6wnowazenia rozwoju poszczeg61nych sfer zycia gminy.
PrzyjE;lcietakich rozwiqzan jest uzasadnione nastE;lpujqcymi przeslankami:
- miasto polozone jest w punkcie wE;lzlowym podstawowej sieci komunikacyjnej kraju,
- zblizenie do duzych aglomeracji miejskich Warszawy i todzi stwarza warunki antropopresji
na niezabudowane tereny pod realizacjE;linwestycji produkcyjnych i uslugowych,
powiqzanych z zakladami funkcjonujqcymi w aglomeracjach lub dzialajqcymi na rzecz
tych aglomeracji.

STUDIUM okresla cele i kierunki polityki przestrzennej, jakie b~dzie realizowae SAMORZJ\D
na obszarze gminy. Jednoczesnie STUDIUM petni funkcj~:
- aktu normatywnego dla organ6w wykonawczych gminy oraz jednostek podporzqdkowanych,
w dziataniach dotyczqcych gospodarowania w przestrzeni gminy,
- ram normatywnych dla sporzqdzanych miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego,
normujqcych zachowanie w przestrzeni wszystkich podmiot6w zagospodarowania
przestrzennego,
- bazy informacyjnej do opracowywania strategicznego programu rozwoju spotecznogospodarczego gminy, w zakresie zagospodarowania przestrzeni.
Zgodnie z powyzszymi zatozeniami, ustalenia zawarte w tresci studium nalezy
interpretowae wg nast~pujqcych zasad:
a) formuty polityk rozwoju przestrzennego nie okreslajq przeznaczenia terenu pod konkretne
zagospodarowanie a jedynie kierunki, preferencje, dopuszczalne lub wskazane
zagospodarowanie i ograniczenia, jakie muszq bye spetnione przy sporzqdzaniu plan6w
miejscowych,
b) uzyte mi~dzy innymi okreslenia w tresci studium nalezy interpretowae w spos6b nast~pujqcy:
- dominujqca forma zabudowy w poszczeg61nych obszarach to takie przeznaczenie terenu w
planie miejscowym, w kt6rym wskazana funkcja obiekt6w posiada udziat co najmniej 65%
powierzchni terenu lub powierzchni uzytkowej budynk6w,
- obiekty produkcyjne nieuciqzliwe to takie obiekty w kt6rych dziatalnose nie jest zaliczona do
przedsi~wzi~e mogqcych zawsze lub potencjalnie znaczqco oddziatywae na srodowisko,
c) w obszarach promowanych do zabudowy obowiqzujq r6wniez zasady dotyczqce ochrony
srodowiska w tym ochrony gleb wysokiej jakosci i uzytk6w lesnych, kt6rych przeznaczenie
na cele nierolnicze i nielesne wymaga szczeg61nego uzasadnienia i spetnienia przepis6w
szczeg61nych,
d) linie podziatu obszaru miasta na tereny struktury przestrzennej, 0 odmiennych kierunkach
rozwoju przestrzennego, Sq Iiniami orientacyjnymi wymagajqcymi konkretyzacji na rysunku
planu miejscowego z uwzgl~dnieniem:
- lokalnych warunk6w fizjograficznych,
- stanu zabudowy i zagospodarowania terenu,
- stanu wtasnosciowego oraz przepis6w i normatyw6w szczeg61nych,
d) Iinie okreslajqce zasad~ ksztattowania sieci dr6g Sq ideogramem wymagajqcym
uszczeg6towienia na rysunku planu miejscowego z uwzgl~dnieniem obowiqzujqcych
warunk6w technicznych w szczeg61nosci dotyczqcych przebiegu Iinii rozgraniczajqcych,
e) przy ksztattowaniu drogi w planie dopuszczalne jest przesuni~cie projektowanych odcink6w
drogi uzasadnione zachowaniem optymalnych dla warunk6w ruchu parametr6w tuk6w
i odcink6w prostych jezdni oraz ochrony miejsc zamieszkania i obiekt6w przyrodniczych.
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1. Informacja 0 opracowaniu.
1.1. Podstawa formalno-prawna

opracowania.

Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa
Mazowiecka sporzqdzany jest w oparciu 0 przepisy:
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U.
Nr 80, poz. 717 z p6in. zm.),
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy
(Oz. U. Nr 118 poz. 1233).
Opracowanie projektu STUOIUM (II edycja) jest wyrazem realizacji Uchwa~y Nr
XIII/107/07
z dnia 27 Iistopada 2007r 0 przystqpieniu do sporzqdzania zmiany studium
uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka,
przyj~tego Uchwa~q Nr XXXIX/309/97
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia
29 grudnia 1997r w sprawie uchwalenia studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka.

Ookument jest drugq edycjq STUOIUM - jaki zosta~ sporzqdzony w 1997r. Okres 11 lat,
jaki up~ynq~od uchwalenia obowiqzujqcego dokumentu, pozwolH na ocen~ aktualnosci
przyj~tej polityki rozwoju przestrzennego obszaru gminy. Na potrzeb~ korekty STUOIUM
wskaza~y nast~pujqce przes~anki:
- koniecznosc dostosowania dokumentu do wymog6w aktualnie obowiqzujqcych przepis6w
prawa,
- uwzgl~dnienie wniosk6w mieszkanc6w wnoszqcych 0 przeznaczenie w planie miejscowym
teren6w pod zabudow~, a co nie mog~o nastqpic z uwagi na brak zgodnosci z ustaleniami
obowiqzujqcego STUOIUM,
- zmian~ rozwiqzan uk~adu komunikacyjnego dr6g krajowych i wojew6dzkich.
Rada miasta Rawa Mazowiecka stwierdzi~a koniecznosc aktualizacji studium w oparciu
o przeprowadzonq ocen~ zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta.
Ookument okresla cele i kierunki polityki przestrzennej, jakie b~dzie realizowac
Samorzqd na obszarze miasta. Przedmiotem STUOIUM jest obszar miasta w granicach
administracyjnych, z ludnosciq, zagospodarowaniem, srodowiskiem przyrodniczym
i kulturowym oraz z uwzgl~dnieniem powiqzan z obszarami sqsiednimi.
Zakres STUOIUM obejmuje podstawowe problemy zycia miasta, w tym mi~dzy
innymi dotyczqce:
- kierunk6w zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu teren6w,
- kierunk6w i wskainik6w dotyczqcych zagospodarowania oraz uzytkowania teren6w,
w tym teren6w wY~qczonych spod zabudowy,
- obszar6w oraz zasad ochrony srodowiska i jego zasob6w, ochrony przyrody, krajobrazu
kulturowego,
- obszar6w i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury
wsp6~czesnej ,
- kierunk6w rozwoju system6w komunikacji i infrastruktury technicznej,
- obszar6w, na kt6rych rozmieszczone b~dq inwestycje celu publicznego 0 znaczeniu
lokalnym,
- obszar6w, na kt6rych rozmieszczone b~dq inwestycje celu publicznego 0 znaczeniu
ponadlokalnym,
- obszar6w, dla kt6rych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepis6w odr~bnych,
- obszar6w wymagajqcych przeprowadzenia scalen i podzia~u nieruchomosci,
- obszar6w przestrzeni publicznej,

- obszar6w, dla kt6rych gmina zamierza sporzqdzic mteJscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, w tym obszary wymagajqce zmiany przeznaczenia grunt6w rolnych
i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
- kierunk6w i zasad ksztaH:owania rolniczej i lesne2j przestrzeni produkcyjnej;
- obszar6w narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.
Kierunki rozwoju przestrzennego okreslone tekstem i odwzorowane na rysunkach STUOIUM
korelujq z tresciq uwarunkowan rozwoju przestrzennego odwzorowanych na planszach
studialnych uwarunkowan rozwoju przestrzennego, zafqczonych do odr~bnych opracowan
planistycznych studium.
1.3. STUDIUM - narz~dziem ksztaltowania polityki przestrzennej Samorzqdu.
STUOIUM jest wyrazem poglqd6w i deklaracji na temat kierunk6w dZiafan
podejmowanych przez Samorzqd dla rozwoju miasta. Przyjmuje si~ zr6wnowazony rozwoju
obszaru miasta jako podstaw~ do formufowania kierunk6w zasad i warunk6w
zagospodarowania. Okreslona w STUOIUM polityka przestrzenna odpowiada zasadom
ustanowionym przepisami prawa i uwzgl~dnia w zagospodarowaniu gminy:
- dotychczasowe przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
- stan fadu przestrzennego i wymog6w jego ochrony,
- stan srodowiska, w tym stan rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej, wielkosci i jakosci
zasob6w wodnych oraz wymog6w ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
- stan dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6kzesnej,
- warunki i jakosci zycia mieszkanc6w, w tym ochrony ich zdrowia,
- zagrozenia bezpieczenstwa ludnosci i jej mienia,
- potrzeby i mozliwosci rozwoju gminy,
- stan prawny grunt6w,
- wyst~powanie obiekt6w i teren6w chronionych na podstawie przepis6w odr~bnych,
- wyst~powanie obszar6w naturalnych zagrozen geologicznych,
- wyst~powanie udokumentowanych zf6z kopalin oraz zasob6w w6d podziemnych,
- wyst~powanie teren6w g6rniczych wyznaczonych na podstawie przepis6w odr~bnych,
- stan system6w komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporzqdkowania
gospodarki wodno-sciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami,
- zadania sfuzqce realizacji ponadlokalnych cel6w publicznych.
STUOIUM b~dzie spefniafo funkcje:
- aktu normatywnego dla organu wykonawczego Samorzqdu oraz jednostek tym organom
podporzqdkowanym - w dziafaniach dotyczqcych gospodarowania w przestrzeni miasta,
- kierunkujqcq sporzqdzanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przepisu prawa miejscowego, normujqcego zachowanie w przestrzeni wszystkich
podmiot6w zagospodarowania przestrzennego,
- bazy informacyjnej do opracowywania strategicznego programu rozwoju spofecznogospodarczego miasta, w zakresie zagospodarowania przestrzeni,
- promocyjne w stosunku do potencjalnych inwestor6w zagospodarowania przestrzennego,
- postulatywne w zakresie stanowienia zakresu zadan rzqdowych i samorzqdu wojew6dztwa,
sfuzqcych ponadlokalnym celom publicznym, a pozqdanym dla miasta.
1.4. Zr6dta informacji.
Podstawowymi zr6dfami informacji Sq:
- tresc planu zagospodarowania przestrzennego wojew6dztwa f6dzkiego, uchwalonego
przez Sejmik Wojew6dztwa t6dzkiego Uchwafq Nr XLV/524/2002
z dnia 9 lipca 2002r
(Oz. Urz. Woj. t6dzkiego Nr 249, poz.3166),
- tresc studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Rawa
Mazowiecka - 2007r,
- tresc studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej, przyj~tego Uchwafq Nr XXXIXl309/97
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej
z dnia 29 grudnia 1997r,

- tresc miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej,
przyj~tego Uchwatq Nr XXl/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca
2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej (Dziennik Urz~dowy Wojew6dztwa t6dzkiego Nr 64, poz. 554; z 2002 r. Nr 81,
poz. 1529 i Nr 292, poz. 3802; z 2003 r. Nr 225, poz. 2133 i Nr 557, poz. 3651; z 2005 r. Nr
85, poz. 829, Nr 129, poz. 1328 i Nr 282, poz. 2710; z 2006 r. Nr 7, poz. 67 i Nr 8, poz. 71; z
2007r. Nr 180, poz. 1719 i Nr 185, Nr 1745) oraz z 2008r. Nr 2, poz. 42, Nr 15, poz.190, Nr
116, poz. 1131, Nr201, poz. 1882, Nr365, poz. 3225, Nr365, poz. 3226, Nr362, poz. 3176 i
Nr 362, poz. 3177).
- opracowania ekofizjograficzne podstawowe sporzqdzone dla potrzeb miejscowego planu 1999r,
- operat ewidencji grunt6w i budynk6w obr~b6w miasta Rawa Mazowiecka,
- tresc map ewidencyjnych obr~b6w miasta Rawa Mazowiecka,
- tresc map glebowo-rolniczych w skali 1:5000 - WBGiUR t6dz,
- tresc map tematycznych fizjografii og61nej b. woj. Skierniewickiego w skali 1:25000,
- opracowanie "Obszary zagrozenia powodziowego - rzeka Rawka" - 2004 Regionalny
Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- opracowanie "Inwentaryzacja i weryfikacja pomnik6w przyrody wojew6dztwa
skierniewickiego - Miasto Rawa Mazowiecka (23)" 1997r,
- opracowanie "Rezerwat Rawka - Plan ochrony na lata 1996-2015" 1994-95,
- "Inwentaryzacja stanu las6w dla las6w nie stanowiqcych wtasnosci Skarbu Panstwa
potozonych na terenie miasta Rawa Mazowiecka, woj. t6dzkie na okres od 01.01.2003
do 31.12.2012 roku", Pracownia Urzqdzania Lasu "AGMAR" w Garwolinie,
- mapy przeglqdowe urzqdzen melioracyjnych w skali 1:5000 Wojew6dzki Zarzqd Inwestycji
Rolniczych w Skierniewicach, Rejonowy Oddziat w Rawie Mazowieckiej,
- opracowanie "Program kanalizacji sanitarnej dla miasta Rawa Mazowiecka" 2004r,
- opracowanie "Program zaopatrzenia w wod~ dla miasta Rawa Mazowiecka" 2004r,
- wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzqdzen wodociqgowych i urzqdzen kanalizacyjnych
(Uchwata Nr XIx/181/08
Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2008r.),
- opracowania - "Raporty 0 stanie srodowiska w wojew6dztwie t6dzkim w 2001 r do 2005r". WIOS t6dz,
- rejestr zabytk6w i gminna ewidencja zabytk6w,
- "Plan rozwoju lokalnego miasta Rawa Mazowiecka" - 2004r,
- "Strategia rozwoju miasta Rawa Mazowiecka" - 2005r.
- informacje statystyczne dotyczqce stanu ludnosci - Urzqd Miasta Rawa Mazowiecka.
- "Pi~cioletnia ocena jakosci powietrza w wojew6dztwie t6dzkim w latach 2002-2006" Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w todzi, t6dz, czerwiec 2007.
2. Uwarunkowania rozwoju przestrzennego.
Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Sq podstawq do sformutowania kierunk6w
rozwoju poszczeg61nych obszar6w w granicach administracyjnych miasta. Zgodnie z art. 10
ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przy okreslaniu kierunk6w rozwoju
przestrzennego wymagane jest uwzgl~dnienie uwarunkowan wynikajqcych w szczeg61nosci
z nast~pujqcych sfer:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
2) stanu tadu przestrzennego i wymog6w jego ochrony;
3) stanu srodowiska, w tym stanu rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej, wielkosci
i jakosci zasob6w wodnych oraz wymog6w ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego;
4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytk6w oraz d6br kultury wsp6tezesnej;
5) warunk6w i jakosci zycia mieszkanc6w, w tym ochrony ich zdrowia;
6) zagrozenia bezpieczenstwa ludnosci i jej mienia;
7) potrzeb i mozliwosci rozwoju gminy;
8) stanu prawnego grunt6w;
9) wyst~powania obiekt6w i teren6w chronionych na podstawie przepis6w odr~bnych;

