
UcHwAŁA NR xxxv|||/295/14
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 16 lipca 20'14r.

w sprawie uchwa|enia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania pnzestnaennego miasta Rawa Mazowiecka.

Na podstawie ań'18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r' o
samorządzie gminnym (Dz. u. z 2013 |' poz. 594, poz' 645, poz. 1318, z 2014 |'
poz'379) oraz ań'12 ust' 1 i ust' 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r' o p|anowaniu i
zagospodarowaniu przestzennym (Dz. U. z 2012 t. poz. 647, poz. 951 i po2.1445, z
2013 t. poz.21, poz. 4O5 i poz. 1238) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala,
co następuje;

s 1. Uchwa|a się zmianę studium uwarunkowań i kierunkóW
zagospodarowania przestzennego Miasta RaWa Mazowiecka, przyjętego uchwałą
Nr LIV/399/2010 Rady l\il iasta Rawa l\'4azowiecka z dnia 10 listopada 2010 r. w
sprawie uchwa|enia studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania
przestrzennego miasta RaWa Mazowiecka, zwaną da|ej ,,zmianq studium','

s 2. zmiana studium obejmuje swym zasięgiem obszary położone W
Rawie |\'4azowieckiej w rejonie u|.c: Krakowskiej i Przemysłowej' Katowickiej iTatar,
Katowickiej iTomaszowskiej oraz słowackiego' których granice uwidoczniono na
rysunku studium _ załączniku Nr 2 do uchwały.

s 3. IntegraInymi częściami niniejszej uchwały są załqczniki:
'l) Nr ,| - tekstjedno|ity studium uwarunkowań ikierunków zagospodarowania

przestrzennego miasta RaWa |V]azowiecka stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej
ucnwary,

2) rysunek Nr '1 (ujednolicony) studium w skali 1:10 000 - Struktura funkcjonalno-
przestrzenna _ kierunki rozwoju. stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały'

3) rysunek Nr 2 studium W ska|i 1:10 000 - Zasady ochrony środowiska i jego
zasobóW oraz zabytkóW i krajobrazu ku|turowego' stanowiący załącznik Nr 3 do
niniejszej uchwały'

s 4' Wykonanie uchwały powierza się Bumistrzowi |V]iasta RaWa
Mazowiecka.

s 5. Uchwała WchodziW życie z dniem podjęcia'

ffisht,



zaIąenik Nr ' do Uchwa|y
Nr XXXV|ll/295/14
Rady l',liasta Rawa llafowi€cka
z dnia 16l ipca 2014 r .

STUDIUM UWARUNKoWAŃ l KlERuNKoW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN NEGO

MIASTO RAWA MAZOWIECKA
POWIAT RAWSKI

WoJEWÓDzTwo ŁÓozKIE

TEKST JEDNOLITY STUDIUM

uwzg|ędniaiący fmianę' dotyczącą fragmentów obszaru miasta, położonych w re.ionio u|ic:
Krakowskie.i i Przemyslowei, Katowicklel i Tatar, Katowickiel i Tomaszowskiei oJirz

słowackieoo.

organ spo|z ądzający studium Projektant:

Rawa Mazowiecka. lioiec 2014r.



1

spis treści

LP Rozdział' Strona
1 lnformacia o ooracowaniu. 3

1 .1 Podstawa formalno-orawna ooracowania. 3
1 .2 . PŻedmiot i fakres STUDlUM' 3
1 .3 . sTUDIUM - narzędziem kształtowania poljtyki pŻest|zennej

Samorzadu.
4

1 . 4 . Z|ódła informacii ' 5
2 . UWarunkowania rozwoiu ożestżenneoo' 6

2 .1 Otoczenie oosoodarki przestzennei. 6
2 .1 .1 Warunki makroekonomiczne. 6
2.1.2 . svtuacia soołeczno-demooraf iczna. 7
2.1 .3 . Otoczenie politvczne i prawne. 7
2 .1 .4 . Przestzeń reionu. I
2 .1 .5 . Zadania służace reaIizacii ponad|oka|nvch ce|ów pub|icznvch' I
2.1  .6 . szanse izagrożenia rofwoju miasta, na które może Wp'Wać

ooIitvka oŻestŻenna samoŻadu Woiewództwa oEz oaństwa'
9

2.2. Dotychczasowe pŻeznaczenie terenów oraz stan
zaoospodarowania i uzbroienla.

11

2.2.1 struktura pŻestzenna'
2 .2 .2 . Terenv zabudowane. 17
2.2 .3 . Svstem komunikacii.
2.2.4. lnf rastruktura techniczna. 23
2.2.5. Stan DrawnV orUntóW,
2.2.6. Rolnich^/o. 26
2.2.7. Leśnictwo' 27
2.3. stanu ładu ozestŻenneoo iWVmooi ieoo och|onv' 28
2.4 . Stan środoWiska' 29
2.5 . Dziedzictwo ku|turowe' zabvtki o|az dobra ku]turv wsoółczesnei' 35
2.6 . Warunki i iakości żVcia mieszkańcóW' 39
2 .7  . zaą|ożena bezoieczenstwa |Udnosci i iei mie''].a' 39
2.8 . WpłyW uwarunkowań, na usta|enie kierunków izasad

zaqospodarowania przestEenneoo miasta.
40

3 . KierunkzaqospooaroWanIa p|zesIŻenneqo
3.1 Kierunkzmian w strukturze przestrzennei 47
3.2 . Kierunkzmian W przeznaczeniu terenóW 4A
3.3 . Kierunki i Wskaźniki oraz standardy dotyczące zagospodarowania

o|az użvtkowania te|enóW
54

3.4. TerenV wvłaczone spod fabudowv, 58
3.5 . obszarV ochronv środowiska' 58

3.5 .1 . zasadV ochronv ś|odowiska iieao zasobóW' 5B
3.5 .2 . Zasadv ochronv kra oo'azL kLrllLrroweqc 62
3.6. ochrona dziedzictwa ku|turowego i zab},tkóW oraz dóbr kuituly