10)
11)
12)
13)

wyst~powania obszar6w naturalnych zagrozeri geologicznych;
wyst~powania udokumentowanych z~6z kopalin oraz zasob6w w6d podziemnych;
wyst~powania teren6w g6rniczych wyznaczonych na podstawie przepis6w odr~bnych;
stanu system6w komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporzqdkowania
gospodarki wodno-sciekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
14) zadari S~uzqcych realizacji ponadlokalnych cel6w publicznych.
Z uwagi na problematyk~ i skal~ opracowania, uwarunkowania om6wiono w niniejszym
rozdziale oraz w cZqstkowych opracowaniach:
a) "Opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym", z planszami analitycznymi:
- plansza w skali 1:10 000 "Rolnicza przestrzeri produkcyjna - uwarunkowania rozwoju
przestrzennego" ,
- plansza w skali 1:1 000 "Obszary i obiekty chronione - uwarunkowania rozwoju
przestrzennego" ,
- plansza w skali 1:10000 "Hydrografia - uwarunkowania rozwoju przestrzennego",
- plansza w skali 1:1a 000 "Struktura przestrzenna srodowiska - uwarunkowania rozwoju
przestrzennego",
b) "Analiza realizacji obowiqzujqcego planu miejscowego (uwarunkowania wynikajqce
z ustaleri planu miejscowego)" z planszq analitycznq w skali 1:5000,
c) "Koncepcja rozwoju sieci dr6g (uwarunkowania komunikacyjne)", z planszami
analitycznymi:
- plansza w skali 1:1 000 "Siec drogowa - stan istniejqcy, kategorie".
- plansza w skali 1:10000 "Siec drogowa - stan istniejqcy, klasy funkcjonalno-techniczne ".
- plansza w skali 1: 1 000 "Uwarunkowania rozwoju przestrzennego- koncepcja sieci
dr6g".
Cz~sc wnioskowq z opracowari szczeg6~owych w~qczono do tresci niniejszego rozdziah
W sk~ad dokumentacji studium wchodzi ponadto "Prognoza oddzia~ywania na srodowisko do
studium uwarunkowari
i kierunk6w zagospodarowania
przestrzennego
miasta Rawa
Mazowiecka" .

a

a

a

2.1. Otoczenie gospodarki przestrzennej.
2.1.1. Warunki makroekonomiczne.
Tempo rozwoju miasta w duzym stopniu b~dzie zalezec ad dynamiki rozwoju
gospodarki kraju oraz po~ozonych w sqsiedztwie aglomeracji Warszawy i todzi. Warunki
makroekonomiczne tworzyc b~dq zmienny w czasie uk~ad szans i zagrozeri dla potencja~u
gospodarczego miasta, a w konsekwencji dla poziomu zycia mieszkaric6w.
Utrzymanie wzrostu ekonomicznego w kraju, potencja~u gospodarczego aglomeracji
warszawskiej i ~6dzkiej oraz przebudowa drogi ekspresowej z w~z~em "Katowicka" w Rawie
mazowieckiej, dajq szans~ na pozyskanie kapita~u inwestycyjnego. Inwestorzy mogq
poszukiwac na terenie miasta, ~atwiejszego dost~pu:
- do rezerw rynku pracy w skali powiatu,
- do rezerw zdolnosci produkcyjnej i us~ugowej w istniejqcym zainwestowaniu,
- do teren6w a niskiej cenie nabycia, wyposazonych w podstawowe elementy infrastruktury
technicznej oraz dobrze skomunikowanych sieciq dr6g krajowych,
- do rynk6w zbytu,
- do zaopatrzenia w produkty rolnicze.
Obnizenie tempa wzrostu ekonomicznego kraju w okresach d~uzszych, maze
wywo~ac zjawiska bardzo niepomyslne dla rozwoju gospodarczego miasta, to jest:
- brak mozliwosci zatrudnienia mieszkaric6w na obszarze miasta jak i poza nim,
- odp~ywu kapita~u inwestycyjnego i kapita~u ludzkiego do wi~kszych osrodk6w, przede
wszystkim do wi~kszych miast i aglomeracji oraz do innych paristw Unii Europejskiej.
Uksztaltowana w miescie struktura gospodarki lokalnej oparta na produkcji
przemys~owej i us~ugach, jako podstawowych sferach zatrudnienia - czyni gospodarczy

rozw6j miasta zaleznym od koniunktury na rynku towar6w a jednoczesnie od wahan podazy
miejsc pracy. Istotnym dla miasta jest dalszy rozw6j sfery produkcyjno-us{ugowej.
Warunki makroekonomiczne miasta okresla stan zamoznosci mieszkanc6w.
Szacunkowq ocen~ na poziomie "dobrym" mozna wywnioskowae posrednio. Podstawq
do takiej oceny Sq informacje w zakresie zasobnosci gospodarstw domowych, mi~dzy
innymi: stany techniczne budynk6w, poziom wyposazenia w srodki produkcji, aktywnose
zawodowa. Otoczenie makroekonomiczne ksztatluje sfera finans6w. Wzajemne relacje
dochod6w w{asnych miasta, dotacji, subwencji i dochod6w z innych zr6de{ stanowiq
o pewnosci kapita{owej Samorzqdu. Aktualnie mozna stwierdzie znacznq pewnose
pozyskiwania dochod6w.
Wskazujq na to:
- stabilizacji wskaznik6w udzia{u miasta w podziale dochod6w Panstwa,
- zmiany w cyklu rocznym wskazujqce na tendencj~ stabilizacyjnq, spowodowanq niskq
inflacjq.

Liczba mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej w ostatnich latach zosta{a przedstawiona
w ponizszej tabeli.
Lata
Liczba
mieszkanc6w

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

18461

18444

18416

18396

18307

18315

18219

18217

18146

Mozna zauwazye systematyczny spadek Iiczby ludnosci, srednio 35 os6b rocznie (0,2%),
spowodowany migracjami ludnosci, kt6re pomimo utrzymujqcego si~ dodatniego przyrostu
naturalnego powodujq odp{yw ludnosci do innych rejon6w kraju. Przyrost naturalny oscyluje
na poziomie 0,66. Saldo migracji w Rawie Mazowieckiej jest, podobnie jak ca{ym powiecie
rawskim, ujemne (-0,95). Nalezy przypuszczae, ze rozw6j sfery produkcyjnej oraz stworzenie
duzej oferty teren6w do zamieszkania spowoduje zahamowanie migracji sta{ej oraz wzrost
Iiczby ludnosci.

Sytuacja polityczna i prawna, w jakiej znajduje si~ miasto b~dzie mia{a istotny wp{yw
na poziom szans i zagrozen jej rozwoju. Transformacja struktur organizacyjnych panstwa
umiejscowHa w miescie siedzib~ powiatu rawskiego z podporzqdkowaniem administracyjnym
wojew6dztwu {6dzkiemu. Samorzqd miasta funkcjonuje od 1999 r. w nowych warunkach
polityczno-prawnych. Obok nowego podzia{u administracyjnego kraju zosta{y przygotowane
i przeprowadzone procesy legislacyjne i wdrozenia dotyczqce reformy systemu ubezpieczen
spo{ecznych i s{uzby zdrowia, takze zasad finansowania szkolnictwa, wdrozono reform~
ca{ego systemu szkolnictwa. Na to nak{adajq si~ zmiany przepis6w prawa podyktowane
wejsciem Polski do Unii Europejskiej. Brak praktycznego odniesienia przyj~tych rozwiqzan
prawnych w d{uzszym przedziale czasowym - nie pozwalajq jednak na jednoznacznq
identyfikacj~ problem6w, z jakimi Samorzqd b~dzie si~ styka{ i b~dzie zmuszony
je rozstrzygae.
Zmiany ustrojowe wprowadzHy zasady: pomocniczosci, zasad~ unitarnego charakteru
panstwa oraz zasad~ tr6jstopniowego podzia{u terytorialnego panstwa. Dla miasta Rawa
Mazowiecka powyzsze zasady ustrojowe przek{adajq si~ na nast~pujqce stwierdzenia:
- zadania, kt6re mogq bye realizowane przez obywateli lub przez ich wsp61noty (gminne,
powiatowe, wojew6dzkie) nie b~dq realizowane przez panstwo,
- gmina (miasto) wchodzi w sk{ad panstwa, w kt6rym pe{nq i wy{qcznq suwerennose posiada
panstwo jako ca{ose,

- samorzqd wojew6dztwa (umiejscowiony w todzi) nie narusza samodzielnosci samorzqdu
powiatu (Rawa Mazowiecka) oraz samorzqdu miasta i nie sprawuje nad nimi nadzoru;
takze miasto i powiat Sq r6wnorz~dnymi w pozycji prawnej, podmiotami samorzqdu
terytorialnego,
- poszczeg61ne szczeble samorzqdnosci Sq niezalezne finansowo,
- na kazdym szczeblu samorzqdu obowiqzuje zasada zupetnosci budzetu, wedtug kt6rej
wszystkie dochody i wydatki Sq obj~te budzetem.
Obszar miasta Rawa Mazowiecka podlega oddziatywaniom poszczeg61nych szczebli
samorzqdowych, scisle wedtug ustawowych kompetencji. W zakresie gospodarki
przestrzennej, najistotniejsze b~dq nast~pujqce cele:
a) samorzqdu wojew6dzkiego, dotyczqce:
- pobudzania aktywnosci gospodarczej, tworzenie warunk6w rozwoju gospodarczego,
w tym kreowanie rynku pracy,
- utrzymania oraz rozbudowy infrastruktury spotecznej i technicznej 0 znaczeniu
wojew6dzkim i krajowym,
- realizacji zadan z zakresu uzytecznosci publicznej,
- zachowania wartosci srodowiska kulturowego i przyrodniczego, przy uwzgl~dnieniu
potrzeb przysztych pokolen,
- ksztattowania i utrzymania tadu przestrzennego,
b) samorzqdu powiatowego, dotyczqce zadan ponad-gminnych:
- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- transportu i dr6g publicznych,
- kultury i ochrony d6br kultury,
- gospodarki wodnej,
- ochrony srodowiska i przyrody,
- promocji powiatu.

Relacje z otoczeniem w skali rejonu Sq uwidaczniane najczytelniej na przyktadzie powiqzan
administracyjnych, gospodarczych i ustugowych. Zasi~g oddziatywania miasta jest r6zny w
poszczeg61nych sferach zycia i posiada r6znorodnq intensywnosc. W Rawie Mazowieckiej
umiejscowiony jest komplet instytucji sprawujqcych funkcj~ administracji powiatowej.
Fakt ten "zalicza" do rejonu oscienne gminy potozone w wojew6dztwie ~6dzkim. Nalezq
do nich gminy: Rawa Mazowiecka, Cielqdz, Regn6w, Sadkowice i Bia~a Rawska.
Zwiqzki ustugowe dotyczq korzystania z us~ug wyzszego rz~du przez mieszkanc6w teren6w
otaczajqcych. W szczeg61nosci dotyczq one s~uzby zdrowia, szkolnictwa
ponadpodstawowego, kultury, sportu, turystyki i wypoczynku, bankowosci i handlu. Zasi~g
ten wykracza poza tereny w/w gmin i dotyczy takze gmin G~uch6w, Zelechlinek, Czerniewice
i Rzeczyca. Zwiqzki gospodarcze zaznaczajq si~ w zakresie rynku zbytu produkt6w rolnych
oraz rynku pracy. Zasi~g rejonu w tej sferze jest uwarunkowany rodzajem produktu
dostarczanego. Surowiec mleczarski i zbozowy dostarczany jest z teren6w gmin w promieniu
12-15km. Rynki zaopatrzenia w surowiec mi~sny wykraczajq zdecydowanie poza granice
rejonu najblizszych gmin. Zwiqzki gospodarcze rejonu z miastem nie sqjednorodne.
Zaznacza si~ wp~yw innych osrodk6w miejskich jako rynk6w zbytu produkt6w rolnych,
a w szczeg61nosci dotyczqcych owoc6w i warzyw.
Obszary bezposrednich zwiqzk6w funkcjonalnych miasta z otoczeniem dotyczq
tych sfer, kt6re stanowiq 0 mozliwosci i jakosci funkcjonowania organizmu miejskiego.
Zwiqzki takie wyst~pujq z gminq Rawa Mazowiecka i dotyczq:
- zaopatrzenia w wod~ - g~6wne uj~cia wody wyst~pujq na terenie wsi Boguszyce,
- oczyszczania sciek6w - miejska oczyszczalnia znajduje si~ na terenie wsi Konopnica
i posiada mozliwosc obs~ugi bezposredniej miejscowosci z gminy oraz utylizacji sciek6w,
opartej na dowozie,
- wsp61nego systemu sieci i urzqdzen zaopatrzenia w gaz,

- utylizacji odpad6w komunalnych - zak~ad utylizacji znajduje sifi we wsi Pukinin,
- teren6w przemys~owych po~ozonych w miescie i we wsi Konopnica,
- teren6w rekreacyjnych i ochrony w6d doliny rzeki Rawki,
- obszaru chronionego krajobrazu, obejmujqcego korytarz ekologiczny doliny Rawki
na obszarze miasta i gminy,
- pe~nienia przez miasto funkcji gminnego osrodka us~ugowego dla terenu gminy.
Powyzsze zwiqzki funkcjonalne wskazujq na wzajemne uzupe~nianie sifi organizm6w
gminy i miasta, bez stwarzania sztucznych barier administracyjnych.
Ta tendencja wskazuje na duze mozliwosci:
- aktywizacji teren6w gminy wyposazonych w infrastrukturfi technicznq, skoordynowanq
z systemami miejskimi,
- optymalnego rozwoju system6w infrastruktury technicznej w kierunkach uwzglfidniajqcych
potrzeby miasta i gminy.

Zagospodarowanie przestrzeni miasta warunkujq r6wniez inwestycje oraz programy
dzia~an, realizowane i formu~owane przez administracjfi rzqdowq jak i samorzqdowa
szczebla powiatowego i wojew6dzkiego. Zadania te S~UZqrealizacji ponadlokalnych cel6w
publicznych. Dotyczq nastfipujqcych element6w zagospodarowania teren6w:
- infrastruktury technicznej i komunikacji,
- obszar6w prawnie chronionych.
Nalezy sifi spodziewac, ze skala zadan samorzqdu wojew6dzkiego na terenie miasta bfidzie
niewielka, a odczuwalna w inwestycjach infrastruktury technicznej i komunikacji.
Do najwazniejszych nalezec bfidzie przebudowa drogi krajowej Nr 8 do klasy drogi
ekspresowej z wfiz~em "Katowicka" oraz podwyzszenie klas funkcjonalno-technicznych
dr6g
wojew6dzkich Nr 707,725 i 726. Istotnq dla zr6wnowazonego rozwoju miasta bfidzie
ochrona wartosci przyrodniczo-krajobrazowych
doliny rz. Rawki spoczywajqca na wszystkich
szczeblach samorzqdu.
Zadania samorzqdu powiatowego Sq zdecydowanie wifiksze i generalizujqc zabezpieczajq mieszkancom miasta jakosc dr6g uk~adu podstawowego, ochronfi zdrowia
i edukacjfi ponad-podstawowq.
2.1.6. Szanse i zagrozenia rozwoju miasta, na kt6re moze wptywac polityka
przestrzenna samorzCldu wojew6dztwa oraz panstwa.
Uwarunkowania wynikajClce z prowadzonej przez rZCldpolityki regionalnej (Narodowa
Strategia Rozwoju Regionalnego na lata 2007-2013)
Misjq NSRR na lata 2007-2013 jest zapewnienie wzrostu jakosci zycia
przy zachowaniu zasad rozwoju konkurencyjnosci kraju i region6w, przy jednoczesnej
koncentracji na stymulowaniu i utrwalaniu pozytywnych tendencji rozwojowych
w wojew6dztwach z wykorzystaniem ich endogenicznych zasob6w.
NSRR zwraca uwagfi na fakt, iz rozw6j obszar6w powinien nastfipowac w g~6wnej mierze
w oparciu 0 wewnfitrzny potencja~; to wok6~ niego obszary powinny budowac swoje przewagi
konkurencyjne. Strategia stara sifi utrzymac r6wnowagfi tak, aby wspierac konkurencyjnosc
region6w i jednoczesnie wyr6wnywac szanse wojew6dztw zap6Znionych aby osiqgnqc
sp6jnosc spo~ecznq, gospodarczq i przestrzennq kraju.
Znajduje to odbicie w celach kierunkowych:
1. Wifiksza konkurencyjnosc wojew6dztw (cel realizowany w ca~ej Polsce) , kt6ry skupia sifi
na wspomaganiu instytucji otoczenia biznesu, wsparciu rozwoju metropolii,
innowacyjnosci, rozwoju infrastruktury wzmacniajqcej konkurencyjnosc wojew6dztw,
rozwoju zasob6w ludzkich oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
2. Wifiksza sp6jnosc spo~eczna, gospodarcza i przestrzenna. Podmioty z terenu
wojew6dztwa ~6dzkiego bfidq mog~y korzystac ze wsparcia w ramach kierunk6w dzia~an:
Wzmocnienie impuls6w rozwojowych 0 znaczeniu ponadregionalnym na obszarze

oddzia~ywania VI Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, kierunk6w zwiqzanych
z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i rozwojem turystyki a takze
wsp6~pracy mi~dzyregionalnej;
3. Szybszy wzrost - wyr6wnywanie szans rozwojowych (cel realizowany w ca~ej Polsce),
w ramach kt6rego realizowane b~dq dzia~ania z zakresu przekszta~cania struktury
zatrudnienia, budowy spo~eczenstwa obywatelskiego i opartego na wiedzy, wspierania
wielofunkcyjnego rozwoju obszar6w. Szczeg61nie waznym z punktu widzenia Rawy
Mazowieckiej moze bye priorytet Stymulowanie rozwoju osrodk6w miejskich, - tzw.
Centr6w Rozwoju Drugiego Stopnia.
Uwarunkowania

wynikaj~ce z polityki rozwoju kraju (Narodowy Plan Rozwoju na lata

2007-2013)
Narodowy Plan Rozwoju na lata 2007-2013 jest kompleksowym programem, kt6rego
realizacja ma si~ przyczynie do podniesienia jakosci zycia obywateli w Polsce. W jego
ramach realizowane b~dq dzia~ania wsp6ffinansowane z funduszy europejskich, a takze
dzia~ania wazne z punktu widzenia kraju a nie obj~te politykq regionalnq Unii Europejskiej.
W ten spos6b NPR b~dzie obejmowa~ swoimi dzia~aniami wi~kszose sfer zycia spo~ecznego
i gospodarczego.
System realizacyjny
NPR przewiduje funkcjonowanie
tzw. sektorowych
program6w
operacyjnych w poszczeg61nych dziedzinach, zarzqdzanych przez odpowiednich ministr6w.
B~dq to:
Program Operacyjny Infrastruktura drogowa
Program Operacyjny Konkurencyjnose transportu
Program Operacyjny Srodowisko
Program Operacyjny Innowacje - Inwestycje - Otwarta gospodarka
Program Operacyjny Nauka, nowoczesne technologie i spo~eczenstwo informacyjne
Program Operacyjny Wykszta~cenie i kompetencje
Program Operacyjny Zatrudnienie i integracja spo~eczna
Program Operacyjny Spo~eczenstwo obywatelskie
Program Operacyjny Administracja sprawna i s~uzebna
Program Operacyjny Pomoc techniczna
Kwestie odnoszqce si~ do rozwoju regionalnego znajdq swoje odzwierciedlenie w realizacji:
16 Regionalnych Program6w Operacyjnych zarzqdzanych przez w~adze regionalne;
Programu Operacyjnego Sp6jnose terytorialna i konkurencyjnose region6w
zarzqdzanego przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy;
Program6w Operacyjnych Rozw6j obszar6w wiejskich oraz Zr6wnowazony rozw6j
sektora rybo~6wstwa i nadbrzeznych obszar6w rybackich, realizujqcych Wsp61nq
Polityk~ Rolnq;
Programy operacyjne europejskiej wsp6~pracy terytorialnej.
Przewidziane Sq do realizacji programy wsp6~pracy mi~dzyregionalnej, kt6rych
realizacja ma poprawie efektywnose dzia~ania polityki regionalnej poprzez tworzenie sieci
wsp6~pracy i wymian~ doswiadczen. Waznym krokiem ku decentralizacji panstwa b~dzie
wdrazanie Regionalnych Program6w Operacyjnych. Opracowanie i wdrazanie tych
program6w na poziomie regionalnym sprzyjae b~dzie lepszemu dostosowaniu realizowanych
dzia~an do specyficznych potrzeb poszczeg61nych wojew6dztw.
Po~ozenie i znaczenie Rawy Mazowieckiej wskazuje na mozliwosci uczestniczenia
w programach z czerpaniem funduszy na rozw6j gospodarczy, spo~eczny i przestrzenny
miasta.
Uwarunkowania wynikaj~ce z polityki przestrzennej panstwa (Aktualizacja Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju)
Aktualizacja Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) jako jeden
z tzw. "obszar6w metropolitalnych" wymienia region ~6dzki a konkretnie t6di: i jej
zurbanizowane otoczenie. Rawa Mazowiecka z pewnosciq pozostanie pod aktywizujqcym
wp~ywem tego obszaru. W wojew6dztwie ~6dzkim zaznaczany jest potencja~ turystyczny,

w tym: zabytki, baza hotelowa i obszary atrakcyjne przyrodniczo. Niewqtpliwie do takich
obszar6w nalez:y dolina Rawki.
Ola przyspieszenia rozwoju Koncepcja proponuje podejmowanie dzia~an w zakresie
rozwoju duz:ych miast wojew6dzkich, poprawy infrastruktury komunikacyjnej (przyspieszona
budowa odcink6w transeuropejskich i krajowych sieci infrastrukturalnych, modernizacja
regionalnej i lokalnej infrastruktury transportowej, rozwijanie infrastruktury spo~eczenstwa
informacyjnego).
Koncepcja zwraca uwag~ na problem restrukturyzacji miast. Priorytetowo powinny
zostac potraktowane miasta "... 0 duz:ych walorach architektonicznych i urbanistycznych,
b~dqce elementami historycznego dziedzictwa, szczeg61nie naraz:one na bezpowrotne
zniszczenie.
Uwarunkowania wynikajCl.cez ustalen planu przestrzennego zagospodarowania
wojewodztwa lodzkiego.
Plan przestrzennego zagospodarowania wojew6dztwa ~6dzkiego przyjq~ dla miasta Rawa
Mazowiecka nast~pujqce ustalenia w zakresie polityki przestrzennej:
a) miasto po~oz:onew strefie potencjalnych koncentracji proces6w rozwojowych,
b) miasto pofoz:one w podstrefie znaczqcego oddziafywania aglomeracji stofecznej
w ukfadzie potencjalnego bipolarnego europola warszawsko - f6dzkiego,
c) udzia~ obszaru miasta w t6dzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej (Rozporzqdzenie Rady
Ministr6w z dnia 21.08.2001 r. w sprawie ustanowienia ~6dzkiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej z p6zniejszymi zmianami),
d) miasto pofoz:one w podstrefie zielonego rozwoju z ochronq prawnq obszaru chronionego
krajobrazu i rezerwatu przyrodniczego "Rawka",
e) funkcja osrodka subregionalnego 0 ponad-powiatowym zasi~gu oddzia~ywania
ze znacznym wzmocnieniem potencja~u ludnosciowego i gospodarczego.
2.2. Dotychczasowe przeznaczenie terenow oraz stan zagospodarowania i uzbrojenia.
(wnioski z opracowania "Analiza realizacji obowiqzujqcego planu miejscowego").
Podstawowym dokumentem sterujqcym procesem przeznaczenia teren6w pod zabudow~
lub pod zagospodarowanie z wY~qczeniem zabudowy jest studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej przyj~te uchwa~q
Nr XXXIX/309/97
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 grudnia 1997r. ze zmianq
przyj~tq uchwa~q Nr XIV/95/99 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 29 pazdziernika
1999r. Ookument podlega~ ocenie aktualnosci i zgodnie z Uchwa~q Nr XXXVI/336/06
Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lutego 2006r. uznano za nieaktualne i wymagajqce
zmiany:
a) ustalenia kierunk6w rozwoju dla obszar6w po~oz:onych:
- przy ul. Bia~ej w rejonie kolejki wqskotorowej,
- przy ul. Bia~ej i ul. Aleksandr6wka,
- przy ul. Fawornej i rz. Rawce,
- przy ul. Przemys~owej
z uwagi na uwzgl~dnienie wniosk6w 0 zmian~ ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
b) ustalenia w zakresie obszar6w pofoz:onych:
- przy ul. Zamkowa Wola i drodze krajowej Nr 72,
- przy ul. Krakowskiej i ul. Osada Oolna
z uwagi na zmiany rozwiqzan ukfadu komunikacyjnego dr6g krajowych i wojew6dzkich.
Jednoczesnie stwierdzono brak spefnienia w tresci Studium uwarunkowan i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, niekt6rych wymog6w,
wynikajqcych z przepis6w prawa a w szczeg61nosci niekt6rych wymog6w wynikajqcych
przepis6w art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Oz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.) co wymaga uwzgl~dnienia
w aktualizacji studium.

Zgodnie z przyj~tymi kierunkami rozwoju w STUDIUM zosta~ sporzqdzony plan miejscowy
obejmujqcy obszar miasta w granicach administracyjnych. Plan miejscowy podlega~
zmianom wynikajqcym z cyklicznych ocen wniosk6w w sprawie zmiany ustalen planu.
2.2.1. Struktura przestrzenna miasta.
Struktura przestrzenna miasta uksztatlowa~a si~ na planie centralnie po~ozonego rynku
(Plac Marsza~ka J6zefa PHsudskiego) z wychodzqcymi promieniscie drogami na kierunkach
do: Warszawy, Gr6jca, Nowego Miasta, Opoczna, Piotrkowa Trybunalskiego i todzi.
Podstawowym dokumentem sterujqcym procesem zagospodarowania teren6w jest
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej zatwierdzony
uchwa~a Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r.
z p6Zniejszymi zmianami. Dokument podlega~ ocenie aktualnosci i zgodnie z Uchwa~q
Nr XXXVI/337/06 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 lutego 2006r. uznano
za cz~sciowo nieaktualny i wymagajqcy zmiany.
Ponizsze zestawienie okresla rejestr uchwa~ ustalajqcych przeznaczenie, warunki zabudowy
i zagospodarowania teren6w, obowiqzujqcych na obszarze miasta
Lp.
1.

Tytuf
Uchwafa Nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie
Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej
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Dziennik
Urz~dowy
Wojew6dztwa
t6dzkiego Nr 64
poz.354

2.

z uzupefnieniem zawartym w Uchwale
Nr XXIX/233/2000 Rady Miasta Rawy Mazowieckiej
z dnia 27 pazdziernika 2000r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
miasta Rawa Mazowiecka, pofozonego przy ul.
Zyqmunta Zwolinskieqo
z korektq zawartq w Uchwale Nr XL VII/423/2002 Rady
Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 27 wrzesnia
2002r w sprawie korekty uchwafy Nr XXI/159/2000
Rady Miejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca
2000r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiei
z korektqzawartq w Uchwale Nr XLlIl/413/06 Rady
Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 26 pazdziernika
2006r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej

Dziennik
Urz~dowy
Wojew6dztwa
t6dzkiego Nr 143
poz.839.
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Uchwafa Nr XLI 1/382/2002 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej

6.

Uchwafa Nr VII 1/65/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej

7.

Uchwafa Nr VIIi/89/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 29 pazdziernika 2003r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej
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Dziennik
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t6dzkiego Nr 225
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Dziennik
Urz~dowy
Wojew6dztwa
t6dzkiego Nr 557
poz. 3651

3.

4.

Uwagi
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Nr 2.
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Urz~dowy
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Nr 7 poz. 67
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i symbolu PU
(zmiana 11)
Zmiana Nr 1.

Zmiana Nr 2

Zmiana Nr 3
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Tytut
Uchwata Nr XV/223/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej

9.

Uchwata Nr XV/224/05 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej

10.

Uchwata Nr XXX/268/05 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo miasta Rawy Mazowieckiei
Uchwata Nr XLlIl/411/06 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 26 patdziernika 2006r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej
Uchwata Nr XLlIl/412/06 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 26 patdziernika 2006r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej obszar
potozony przy ul. Biatej i Mszczonowskiej
Uchwata Nr VII/63/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej dla obszaru potozonego
przy ul. Opoczynskiei
Uchwata Nr VII/64/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej dla obszaru potozonego w rejonie ul.
Ksieze Oomki
Uchwata Nr XIlI/1 09/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, fragment potozony
przy ulicach: Skierniewickiej, Stefana Jasinskiego i
Piekarskiej.
Uchwata Nr XIlI/111/07 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, fragmenty potozone przy
ulicach: Mszczonowskiej, Jerozolimskiej i Wodnej, Jana
Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozolimskiej
i Stonecznej), Zamkowa Wola, Konstytucji 3-Maja
i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej, Kardynata
Wyszynskiego i Adama Mickiewicza, Kolejowej
i towickiej, Jana Chryzostoma Paska, Oolnej i Juliana
Tuwima, Ksi~ze Oomki oraz Juliusza Stowackiego
i Katowickiej.
Uchwata Nr XVII/150/08 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 7 marca 2008r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej obszar potozony w rejonie
ul. Opoczynskiej
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Oz. Urz~dowy
Wojew6dztwa
t6dzkiego z 2008r.
Nr 2, poz. 42

Zmiana Nr 12

Oz. Urz~dowy
Wojew6dztwa
t6dzkiego z 2008r.
Nr 15, poz.190

Zmiana Nr 13

Oz. Urz~dowy
Wojew6dztwa
t6dzkiego Nr 116,
poz.1131
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19.

20.

Tytut
Uchwata Nr XIX/177/08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiej
Uchwata Nr XXVI/215/08 Rady Miasta Rawa Mazowieck
z dnia 29 pazdziernika 2008r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszary potozone w rejonie
ulic: Bolestawa Chrobrego, Wodnej, Reymonta i
Potudniowej, Placu Pitsudskiego, Warszawskiej i Zatylne
oraz Katowickiej.
Uchwata Nr XXVI/216/08 Rady Miasta Rawa Mazowieck
z dnia 29 pazdziernika 2008r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar potozony w rejonie
ulicy Kazimierza Wielkiego (za kolejkq wqskotorowq)

21.

Uchwata Nr XXVI/217/08 Rady Miasta Rawa Mazowieck
z dnia 29 pazdziernika 2008r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar potozony w rejonie
ulic Wtadystawa Reymonta i Targowej.

22.

Uchwata Nr XXVI/218/08 Rady Miasta Rawa Mazowieck
z dnia 29 pazdziernika 2008r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej (obszar w rejonie ul. Osada
Oolna)

Ustaleniami planu miejscowego
okreslono tereny 0 r6znym
warunkach zagospodarowania
wg ponizszego zestawienia:
Symbol przeznaczenia
Zabudowa mieszkaniowa (mieszkaniowo-ustugowa)
Zabudowa ustuQowa
Zabudowa produkcyjna, maQazyny i sktady
Tereny obstugi komunikacji samochodowej
Tereny rolne
Tereny rolne z dopuszczeniem zalesien
Tereny lesne
Zielen parkowa
Zielen dziatkowa
Cmentarze
Wody w rzekach i zbiornikach wodnych
Tereny koleiowe
Orogi
Tereny infrastruktury technicznej
Razem

Publikacja
UwaQi
Zmiana Nr 15
Oz. Urz~dowy
Wojew6dztwa
l6dzkiego, Nr 201,
poz. 1882
Oziennik
Zmiana Nr 16
Urz~dowy
Wojew6dztwa
l6dzkiego z dnia 5
grudnia 2008r Nr
365 poz. 3225.
Oziennik
Zmiana Nr 17
Urz~dowy
Wojew6dztwa
l6dzkiego z dnia 5
grudnia 2008r Nr
365 poz. 3226.
Oziennik
Zmiana Nr 18
Urz~dowy
Wojew6dztwa
l6dzkiego z dnia 2
grudnia 2008r Nr
362 poz. 3176.
Oziennik
Zmiana Nr 19
Urz~dowy
Wojew6dztwa
l6dzkiego z dnia 2
grudnia 2008r Nr
362 poz. 3177.

przeznaczeniu

i r6znych

Razem
ha
343,92
78,45
247,21
7,74
236,79
175,39
3,26
18,75
22,90
11,10
64,71
9,00
161,68
4,65
1385,55

%
24,8
5,7
17,8
0,6
17,1
12,7
0,2
1,4
1,6
0,8
4,7
0,6
11,7
0,3
100

W obszarze miasta dominujC\. obszary przeznaczone
pod zabudow~ (62,3%) 0 r6znym
przeznaczeniu,
gt6wnie pod zabudow~ mieszkaniowC\.. Tereny przeznaczone
pod rolnictwo
i lesnictwo stanowiC\. 30% obszaru miasta.
Dla potrzeb STUDIUM sporzC\.dzono opracowanie
analityczne "Analiza realizacji
obowiC\.zujC\.cego planu miejscowego"
- 2007r. z kt6rego wynikajC\. nast~pujC\.ce wnioski:

- na obszarze miasta istniejq znaczqce obszary uzytkowane rolniczo, kt6re Sq przeznaczone
pod zabudow~,
- istniejq rezerwy teren6w 0 znacznych powierzchniach wg ponizszego wykazu:
Symbol przeznaczenia

Zabudowa mieszkaniowa (mieszkaniowousfuQowa)
Zabudowa usfuqowa
Zabudowa produkcyjna, magazyny i skfady
Tereny obsfuQi komunikacji samochodowej
Zielen parkowa
Cmentarze
DroQi
Razem

Tereny przeznaczone pod zabudowe:
- fqcznie
- niezabudowane
%
(ha)
(ha)
niezrealizowania
343,92
86,02
25,0
78,45
247,21
7,74
18,75
11,10
161,68
868,85

20,18
137,25
3,59
0,17
4,12
12,62
263,95

25,7
55,5
46,4
0,9
37,1
7,8

Charakterystycznymi cechami struktury przestrzennej Sq:
a) znaczna koncentracja zabudowy w obr~bie najstarszej, centralnie potozonej cz~sci miasta
z funkcjami ustugowymi 0 znaczeniu ponadlokalnym, ustugami lokalnymi, zabudowq
mieszkaniowa jedno i wielorodzinnq oraz niewielkimi zaktadami produkcyjnymi,
b) satelickie dzielnice mieszkaniowe zabudowy wielorodzinnej (Os. Zamkowa Wola),
zabudowy jednorodzinnej (Jezowska, Tatar),
c) pasmowa zabudowa z wyst~powaniem zabudowy zagrodowej (ul. Aleksandr6wka,
Zamkowa Wola, 1-Maja, Ksi~ze Domki, Osada Dolna) dawnych wsi, kt6rych obszary
zostaty wtqczone do granic miasta,
d) rejony koncentracji funkcji produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych w strefach
przemystowych: "Skierniewicka", "Mszczonowska", "Opoczynska",
e) doliny rzeki Rawki i Rylki oraz drogi krajowe (ekspresowa i Nr 72) rozcinajqce obszar
miasta na pi~c obszar6w 0 odr~bnej strukturze funkcjonalnej,
f) znaczne obszary zieleni rekreacyjnej i zbiornik6w wodnych usytuowane w dolinie
rz. Rawki,
g) brak wyst~powania las6w z niewielkimi skupiskami w rejonie ul. Osada Dolna i Biata.

Obszary zabudowane i zurbanizowane.
Opierajqc si~ na ewidencji grunt6w zestawiono podstawowe powierzchnie uzytk6w wg
r6znych form zagospodarowania oraz wyst~powania budynk6w 0 r6znych funkcjach.
Symbol
B - tereny mieszkaniowe
Ba - tereny przemystowe
Bi - inne tereny zabudowane
Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane
Br - grunty rolne zabudowane
Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Dr - drogi
Tk - tereny kolejowe
Tr - tereny r6zne
Ti - inne tereny komunikacyjne
Razem tereny zabudowane i zurbanizowane

Powierzchnia
wha
145,90
56,40
77,09
7,34
43,21
23,89
104,14
10,12
0,14
0,07
468,30

Udziat w terenach
zurbanizowanych (%)
31,2
12,0
16,5
1,6
9,2
5,1
22,2
2,2
0
0
100

W obszarze miasta dominuje zabudowa mieszkaniowa obejmujqca prawie 1/3 obszar6w
zurbanizowanych. Kolejnymi istotnymi udziatami w obszarze miasta Sq tereny zabudowy
ustugowej i produkcyjnej. tqcznie wymienione tereny zajmujq ponad 70% teren6w
zurbanizowanych. Znaczqcy jest udziat dr6g wskazujqcy na 9EEstqsiec ulic obstugujqcych
tereny zurbanizowane oraz tereny rolne.

Dominujqca formq zajmujqca najwiEEkszqpowierzchniEEobszar6w zurbanizowanych
jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wystEEPujqCa:
- w zwartych osiedlach (w rejonie ul. Jezowskiej, Lenartowicza, Polnej, Tulipanowej,
Wierzbowej oraz osiedla Tatar I i Tatar II),
- w zwartych pasmach zabudowy usytuowanej wzdtuz gt6wnych dr6g wylotowych z miasta
z przemieszaniem z zabudowa zagrodowq (rejon ulic Skierniewickiej, Zamkowa Wola,
Osada Dolna, 1-maja, KsiEEzeDomki),
- w ramach zabudowy wielorodzinnej w formie niewielkich skupisk lub pojedynczych
budynk6w.
Najstarsza CZEESC
miasta ograniczona rz. Rawkq, rz. Rylkq i ulicami Targowq, Reymonta,
Potudniowq, Niepodlegtosci, Nowq, Stowackiego i Fawornq, posiada zabudowEE0 funkcjach
przemieszanych:
- mieszkaniowej wielorodzinnej,
- mieszkaniowej jednorodzinnej,
- ustugowej,
- produkcyjnej.
W obszarze tym wystEEPujqwszystkie wazniejsze siedziby instytucji i zaktad6w petniqcych
funkcjEEobstugi 0 znaczeniu ponadlokalnym. Na obrzezu tego obszaru usytuowane Sq:
targowisko, dworzec autobusowy, centrum sportowe w rejonie zamku oraz centrum
rekreacyjne w rejonie ul. Tatar.
Ponizsze zestawienie okresla rejestr wazniejszych instytucji i zaktad6w ustugowych
o znaczeniu w skali miasta i powiatu.
Funkcja ustug
Administracja i
stowarzyszenia.

Wazniejsze instytucje i zaktady ustugowe
Rawsko-Mazowiecka Sp6tdzielnia
Mieszkaniowa
Rejonowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Starostwo Powiatowe
Urzqd Miasta
Urzqd Gminy
Stowarzyszenie PrzedsiEEbiorczosci i Edukacji
"Kraina Rawki" Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Dziatania
"Kuz:nica" Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Lokalnego
Stowarzyszenie Kupc6w w Rawie Mazowieckiej
Stowarzyszenie Rodzic6w i Opiekun6w Dzieci
Niepetnosprawnych "Dobro Dziecka"
Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy
Inspektorat Weterynarii
Izba Rolnicza Wojew6dztwa t6dzkiego. Biuro
Powiatowe
t6dzki Osrodek Doradztwa Rolniczego
w Bratoszewicach Reion

Uwagi (adres siedziby)
UI. Jana III
Sobieskiego 1
UI. towicka 15
PI. Wolnosci 1
PI. Marszatka J6zefa
Pitsudskiego 5
AI. Konstytucji 3 maja
32
UI. Kosciuszki 20
AI. Konstytucji 3 Maja
32
UI. Kosciuszki 18
UI. Mickiewicza 28
UI. Kazimierza
Wielkiego 9/4
UI. Mszczonowska 10
UI. 1 Maja 1A
UI. 1 Maja 1A

Funkcia ustuq
Administracja i
stowarzyszenia.

Waznieisze instytucie i zaktady ustuqowe
Panstwowa Inspekcja Ochrony Roslin i
Nasiennictwa. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony
Roslin i Nasiennictwa w todzi Oddziat w Rawie
Mazowieckiej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlaneqo
Wojew6dzki Zarzqd Melioracji i Urzqdzen
Wodnych w todzi Terenowy Inspektorat
Powiatowy UrzC\d Pracv
UrzC\d Skarbowy
Stowarzyszenie Harcerstwa katolickiego
"Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego Hufiec Rawski
ZHP Komenda Hufca
Polski ZwiC\zek Niewidomych
Zwiazek Emeryt6w i Rencist6w
Zwiqzek Kombatant6w Rzeczypospolitej i Bytych
Wi~zni6w Politycznych Koto w Rawie
Mazowieckiej
Fundacja "Obudzmy Nadzieie"
Towarzystwo Przyjaci6t Ziemi Rawskiej
Towarzystwo Przyjaci6t Dzieci Zarzqd
Powiatowy
Stowarzyszenie Przymierza Rodzin - Swietlica
Stowarzyszenie Wychowank6w Gimnazjum i
Liceum Og61noksztakqcego im. M. Sktodowskiej
- Curie
ZwiC\zek Nauczycielstwa Polskieqo
Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie "Szansa"
Brae Herbowa Ziemi Rawskiej

Wymiar
sprawiedliwosci
Bezpieczenstwo
publiczne

Przedszkola

Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych "Nasz
Dom"
Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego
Paderewskieqo
Sqd Rejonowy
Komenda Powiatowa Policji
Prokuratura Reionowa
Straz Miejska
Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy
Pozarnej
Okr~gowe Wodne Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe
Ochotnicza Straz Pozarna
Przedszkole Miejskie Nr 1
Przedszkole Mieiskie Nr 2
Przedszkole Miejskie Nr 5

Uwaqi (adres siedziby)
UI. Kosciuszki 5

UI. Tomaszowska
UI. Jezowska 10

8

UI. 1 Maia 1A
UI. Stowackiego 4
UI. Zwolinskiego 2a/33

UI. Niepodleqtosci 3
UI. Kosciuszki 5
UI. Krakowska 6c
UI. Ks. Kardynata S.
Wyszynskiego 7
UI. 9-Maia 7
UI. Ks. Kardynata S.
Wyszynskieqo 7
UI. Kosciuszki 5
UI. MHa 2
UI. Kosciuszki 20

UI. Kosciuszki 20
UI. Tomaszowska 10j
UI. Kazimierza
Wielkieqo 13/13
UI. Zwolinskiego 12
UI. Kosciuszki 1
UI. Kosciuszki 17
UI. Kosciuszki 23
UI. Kosciuszki 17
PI. Pitsudskiego 4
Przemystowa 2
UI. Stowackiego 70
Plac Wolnosci 4
UI. Kilinskiego 2
UI. Zamkowa Wola 5
UI. Solidarnosci Nr 5

Funkcja us~ug
Szkolnictwo
podstawowe

Szkolnictwo
gimnazjalne
Szkolnictwo
srednie

Szkolnictwo
policealne

Szkolnictwo
zawodowe

Zdrowie, opieka
spo~eczna i
socjalna

Wazniejsze instytucje i zak~ady us~ugowe
Szko~a Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza
Kosciuszki
Szko~a Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej
Szko~a Podstawowa Nr 4 im. Kornela
Makuszynskiego
Gimnazium Nr 1 im. Polskich Noblist6w
Gimnazjum Nr 2 im. Haliny Konopackiej
Liceum Og61noksztakqce im. Marii
Sk~odowskiei-Curie
Zesp6~ Plac6wek Specjalnych
Zesp6~ Szk6~ Centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej im. Miko~aja Kopernika
Zesp6~ Szk6~ Ponadgimnazjalnych im.
W~adys~awa St. Reymonta
Liceum Handlowe dla Doros~ych
Europa, Stowarzyszenie Przedsi~biorczosci
i Edukacji
Forum. Studium Ekonomiczne
Policealne Studium Zawodowe dla Doros~ych
Szko~a Policealna dla Doros~ych
Osrodek Szkolenia Kierowc6w
Osrodek Szkolenia Kierowc6w
Osrodek Szkolenia Kierowc6w
LOK Osrodek Szkolenia Kierowc6w
Zesp6t Ratownictwa Medycznego
Samodzielny Publiczny Zak~ad Opieki
Zdrowotnej Poradnia Og61na i Pediatryczna
Niepubliczny Zak~ad opieki Zdrowotnej Centrum
Medyczne "GADENT s.c."
Niepubliczny Zak~ad opieki Zdrowotnej "RAWMEDICA"
Warsztat Terapii Zaj~ciowej
Stowarzyszenie Pogotowie Rodzinne im. Jolanty
Fadeckiej
TPD Oddzia~ Powiatowy
"LAB-MED." Centralne Laboratorium
"GADENT"
"Raw-Medica"
M~odziezowy Osrodek Socjoterapii w Zespole
Plac6wek Specjalnych
Poradnia PsycholoQiczno-Pedagogiczna
Stowarzyszenie Hospicjum
Pogotowie Ratunkowe SPZOZ
Samodzielny Publiczny Zak~ad Opieki
Zdrowotnej (Szpital)
Niepubliczny Zak~ad Opieki Zdrowotnej
"REMEDIUM s.c."
Niepubliczny Zak~ad Opieki Zdrowotnej
"VERBENA"

Uwagi (adres siedziby)
UI. Kosciuszki 19
UI. Mi~a2
UI. Kazimierza
Wielkiego 28
UI. Kosciuszki 19
UI. Kazimierza
Wielkiego 28
UI. Kosciuszki 20
UI. Przemys~owa 2
UI. Zwolinskiego 46
UI. Reymonta 14
UI. Zwolinskiego 10A
UI. Kosciuszki 20
UI. Zwolinskiego 10A
UI. Zwolinskiego 10A
UI. Zwolinskiego 10A
UI. Jana III
SobieskieQo 69
UI. Krakowska 6
UI. Solidarnosci 7/4
UI. Jerozolimska 4
UI. Warszawska 14
Niepodleg~osci 8
UI. Kosciuszki 1
UI. S~owackiego 68
UI. Mi~a2
UI. Kosciuszki 5
UI.
UI.
UI.
UI.
UI.

Kosciuszki 5
Krakowska 22
Kosciuszki 1
S~owackiego 68
Przemys~owa 2

UI. Krakowska 22
UI. S~owackiego Nr 70
UI. Warszawska 14
UI. Warszawska 14
AI. Konstytucji 3 Maja
9B
UI. Krakowska 9

Funkcja us{ug
Zdrowie, opieka
spo{eczna i
socjalna

Finanse

Tereny
handlowe
Gastronomia i
hotelarstwo
Kultura

Poczta
Us{ugi
komunalne
Koscio{y

Sport i
rekreacja

Wazniejsze instytucje i zak{ady us{ugowe
Niepubliczny Zak{ad Opieki Zdrowotnej
"BAMED" Przychodnia Lekarsko-Piel~gniarska
Parafialny Zesp6{ Charytatywny Caritas parafii
p.w. Niepokalanego Poczecia NMP
Dom Dziecka
Kredyt Bank SA O. w Skierniewicach Filia Nr 2
PKO BP Oddzia{ I
Bank Sp6{dzielczy w Mszczonowie Oddzia{
w Rawie Mazowieckiei
Bank Sp6{dzielczy w Bia{ej Rawskiej Punkt
Obs{ugi Bankowej
Bank Sp6{dzielczy w Bia{ej Rawskiej Filia
Bank PKO SA Oddzia{ I Skierniewice Filia Nr 2
Targowisko
Tarqowisko
Motel "Mazowiecki"
Miejska Biblioteka Publiczna um. Jana Paw{a II
Miejska Biblioteka Publiczna um. Jana Paw{a II
Oddzia{ dla Dzieci
Miejski Dom Kultury
Muzeum Ziemi Rawskiej
Urzqd Pocztowy Rawa Mazowiecka 1
Urzqd Pocztowy
Rawskie Wodociqqi i Kanalizacie Sp6{ka z 0.0.
Rawska Energetyka Cieplna Sp6{ka z 0.0.
Zak{ad Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0.
Kosci6{ p.w. Wniebowzi~cia NMP i klasztor
0.0. Pasjonist6w
Kosci6{ p.w. Niepokalanego pocz~cia NMP
Kosci6{ ewangelicki p.w. Sw. Ducha
Mi~dzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub
Sportowy "Rawa"
Mi~dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
"Rawa Gol" (Gimnazjum Nr 2)
Hala Sportowa "Millenium"
Klub Wedkarstwa Sportoweqo "RAWA"
Uczniowski Klub Sportowy "Judo Rawa"
Rawski Klub Karate "Kyokushinkai"
Mi~dzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy
"JUVENIA"
Rawski Klub Sportowy "MAZOVIA"
Klub Strzelectwa Sportowego "Rawia LOK"
Miejsko-Gminny Klub Szachowy "Caissa"
Osrodek Sportu i Rekreacji im. Haliny
Konopackiej (hala sportowa, przystan)

Uwagi (adres siedziby)
UI. Krakowska 22b
PI. Marsza{ka J6zefa
Pi{sudskieqo Nr 9
UI. towicka
Plac Wolnosci 3
UI. Kilinskieqo 3
UI. Krakowska 6
AI. Konstytucji 3 Maja 9
UI. Jerozolimska 14
UI. Mickiewicza 18
UI. W{adys{awa
Reymonta
UI. Mickiewicza
UI. Katowicka 1
UI. Wyszynskieqo 7
PI. Marsza{ka J6zefa
Pi{sudskiego 9
UI. Krakowska 6c
UI. towicka 26
UI. Kosciuszki 6
UI. Cmentarna 1
UI. S{owackiego 70
UI. S{owackiego 70
Pukinin 26
UI. Ks. Skorupki Nr 3
PI. Marsza{ka J6zefa
PHsudskiego Nr 9
UI. Warszawska Nr 12
UI. Kosciuszki 19
UI. Kazimierza
Wielkiego 28
UI. Kazimierza
Wielkiego 28
UI. Solidarnosci 8/50
UI. Reymonta 14
UI. Jerozolimska 22
UI. MHa 2
UI.
UI.
UI.
UI.

Zamkowa 3
Jerozolimska 4
Solidarnosci 18/13
Tatar 1A

SferE2dzia~alnosci gospodarczej charakteryzujq nastE2pujqce wskazniki:
- tereny zwiqzane z prowadzeniem dzia~alnosci gospodarczej - 140,6ha,
- powierzchnie uzytkowe budynk6w zwiqzane z prowadzeniem dzia~alnosci gospodarczej 0,279 mln m2,
- wzrostu liczby zarejestrowanych jednostek rocznie od 5% do 10%,
- wskaznik przedsiE2biorczosci na tysiqc mieszkanc6w 177 do 190,
- zas6b obszar6w wchodzqcych w sk~ad t6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 0 ~qcznej
powierzchni ca 190ha.
2.2.3. System komunikacji.
(Wnioski Z opracowania "koncepcja rozwoju sieci dr6g")
Podstawowy uk~ad dr6g na obszarze miasta tworzq drogi krajowe, wojew6dzkie, powiatowe
i gminne. Uk~ad przestrzenny sieci dr6g okreslono na planszy "Siec drogowa - stan
istniejqcy" w skali 1: 10 000.
Droga krajowa Nr 8.
Projektowana do przebudowy na dro9E2ekspresowq. Droga 0 dw6ch jezdniach po dwa pasy
ruchu z utwardzonymi poboczami 0 nawierzchni bitumicznej, 0 d~ugosci 4850m. Bez dostE2Pu
komunikacyjnego do podstawowych pas6w ruchu z teren6w otaczajqcych. Parametry
funkcjonalno techniczne drogi odpowiednie dla drogi klasy "GP".
W pasie drogowym istniejq:
- wiadukt nad kolejkq wqskotorowq,
- wE2ze~drogowy "Bia~a"
- wiadukt nad ul. Zamkowa Wola,
- Wiadukt nad ul. W~adys~awa Reymonta 0 zanizonych parametrach,
- skrzyzowanie z ul. Krakowskq,
- przejazd 0 zanizonych parametrach ul. Wierzbowej do ul. Osada Dolna,
- skrzyzowanie z ul. Katowickq.
Zgodnie z decyzjq lokalizacyjnq drogi ekspresowej istniejqce skrzyzowanie ul. Krakowskiej
zostanie przebudowane na przejazd z wiaduktem nad drogq ekspresowq oraz wybudowany
zostanie wE2ze~"Katowicka".
Droga krajowa Nr 72.
Droga 0 jednej jezdni z dwoma pasami ruchu i poboczami 0 nawierzchni bitumicznej,
o d~ugosci 2350m. Bez dostE2pukomunikacyjnego do podstawowych pas6w ruchu z teren6w
otaczajqcych. Parametry funkcjonalno techniczne drogi odpowiednie dla drogi klasy "G".
W pasie drogowym istniejq:
- skrzyzowania z ul. Jezowskq i Skierniewickq,
- przejazd pod drogq krajowq dla teren6w nad rz. Rawkq,
- przejazd pod drogq krajowq (wiadukt) dla ul. Jerozolimskiej,
- skrzyzowanie typu rondo z ul. Bia~qw obrE2biewE2z~adrogowego.
Droga nowa, nie przewidziana do przebudowy.
Droga wojew6dzka Nr 725 w sladzie ul. Bia~ej 0 d~ugosci 1820m. Droga 0 jednej jezdni
z dwoma pasami ruchu 0 nawierzchni bitumicznej z poboczami zwirowymi. Parametry
funkcjonalno techniczne drogi odpowiednie dla drogi klasy "Z" w trakcie przebudowy
z utrzymaniem istniejqcych parametr6w. Proponowane docelowe podniesienie parametr6w
drogi do klasy G na odcinku od drogi ekspresowej do granic miasta.
Droga wojew6dzka Nr 726 w sladzie ul Krakowskiej i Placu Marsza~ka J6zefa Pi~sudskiego
o d~ugosci 2699m. Ulica 0 jednej jezdni z dwoma pasami ruchu 0 nawierzchni bitumicznej:
- 0 przekroju ulicznym z krawE2znikami i chodnikami na odcinku zachodnim do drogi
ekspresowej,
- z poboczami zwirowymi na odcinku wschodnim (od drogi ekspresowej do granic miasta).

Parametry funkcjonalno techniczne drogi odpowiednie dla drogi klasy "Z". Proponowane
docelowe podniesienie parametr6w drogi do klasy G na odcinku od drogi ekspresowej
do granic miasta z podtqczeniem nowym odcinkiem do w~zta "Katowicka".
Droga wojewodzka Nr 707 w sladzie ul Skierniewickiej i Zamkowa Wola. Droga 0 jednej
jezdni z dwoma pasami ruchu 0 nawierzchni bitumicznej 0 dtugosci 2097m, 0 przekroju
ulicznym z kraw~znikami i odcinkami chodnik6w. Parametry funkcjonalno techniczne drogi
odpowiednie dla drogi klasy "Z".
ara erystyl(~ steCI rog mlelS IC prze s aWla ponlzsza a ea.
Dtugosc
Klasa funkcjonalnoKategoria dr6g
wm
techniczna
4850
Ekspresowa E8
GP
Krajowa Nr 72
2350
G
Drogi krajowe razem
7200
Drogi wojew6dzkie:- razem
6616
- w tym:
6341
Z
275
L
14688
Drogi powiatowe: - razem
- w tym:
6932
Z
7316
L
440
D
Drogi gminne: - razem
35193
- w tym:
3817
Z
7124
L
2295
L
10889
D
545
D
10523
D
Drogi ogofem:
63697
- w tym:
4850
GP
2350
G
17090
Z
14715
L
2295
L
11329
D
545
D
10523
D
- w tym:
50334
79,0%
545
0,9%
12818
20,1%

Nawierzchnia
jezdni
Bitumiczna
Bitumiczna

Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Zwirowo-gruntowa
Bitumiczna
Kostka betonowa
Zwirowo-gruntowa
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
Zwirowo-gruntowa
Bitumiczna
Kostka betonowa
Zwi rowo-g runtowa
Bitumiczna
Kostka betonowa
ZWirowo-gruntowa

Siec dr6g charakteryzuje si~ nast~pujqcymi parametrami:
- wskaznikiem g~stosci dr6g krajowych - 5,2 m/ha,
- wskaznikiem g~stosci dr6g wojew6dzkich - 4,4 m/ha,
- wskaznikiem g~stosci dr6g powiatowych - 10,6 m/ha,
- wskaznikiem g~stosci dr6g gminnych - 25,4 m/ha,
- wskaznikiem g~stosci dr6g 0 nawierzchni bitumicznej - 36,3 m/ha,
- wskaznikiem g~stosci dr6g 0 nawierzchni zwirowo-gruntowej - 9,2 m/ha.
- wysokim udziatem dr6g 0 nawierzchni utwardzonej,
- parametrem szerokosci jezdni w wi~kszosci dostosowanym do klasy ulicy,
- znaczqcym niedoinwestowaniem pas6w drogowych w chodniki i sciezki rowerowe w
szczeg61nosci na odcinkach peryferyjnych w stosunku do centrum miasta.
Gt6wnym czynnikami wywotujqcymi zmiany sieci dr6g (ulic) Sq:

- nowe rozwiqzania sieci dr6g krajowych i ekspresowej ze zmianq lokalizacji w~z!6w
na drodze ekspresowej w obr~bie miasta,
- zmiana kategorii dr6g zwiqzana z nowym przebiegiem drogi krajowej Nr 72,
- zmiany przebiegu drogi wojew6dzkiej Nr 726 na odcinku do w~z!a "Katowicka".

Elektroenergetyka.
Zasilanie w energie elektrycznq oparte jest 0 g~6wny punkt zasilania poh2:ony w p6~nocnej
cz~sci miasta (UI. Skierniewicka). Do GPZ energia jest doprowadzona dwoma liniami
elektroenergetycznymi 11OkV z kierunku wschodniego i zachodniego. Programowane jest
pO~qczenie GPZ Rawa Mazowiecka z GPZ Skierniewice Iiniq 110 kV.
Do odbiorc6w energia jest dostarczana liniami elektroenergetycznymi niskiego napi~cia
od stacji transformatorowych. Obszar miasta pokrywa siec elektroenergetyczna 15 kV
ze stacjami transformatorowymi umiejscowionymi r6wnomiernie w obszarach istniejqcej
zabudowy. Urzqdzenia i sieci w wi~kszosci przypadk6w posiadajq rezerwy mocy
a zaopatrzenie w energi~ elektrycznq nie stanowi problemu progowego dla obszaru miasta.
Gazownictwo.
Miasto zaopatrywane jest z gazociqgu wysokiego cisnienia Warszawa - Katowice poprzez
dwie stacje redukcyjne, jednq usytuowanq we wsi Konopnica i drugq przy ulicy Krakowskiej.
Siec gazownicza rozdzielcza, obejmuje wi~kszosc obszar6w zabudowanych miasta.
Charakterystyczne dane gospodarki gazowej:
- liczba gospodarstw domowych do kt6rych dostarczano gaz - 2850,
- d~ugosc sieci gazowej rozdzielczej ca 25km.
Ciep~ownictwo.
System ciep~owniczy oparty jest na:
- koHowniach osiedlowych,
- koHowniach przemys~owych,
- indywidualnych koHowniach w budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych i us~ugowych.
KoHownie osiedlowe eksploatowane przez Zak~adu Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0:
a) osiedle "Solidarnosci" i Zwolinskiego 0 zapotrzebowaniu ciep~a 6,73 MW jest zasilane
w ciep~o na c.o. i cwu z jednej koHowni Nr 5,
b) osiedle "Zamkowa Wola" 0 zapotrzebowaniu ciep~a 6,65 MW zasilane jest z 3 koHowni:
w tym 1 koHowni gazowo-olejowej i 2 koHowni na mia~w~glowy Nr 4 i 5,
c) Osiedle 9-go Maja 0 zapotrzebowaniu ciep~a 1,42 MW zasilane jest z koHowni w~glowej
na osiedlu 9 Maja.
KoHownie przemys~owe i uzytecznosci publicznej:
- 68 koHowni opalanych w~glem,
- 12 koHowni opalanych gazem.
KoHownie indywidualne (wartosci szacunkowe w domkach jednorodzinnych ca 1000 szt.
W tym ok. 40% (370 szt.) opalane gazem.
Telekomunikacja.
Obs~uga telekomunikacyjna opiera si~ na istniejqcej sieci kablowej. Stan zag~szczenia sieci
zapewnia mozliwosci dalszych pod~qczen. Obszar miasta po~ozony jest w zasi~gu
wszystkich koncesjonariuszy telefonii kom6rkowej. Stacje bazowe usytuowane Sq poza
obszarem miasta.
Zaopatrzenie w wode.
Obszar miasta zaopatrywany jest w wodqz dw6ch uj~c wody, po~ozonego na ternie gminy
Rawa Mazowiecka oraz w rejonie ul. Tatar. Uj~cie w Boguszycach posiada trzy
studnie g~~binowe, z kt6rych eksploatowane Sq dwie a g~~bokosci 120 i 121 m. Woda
ujmowana jest z utwor6w g6rnojurajskich. Maksymalna wydajnosc uj~cia wynosi Q max.h.
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m3/h i pokrywa ca 70% zapotrzebowania na wod~. Dodatkowo do SUW przy
ul. Kolejowej moze zosta6 przyh'l.czony otw6r odwiercony na gruntach miejskich w rejonie
ul. Jezowskiej, kt6rego zasoby eksploatacyjne wynoszq 50 m3/h. Uj~cie Tatarzlokalizowane na prawym brzegu rzeki Rawki, obejmuje jednq studni~ g~~binowq
o g~~bokosci 52m, z kt6rej mozliwy jest pob6r wody w maksymalnej ilosci Q max.h
102 m3/h. Przy uj~ciu Tatar zlokalizowana jest druga stacja uzdatniania wody 0 wydajnosci
maksymalnej 102 m3/h i wydajnosci eksploatacyjnej 50 m3/h. SUW przy ul. Kolejowej
o wydajnosci stacji 400 m3/h wspomagana przez stacj~ Tatar zabezpieczajqc w ca~osci
zapotrzebowanie na wod~ zg~aszane przez mieszkaric6w oraz rozwijajqcy si~ przemysf.
Opr6cz w/w uj~c na terenie miasta znajdujq si~ jeszcze dwa uj~cia wody:
- na terenie by~ych zak~ad6w mi~snych 0 zasobach eksploatacyjnych 100 m3/h,
- na terenie firmy "BONETTI" Sp. z 0.0. 0 zasobach 66 m3/h.
Parametry charakteryzujqce siec wodociqgowq:
a) d~ugosc sieci wodociqgowej og6~em 36600 m,
b) poziom zwodociqgowania 87 %,
c) d~ugosci sieci wodociqgowych 0 srednicach 0 90 mm do 399 mm:
- 12000 m - zeliwo,
- 10 500 m - azbesto-cement,
-14100m-PVC.
Program rozwoju sieci wodociqgowej zak~ada:
- przebudow~ sieci azbesto-cementowej na odcinku 4,59km,
- przebudowa i renowacja sieci na docinku 4,30km,
- rozbudowa sieci w ulicach: towicka, Targowa, Mszczonowska, Bia~a,Zamkowa Wola,
Opoczyriska, Reymonta, Jeziorariskiego, Po~udniowa (5,27km).
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Odprowadzanie i oczyszczanie sciek6w
Parametry systemu kanalizacji sanitarnej w Rawie Mazowieckiej:
a) d~ugosc sieci kanalizacyjnej:
- kana~y grawitacyjne - 30 600m,
- kana~y Uoczne 374m,
b) przepompownie - 1 centralna + sieciowe
c) poziom skanalizowania istniejqcej zabudowy - 86%
d) rezerwa przepustowosci istniejqcej sieci - 100%
e) istniejqce sieci kanalizacyjne 0 200 mm - 800 mm:
- 15 000 m - kamionka,
- 15 600 m - PVC,
Scieki z terenu miasta kierowane Sq na oczyszczalniq sciek6w zlokalizowanq na terenie
gminy Rawa Mazowiecka na p6~noc od miasta w Konopnicy.
Sp~yw sciek6w odbywa si~ w nast~pujqcy spos6b:
- poprzez przepompowni~ PS-I i kolektor cisnieniowy, zlokalizowanq przy ul. Warszawskiej,
- poprzez przepompowni~ przy ul. Tatar,
- grawitacyjnie do przepompowni oraz do oczyszczalni.
Og6~em oczyszczalnia obs~uguje scieki od 21 035 RLM, przepustowosc hydrauliczna
oczyszczalni wykorzystywana jest w 20 - 30%. Podstawowe parametry oczyszczalni
(Decyzja 0 pozwoleniu wodno prawnym) zosta~y przedstawione ponizej:
- Q_r.d. 7 000 m3/d,
- Qmax.d. 9 300 m3/d,
- Qmax.h. 830 m3/h.
Program rozwoju sieci kanalizacyjnej zak~ada:
- modernizacj~ oczyszczalni sciek6w,
- budow~ kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jezowska, Willowa, Miodowa, Krakowska,
Wyszyriskiego, Tomaszowska, 1-maja, Targowa, Po~udniowa, Jerozolimska, Mszczonowska,
Katowicka, Reymonta, paska, Jeziorariskiego, Zamkowa Wola, Aleksandr6wka
z przepompowniq sieciowq (9,08km),
- przebudowa przepompowni g~6wnej,

Odprowadzanie
i oczyszczanie w6d opadowych.
System odprowadzania
w6d opadowych opiera si~ na lokalnych kolektorach kanalizacji
deszczowej z ujsciami do rz. Rawki i Rylki. Wi~kszosc w6d jest oczyszczana w oczyszczalni
w6d deszczowych
(rejon osiedla Zamkowa Wola) lub poprzez separatory. Program rozwoju
sieci kanalizacyjnej
zak~ada:
- budow~ sieci w centrum miasta (ul. Warszawska,
Mi~a, Reymonta, Krakowska, Konstytucji
3 maja, Po~udniowa, Lenartowicza, Gqsiorowskiego,
Niepodleg~osci, Zwolinskiego,
Wyszynskiego,
S~owackiego, Nowa, Tomaszowska
- 3,07km z dwoma separatorami,
- budow~ sieci (ul. Mickiewicza, Warszawska,
Polna, PI. Wolnosci, Armii Krajowej,
S~owackiego - 0,83km z jednym separatorem,
- budow~ sieci dla os. Tatar - 5,4km z 1 separatorem.
Usuwanie odpad6w.
Zorganizowanym
systemem odbioru odpad6w komunalnych obj~tych jest wi~kszosc
mieszkanc6w
miasta. Odpady przewozone Sq na miejskie sk~adowisko odpad6w
komunalnych na terenie wsi Pukinin, gdzie Sq unieszkodliwiane
poprzez sk~adowanie.
Sredni wskaznik produkcji odpad6w na mieszkanca wynosi ca 300kg/rok. Oko~o 40%
mieszkanc6w
obj~tych jest systemem selektywnej zbi6rki odpad6w. Na terenie miasta,
g~6wnie przy zabudowie wielorodzinnej
i przy szko~ach rozstawione Sq 33 zestawy
do selektywnej zbi6rki odpad6w. Sk~adowisko odpad6w komunalnych w Pukininie,
opr6cz 18,5 tys. Mieszkanc6w Rawy Mazowieckiej,
obs~uguje r6wniez mieszkanc6w gmin
Rawa Mazowiecka oraz Regn6w (w sumie 28 tys. mieszkanc6w).
Sk~adowisko nie posiada
sztucznego uszczelnienia dna, drenazu ani instalacji odgazowuj'tcej.
Teren sk~adowiska
obejmuje 7,65 ha, w tym teren do sk~adowania odpad6w to 4,88 ha. Sk~adowisko podzielone
jest na trzy kwatery 0 powierzchni 0,54 ha, 0,58 ha i 1,94 ha. Kwatera pierwsza by~a
eksploatowana
od 1993 r. do 30 kwietnia 1999 r. Od 1 maja 1999 r. eksploatowana
jest
druga kwatera. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego gminy Rawa Mazowiecka zosta~
zarezerwowany
teren pod sk~adowisko 0 ~qcznej powierzchni ca 17ha.
2.2.5. Stan prawny gruntow.
Ponizsza tabe Ia c hara kteryzuJe. stan prawny gruntow w 0 szarze mlasta.
Wyszczeg61nienie
Nr
Pow.
Powierzchniaw obrebach(ha)
gr.
og61emw
grunt6w
%
Nr 1
Nr2
Nr3
Nr4
Nr5
Nr6
Nr7
ha
rei
81,61
5,9
9,55
14,07 16,66
7,04
12,76 16,40
1,22
- SkarbuParistwa
1
- w uzyl.wieczyst.
38,24
2,8
6,81
11,68
1,07
12,23
a
a
4,93
2
- sp61ekSP
a
a
a
a
a
a
a
a
3
a
2,47
187,48
- gmin
13,5 21,73 28,84
34,07
3,70
11,13 12,72
4
- gminw uzyt.
69,24
5,0 17,10 18,49
19,48
a
a
a
4,51
5
wiecz.
- gmini os6b
2,20
0,2
0,75
0,29
1,14
a
a
6
a
a
prawnych
537,79
38,8 43,19 73,62 83,57 24,32 62,61 131,50 25,46
7.1 - os6bfiz. Gosp.
rolnych
250,82
18,1 34,83 38,73 17,84 49,46 19,55 15,39 50,75
7.2 - os6bfizycznych
pozostale
0,03
- sp61dzielni
1,09
0,1
1,06
a
a
a
a
a
8
0,7
10,29
a
a
9,44
0,82
- kosciol6w
a
a
a
9
10 - wsp61not
a
a
a
a
a
a
a
a
a
qruntowych
0,64
130,74
9,5
a
1,59
41,08 52,05 27,39
5,80
11 - powiat6w
a
a
a
a
a
a
a
a
a
12 - powiat6ww uZyt.
wiecz.
0,54
0,23
a
a
0,23
0,08
13 - woiew6dztw
a
a
a
a
a
a
a
14 - wojew6dztww
a
a
a
a
a
uZyt.wieczyst.
5,4
75,51
7,95
39,04
3,78
4,09
9,11
15 - sp61ekprawa
a
10,95
handlowego
1385,55
100 141,42 225,86 127,27 203,64 159,86 201,81 117,16
Powierzchnia
ewidencYina

Nr8
3,91
1,52

a

72,82
9,66
0,02
93,52
24,27

a
0,03

a
2,19

a
a
a
0,59
208,53

Prawie 57% obszaru miasta jest we wfadaniu os6b prywatnych w tym os6b prowadzqcych
gospodarstwa rolne. Znaczqcymi Sq powierzchnie we wfadaniu Gminy Miasto Rawa
Mazowiecka i Powiatu Rawskiego (14% i 10%) stanowiqce 0 wielkosci oferty inwestycyjnej
teren6w pod zabudow~.

Obr~b

Powierzchna w ha
Udziat % w powierzchni obr~bu
Gruntyorne
taki
Pastwiska

1

75,2

2

107,48

3

88,03

4

35,57

5

98,99

6

164,50

7

34,39

8

90,98

Og6tem
miasto

695,15

6,85

53,2

4,8
5,31

47,6

7,1

0

1,6

4,4

0,7

81,5

9,6

0,2
14,58

29,4

1,8

12,5

43,6

0,2

4,3

Pow. w ha
6,60
34,49
13,53
0,63
0,37
34,76
15,72
1,72
5,22
14,54
46,49
141,99
338,21
117,12
0,14
4,28
11,18
13,96
2,02
0,51
0,13
803,61

42,1
107,95

3,8
53,21

4,0

83,5
49,21

8,01

55,25

77,8
168,46

0,24

8,96

22,6
124,3

3,46

0,50

70,8
46,01

15,16

6,3

61,9

57,1
90,08

1,54

10,15

62,7
128,81

2,05

17,5

50,3

4,7

2,4

8,09

Razem
88,79

16,2

0

69,2

Symbol klaso-uzytku
till
tlV
tV
tVI
Psill
PslV
PsV
PsVI
Rilla
Rilib
RIVa
RIVb
RV
RVI
S-Rilib
S-RIVa
S-RIVb
S-RV
S-RVI
S-PsIV
S-PsV
Oq61em

6,73

51,7
803,61

3,8

58,1

%
0,8
4,3
1,7
0,1
0
4,3
2,0
0,2
0,6
1,8
5,9
17,7
42,1
14,6
0
0,5
1,4
1,7
0,2
0,1
0
100

i lesnictwa, ksztaft zlewni i przebieg ciek6w 0 sieci dr6g i usytuowaniu zabudowy.
Uw~aszczenie i parcelacja majqtk6w decydowa~y 0 stopniowym zag~szczeniu pasm
zabudowy wzd~uz g~6wnych dr6g wylotowych prowadzqcych od centrum (rynek, zamek,
kosci6~). Relacje pomi~dzy placem targowym (rynek) zamkiem i obiektami sakralnymi by~y
podstawowymi relacjami ksztaftujqcymi krajobraz miasta i stanowi~y 0 ~adzie przestrzennym.
Relacje te na wi~kszosci obszaru miasta Sq zachowane.
Stan ~adu przestrzennego nalezy ocenie jako dobry a podstawowe wymogi ochrony to:
- utrzymanie skali zabudowy i sieci ulic w najstarszej cz~sci miasta, obj~tej strefq scis~ej
ochrony konserwatorskiej,
- ograniczenie realizacji dominant wysokosciowych na fragmentach wyzynnych obszaru
miasta,
- utrzymanie bez zabudowy korytarza ekologicznego w dolinie rzeki Rawki i rzeki Rylki,
- utrzymanie dr6g jako g~6wnych osi urbanistycznych.
Zauwazalne Sq zmiany funkcjonalne w zabudowie miasta a wynikajqce:
- z aktywizacji gospodarczej mieszkanc6w w obr~bie miejsca zamieszkania w szczeg61nosci
w zakresie swiadczenia us~ug,
- ze zmian technologicznych i materia~owych w budownictwie,
- z rozbudowy system6w infrastruktury technicznej.
Oceniany ~ad przestrzenny obszar6w w zakresie architektury przedstawia si~ najgorzej
w zabudowie peryferyjnej. Stan w tym zakresie charakteryzujq:
- zak~6cone linie zabudowy w pierzejach ulic niejednokrotnie wymuszane wprowadzanymi
i cz~sto zmienianymi przepisami prawa a dotyczqcymi kategorii dr6g, minimalnych
odleg~osci budynk6w od jezdni itp.
- r6zne formy architektoniczne budynk6w w pierzejach dr6g od parterowych do trzykondygnacyjnych z dachami p~askimi, stromymi i kopertowymi, z kalenicami r6wnoleg~ymi
i prostopad~ymi do przylegajqcej ulicy, z tzw. wysokimi piwnicami i bez podpiwniczenia,
ze schodami w elewacji frontowej prowadzqcymi na drugq kondygnacj~.
Przywr6cenie ~adu przestrzennego w tym zakresie wymaga prawnego okreslenia wymog6w
architektonicznych budynk6w realizowanych lub przebudowywanych w pierzejach. Stan
zabudowy w strefie scis~ej ochrony konserwatorskiej przedstawia si~ zdecydowanie lepiej
i zauwazalne jest przywracanie historycznych pierzei zabudowy w miejscach zlikwidowanej
zabudowy.
2.4. Stan srodowiska.
(Wnioski z opracowania ekofizjograficznego
Komponent
srodowiska
Klimat.

podstawowego)
Ocena stanu.

Warunki klimatyczne nalezy uznae za wzgl~dnie korzystne w zakresie
potrzeb gospodarczych oraz w zakresie potrzeb rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Do walor6w klimatycznych terenu nalezq :
- dose korzystne warunki solarne wyr6zniajqce si~ dose dUZq ilosciq dni
pogodnych (5,5 miesi~cznie), srednim zachmurzeniem, stosunkowo
wysokim us~onecznieniem -1600h w ciqgu roku,
- korzystne warunki termiczne przy okresie bezmroznym srednio 280
dni w roku,
- znacznq ilosciq dni bezwietrznych z przewagq wiatr6w z kierunku
zachodniego,
- dose korzystne warunki biometeorologiczne przy wskazniku
biometeorologicznym wahajqcym si~ pomi~dzy wiosnq a jesieniq
w granicach 1,7 - 2,0,
- spadek emisji globalnej podstawowych zanieczyszczen,
- zmiana udzia~ strumieni poszczeg61nych zanieczyszczen ze spadkiem
emisji dwutlenku siarki i tlenku w~gla, wzrostem emisja dwutlenku
azotu oraz stabilizacjq emisji py~UzawieszoneQo,

Komponent
srodowiska
Klimat (cd)

Warunki
geomorfologiczne,
morfologiczne i
hipsometryczne.

Warunki
hydrograficzne i
hydrologiczne.

Ocena stanu.
- klimat doliny rzeki Rawki i rzeki Rylki 0 wysokim poziomie w6d
(okresowo podtapiany wodami powodziowymi) 0 klimacie wilgotnym
z wyst~powaniem inwersji termicznych,
- teren w zasi~gu oddzia~ywania uciqzliwosci komunikacyjnych drogi
krajowej Nr 72 i ekspresowej 0 spodziewanych przekroczenia emisji
py~6w i gaz6w oraz znacznej emisji ha~asu w pasie terenu ca 200m
do osi jezdni na odcinku pozbawionym ekran6w akustycznych.
Obszar falistej r6wniny polodowcowej - Wysoczyzny Rawskiej,
uksztattowanej przez akumulacyjnq dzia~alnosc Iqdolodu stadia~u Pilicy
zlodowacenia Warty, w srodkowym neoplejstocenie. W zakresie
geomorfologicznym miasto jest po~ozone w nizinnej dolinie rzeki Rawki.
Zr6znicowanie hipsometryczne charakteryzujq nast~pujqce wskazniki:
- najnizszy punkt 135m n.p.m (rejon rz. Rawki w p6~nocnej cz~sci
miasta),
- najwyzszy punkt 175m n.p.m, (rejon ul. Bia~ej przy granicy miasta),
- nachylenie terenu dominujqce 2% - 5%,
- nachylenie terenu maksymalne 35% (skarpa doliny Rawki
w p6~nocnej cz~sci miasta.
Rzezba terenu uksztattowana osiq doliny rz. Rawki i Rylki
z otaczajqcymi wysoczyznami 0 znaczqcych jak na warunki nizinne
przewyzszeniach dochodzqcych do 20m.
Osiq uk~adu hydrograficznego miasta jest rzeka Rawka - g~6wny ciek
odwadniajqcy, rzeka nizinna, zachowana niemal w stanie
nienaruszonym z prawobrzeznym dop~ywem rz. Rylkq. Rzeki stanowiq
podstawowy uk~ad hydrograficzny. Jego uzupe~nieniem Sq Iiczne
bezimienne cieki, g~6wnie 0 charakterze row6w melioracyjnych
oraz sztuczny zbiornik retencyjny "Dolna" (powierzchnia 35ha, srednia
g~~bokosc 2,3m, pojemnosc 800 tys. m3 , wysokosc pi~trzenia 5,5m)
zasilany przep~ywowo przez Rawk~. Istotne znaczenie dla systemu
hydrograficznego miasta, posiada zbiornik Tatar (powierzchnia 18ha,
srednia g~~bokosc 1,2m, pojemnosc 220 tys. m3 , wysokosc pi~trzenia
3,9m) po~ozony stycznie do zbiornika Dolna w g6r~ rz. Rawki. Cieki
powierzchniowe w obr~bie miasta Sq scisle zwiqzane hydraulicznie z I
poziomem w6d podziemnych. Stan w6d ma charakter kontynentalny 0
regularnym cyklu rocznym, z maximum w okresie wiosennym i
minimum w okresie letnio- jesiennym. Podstawowym zr6d~em zasilania
w6d powierzchniowych, poza przep~ywem lateralnym jest infiltracja.
G~6wnq sk~adowq odp~ywu podziemnego jest wi~c odp~yw wg~~bny - do
I poziomu w6d podziemnych. Sporadycznie , rejonach p~ytkiego
wyst~powania utwor6w p6~przepuszczalnych odp~yw ma charakter
podpowierzchniowy. Z obszar6w zabudowy wody opadowe Sq
odprowadzane sieciami kanalizacji deszczowej uzupe~niajqcymi sp~ywy
w naturalnych obnizeniach terenu.
Obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi ograniczajq si~
do niewielkich fragment6w stycznych do koryta rz. Rawki i Rylki
z rozszerzeniem w rejonie ujscia rz. Rylki do rz. Rawki i w rejonie
p6~nocnej granicy miasta. Ca~y obszar doliny jest chroniony przed
wodami powodziowymi, zbiornikiem Dolna z zaporq CZO~OWq.

Komponent
srodowiska
Budowa
geologiczna.

Zasoby
hydrogeologiczne.

Warunki
budowlane.

Ocena stanu.
W sktad budowy powierzchniowych partii terenu wchodzq utwory
czwartorz~dowe, najmtodsze. Miqzszosc tych utwor6w przekracza 50m
w szczytowych partiach wysoczyzn polodowcowej a w osiowych
cz~sciach doliny Rawki wynosi kilkanascie metr6w. Wysoczyzna
polodowcowa zbudowana jest z miqzszej serii piaszczystych utwor6w
okresu zlodowacen srodkowopolskich - Odry i Warty, przewarstwionej
nieciqgtymi i zaburzonymi glacitektonicznie poziomami glin zwatowych.
Posr6d glin zwatowych obserwujemy wyst~powanie H6w
Iimnoglacjalnych w postaci soczew lub przewarstwien. Tarasy rzeczne
Rawki i Rylki zbudowane Sq z utwor6w mtodszych, Sq to gt6wnie piaski
i zwiry rzeczne facji korytowej wieku eoholocenskiego cz~sto
przewarstwione mutkami aluwialnymi. Lokalnie w obr~bie starorzeczy
wyst~pujq organiczne utwory facji rzeczno-zastoiskowej a wyjqtkowo
czwartorz~dowe mutki zastoiskowe. Mutki tego rodzaju tworzq
na potudniowym tarasie nadzalewowym Rylki ztoze surowc6w ilastych
ceramiki budowlanej "Duchowizna".
Obszary i tereny g6rnicze potozone w rejonie ul. Ksi~ze Domki, obj~te
decyzjami:
- teren g6rniczy "Rawa Mazowiecka A-IA",
- obszar g6rniczy "Rawa Mazowiecka IA",
- obszar g6rniczy "Rawa Mazowiecka A",
o koncowym eta pie eksploatacji piask6w i zwir6w.
Rozpoznano wyst~powanie:
- pi~tra wodonosnego jury,
- pi~tra wodonosnego czwartorz~du.
Jurajskie pietro wodonosne tworzq sp~kane , szczelinowate wapienie
g6rno-jurajskie oxfordu i kimerydu wzgl~dnie lokalne piaski i piaskowce
doggeru Uury srodkowej), zawierajqce z reguty jeden poziom
wodonosny. Zwierciadto jurajskiego poziomu wodonosnego wyst~puje
na gt~bokosci od kilkunastu do kilkudziesi~ciu metr6w i stabilizuje si~
blisko poziomu terenu. Ze wzgl~du na znaczne wydajnosci
oraz miqzszq stref~ wyst~powania w6d stodkich jest to gt6wny poziom
uzytkowy.
Czwartorzedowe pietro wodonosne w rejonie miasta tworzq dwa
poziomy wodonosne:
- I poziom wodonosny czwartorz~du - wody gruntowe, lokalnie w
obr~bie taras6w rzecznych hipodermiczne (podsk6rne, okresowo
wyst~pujqce na powierzchni), majqce sciste wi~zi hydrauliczne
z wodami powierzchniowymi,
- II poziom wodonosny czwartorz~du to poziom podmorenowy
(podglinowy), charakterystyczny dla obszaru wysoczyzny
polodowcowej 0 zwierciadle naporowym a jego strefq wodonosnq
Sq podmorenowe piaski i zwiry interglacjatu lubawskiego
lub wodnolodowcowe utwory "warcianskie". Znaczenie uzytkowe
II poziomu jest lokalne.
Wykluczajqce zabudow~:
- taras zalewowy rz. Rawki i Rylki obejmujqcy wqski pas doliny
rz. Rawki oraz rz. Rylk~ z pasem przybrzeznym 0 wysokim poziomie
w6d gruntowych, ptycej niz 1,am ppt., gruntami stabo nosnymi,
warunkami gruntowo-wodnymi III rodzaju.
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Utrudniajqce zabudow~:
- taras nadzalewowy rz. Rawki i Rylki obejmujqcy szerokie pasy terenu
centralnej i p6~nocnej cz~sci miasta 0 poziomie w6d gruntowych,
1,Om do 2,Om ppt., gruntami nosnymi, warunkami gruntowo-wodnymi
II rodzaju.
Z zabudowq bez ograniczeri:
- wysoczyzny polodowcowe obejmujqcy p6~nocno-zachodni, p6~nocno
wschodni i po~udniowy p~atwysoczyzny 0 poziomie w6d gruntowych,
ponizej 2,Om ppt., gruntami nosnymi, warunkami gruntowo-wodnymi II
rodza·u.
Do walor6w krajobrazowych nalezq:
- korytarz ekologiczny w doliny rzeki Rawki i rzeki Rylki,
- skala zabudowy i siec ulic w najstarszej cz~sci miasta, obj~te strefq
scis~ej ochrony konserwatorskiej,
- zdefiniowane dominanty wysokosciowe w cz~sci staromiejskiej,
- otwarty charakter krajobrazu w obszarach pomi~dzy drogami
wylotowymi z miasta.
Stan zachowania walor6w krajobrazowych nalezy ocenic jako dobry na
co wskazuje:
- utrzymanie skali zabudowy i sieci ulic w najstarszej cz~sci miasta,
- ograniczenie realizacji dominant wysokosciowych do wiez koscielnych
i wiezyczki ratusza,
- utrzymanie bez zabudowy doliny rzeki Rawki i rzeki Rylki z obj~ciem
ochronq krajobrazowq,
- utrz manie dr6 'ako ~6wn ch osi urbanist czn ch.
Stan zachowania walor6w architektonicznych przedstawia si~ najgorzej
w zabudowie peryferyjnej. Wskazujq na to:
- zak~6cone Iinie zabudowy w pierzejach ulic niejednokrotnie
wymuszane wprowadzanymi i cz~sto zmienianymi przepisami prawa
a dotyczqcymi kategorii dr6g, minimalnych odleg~osci budynk6w od
jezdni itp.
- r6zne formy architektoniczne budynk6w w pierzejach dr6g od
parterowych do trzy-kondygnacyjnych z dachami p~askimi, stromymi i
kopertowymi, z kalenicami r6wnoleg~ymi i prostopad~ymi do
przylegajqcej ulicy, z tzw. wysokimi piwnicami i bez podpiwniczenia,
ze schodami w elewacji frontowej prowadzqcymi na drugq
kond nac·.
Zbiorowiska roslinne doliny rz. Rawki:
- roslinnosc dna rzek: mozga trzcinowata, manna mielec, psianka,
s~odkog6rz, rdestnica, rz~sa drobna, grqzel z6«y, zdrojek,
- roslinnosc brzeg6w rzek zielna: mozga trzcinowata, pa~ka
szerokolistna, manna mielec, wierzbownica ow~osiona, uczepy,
rdesty,
- roslinnosc brzeg6w rzek drzewiasta: Olsza czarna, Bez czarny, Klon
jesionolistny, Kruszyna, Topola, Wierzba szara, Wierzba wiciowa,
Kalina.
Zbiorowiska fauny doliny rzeki Rawki: - ryby: p~oc, okori, kie~b,jelec b.
rzadko ukleja, karas srebrzysty, lin, mi~tus szczupak,
- ptaki: z gatunk6w ginqcych - sieweczka rzeczna, krogulec, kropiatka
i brozdiec samotny, rzadkich gatunk6w I~gowych: derkacz, puszczyk,
zimorodek, brzeg6wka, remiz, srokosz, z pozosta~ych stu gatunk6w
ptak6w mi~dzy innymi: czapla siwa, g~s g~gawa, b~otniak popielaty,
kobuz, pluszcz, brodziec krwawodziob , lesn i iskliw,
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- inne kr~gowce: b6br, wydra, pizmak i rz~sorek rzeczek oraz z p~az6w:
zekotka nadrzewna i pospolite zaby i ropuchy.
Zbiorowiska roslinne parku miejskiego:
Dominuje powierzchnia trawiasta bez krzew6w i podszytu dajqca
odleg~y wglqd do wn~trza parku tak od strony rzeki jak i od strony
otaczajqcych ulic.
W sk~ad cennego drzewostanu wchodzq: aleja wzd~uz ul. Parkowej
obsadzona kasztanowcami i jesionami, sosna czarna, swierk
srebrzysty, grupa brz6z, dwa d~by szypu~kowe, katalpa, sumak,
modrzew europejski, grab, dqb zwis~y. Pozosta~y drzewostan tworzq:
klony, brzozy, kasztanowce, lipy, jesiony, swierki i wiqzy oraz drzewa
ozdobne: odmiana barwna buka, berberys, sliwa, oliwnik, jarzqb, zwis~a
brzoza.
Pomniki przyrody:
W obszarze miasta wyst~pujq drzewa wpisane do rejestru pomnik6w
przyrody:
- dqb szypu~kowy 0 obwodzie 285cm na Placu Marsza~ka PHsudskiego,
- dqb szypu~kowy 0 obwodzie 300cm na Placu Marsza~ka Pi~sudskiego,
- wiqz szypu~kowy 0 obwodzie 355cm na ul. W~adys~awa Reymonta 2,
- klon Jawor 0 obwodzie 2350cm na cmentarzu przy ul.
Tomaszowskiej,
- dqb szypu~kowy 0 obwodzie 240cm na cmentarzu przy
ul. Tomaszowskiei,
- wiqz szypu~kowy 0 obwodzie 295cm na ul. Mickiewicza,
- wiqz szypufkowy 0 obwodzie 230cm na ul. Mickiewicza.
Zbiorowiska fauny i flory pozostafego obszaru:
Fauna i flora jest w znacznym stopniu zorganizowana i kontrolowana
przez czfowieka, przy jednoczesnie znacznym wpfywie
antropogenicznym na gleby (melioracje i nawozenie) oraz roslinnosc
(zbiorowiska ruderalne i segetalne). Naturalne ekosystemy
nie wyst~pujq.
Obszar miasta posiada w pe~ni antropogeniczne srodowisko:
- w cz~sci centralnej w wi~kszosci tereny zabudowane
i zurbanizowane,
- w cz~sci peryferyjnej grunt6w rolnych 0 niskiej jakosci gleb,
- w pasie doliny rz. Rawki i Rylki z roslinnosciq p6fnaturalnq.
Zmiany w srodowisku dotyczq:
- zabudowy teren6w rolniczych zgodnie z ustaleniami obowiqzujqcego
planu miejscowego,
- spodziewanej poprawy jakosci srodowiska przy terenach
komunikacyjnych z uwagi na budow~ ekran6w izolujqcych obszary
zabudowane od emisji komunikacyjnych z dr6g krajowych,
- poprawy stanu czystosci powietrza z uwagi na post~pujqcy proces
gazyfikacji siedlisk,
- poprawy stanu czystosci w6d powierzchniowych z uwagi na
rozbudow~ sytemu odprowadzania i oczyszczania w6d opadowych
z obszar6w zurbanizowanych miasta oraz eliminacj~ odprowadzania
sciek6w sanitarnych bez ich oczyszczenia,
- zwi~kszania powierzchni lesnej poprzez zalesianie grunt6w rolnych
niskiej jakosci.
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W sk~ad struktury przestrzennej srodowiska wchodzet:
a) ekosystemy ~etkowe(RZ), obejmujqce trwa~e uzytki zielone
w dolinach rz. Rawki i Rylki, miejscami zagrozone podtopieniami
o przydatnosci rolniczej lub p6~naturalnej zieleni ekologicznej,
b) ekosystemy lesne (ZL), obejmujetce istniejetce lasy w rozumieniu
ustawy 0 lasach 0 przydatnosci produkcji lesnej,
c) agrocenozy dobrej jakosci (RR), obejmujetce grunty rolne wysokiej
jakosci (klasy III) z wyposazeniem w sieci drenarskie
o przydatnosci rolniczej,
d) agrocenozy sredniej jakosci (R1), obejmujetce grunty rolne srednie
jakosci (klasy IV) 0 przydatnosci rolniczej lub pod zabudow~,
e) agrocenozy niskiej jakosci (R2), obejmujetce grunty rolne niskiej
jakosci (klasy V i VI) 0 przydatnosci rolniczej, lesnej lub
pod zabudow~,
f) ekosystemy wodne - rzeka Rawka i Rylka ze zbiornikiem wodnym
"Dolna",
g) tereny antropogeniczne zabudowane i przekszta~cone w tym:
- grunty zabudowy miejskiej 0 przewadze zabudowy mieszkaniowej
i us~ugowej (B),
- grunty z zabudowet produkcyjnet (BP),
- grunty z zabudowet produkcyjnet (BP) na kt6rych dzia~alnosc
nalezy do przedsi~wzi~c mogetcych znaczetco oddzia~ywac
na srodowisko, wymagajetca sporzetdzenia raportu,
- drogi i linia kolejki wetskotorowej,
- tereny ogrod6w dzia~kowych (ZD),
- tereny cmentarzy czynnych i nieczynnych (zydowski),
- tereny zieleni parkowej i nadwodnej (ZP, Z).
Zdecydowanie pozytywnie przedstawia si~ sytuacja r6znorodnosci
biologicznej w dolinie rz. Rawki. 0 znacznych walorach przyrodniczokrajobrazowych decydujet:
a) koryto rzeki 0 znacznej kr~tosci,
b) dolina rzeki miejscami szeroka z terasami zalewowymi, miejscami
wysokimi i stromymi zboczami,
c) wyst~powanie siedlisk:
- w6d p~ynetcych(p~ytkich, g~~bokich, naswietlonych i zacienionych),
- w6d stojetcych (zbiorniki,),
- mineralnych (mokrych, swiezych i suchych) i ~~gowych,
d) spadek rzeki od 0,9 do 1,5 promila,
e) wyst~powanie 540 gatunk6w roslin naczyniowych,
f) wyst~powanie r6znorodnosci gatunkowej ryb, ptak6w i innych
kr~gowc6w.
Podstawowe przyrodnicze powietzania obszaru miasta z otaczajetcymi
terenami gminy Rawa Mazowiecka dotyczet:
- doliny rz. Rawki posiadajetcej swojet kontynuacj~ w Tatarm
i srodkowym biegu jako korytarza ekologicznego 0 znaczeniu
krajowym,
- doliny rz. Rylki posiadajqcej swojet kontynuacj~ na terenach gminy
Cieletdz i Regn6w,
- obszar6w rolnych posiadajetcych SWq kontynuacj~ na terenach wsi
otaczajetcych obszar miasta.