Współczesnei,
63

3.7 . Kierunkrozwou svstemóW komunikacii 66
3.8 . Kierunkrozwou svstemóW infrastrukturv technicznei 69
3.9 . Kierunkl i zasady ksztattowania roIniczej i |eśnej przestrzeni

produkcvinei.
7A

4 . Politvka rozwo iu oazestruenneoo. 71
4 .1 . Obszarv inwestvcii celu publiczneoo o znaczeniu lokalnvm. 71
4.2 . Obs./ary lwestvctr celL public,,neqo o,/1acleniu poradlokalnvm. 71



LD Rozdział' Strona
4.3. obszary' dla których obowiązkowe jest spoŻ ądzenie miejscowego

olanu zaoosoodarowania orzestazenneoo.
71

4 .4 . obszary. d|a których obowiązkowe jest spoządzenie miejscowego
planu zagospodarowanla pŻestzennego na podstawie przepisóW
odrebnvch.

71

4.5 . obszary wymagające pŻeprowadzenia sca|eń i podziału
nieruchomości'

72

WarLrki i  zasadv rozmieszczenia ob|ektów hand|oWVc|' ' 72
4 .7  . obszarV ożest.f eni pubIicf nei ' 72
4.A. obszary' d|a których zamierza się spo|z ądzió zmianę miejscowego

planu zaeospodarowania przestrzenneqo.
72

4.9. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi iosuwania się
mas ztemnvcn,

72

4 .10 . Obszarv mieisc pamieci narodowe 73
obszary WVmaqa|ace pŻekształceń |ub leku|tvwacii ' 73

4 .12 . Granice terenów zamknietvch i ich st|ef ochronnvch' 73
4 .13 . Szczeoó|ne obszaN orob|emowe. 73

5. Svn teza  iwn iosk i . 73
5 .1 svnteza usta|eń studium. 73
5.2 . Uzasadnienie oŻVetvch rozwiazań' 75
5.3 . Zasadv interpretacUsta|eń sTUDIUN'4' 76

Rysunek Nr 1 studium (ujednolicony) w skali 1r10 000 - Struktura
f Jnkcpna]no-pżeslrze4ra - \ierUnki rozwoiU

W zalączenIu

Rysunek N '2  s tudrun 'w ska l i  l :10  000 -  Zasady ochrony
środoWiska ijego zasobóW oraz zabytków i krajobrazu ku|turowego'
(rvsunek nie uleoa zmianle)

w załączen]u

PIansze uwarunkowań rozwoju przestzennego (p|ansze nie u|egają
zmianie):
- '.Uwarunkowania rozwoju przestŻennego - koncepcja siecidróg.,
- "Hydrog.61;6 - 

"*u|."nkowania 
rorwoju ptzeslzeaaego".

. ''RoInicza przestrzeń prodUkcyjna - uwarunkowania rozwoju
pŻestŻennego''.

- "Obszary iobiekty chronione - uwarunkowania rozwoju
przestŻenne9o'.,

-'.Struktura pŻestŻenna środowiska - UWarunkowania rozwoju
orzestrzenneoo.

w za|ączen]U
do

dokLrmentacji
planistycznej



1. Informacja o opracowaniu.
1.1. Podstawa formalno-prawna opracowania.
studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania pzestŻennego miasta RaWa
Mazowiecka (||| edycja), zostało pzyjęte Uchwałą Nr Llvi399/2010 Rady Miasta RaWa
Mazowiecka z dnia 10 |istopada 2010 r. w sprawie uchwa|enia studium Uwarunkowań i
kierunkóW zagospodarowania pŻest|zennego miasta RaWa Mazowiecka' Rada |\,4iasta Rawa
|Vlazowiecka podjęła uchwałę Nr XX|||/21712013 z dnia ,l9 czerwca 2013r' W sprawie
przystącienia do spo|ządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania
pzesttzennego miasta Rawa Mazowiecka.
Dokument został spoŻ ądzany W oparclu o pŻepisy:
- Ustawa f dnia 27 marca 2003 r' o planowaniu izagospodarowaniu pŻestŻennym (Dz' U'
2012 |' poz.647 z póżn zm')'

- RozpoŻądzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r' w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania pŻestrzennego gminy
(Dz .  U .  Nr  118 poz .  1233) .

1.2, Ptzedmiot i zakres STUDIUM.
studium obejmuje obszar miasta W 9ranicach administracyjnych' PŻedmiotem zmiany
studium są obszary położone W rejonie ulic:
. Krakowskiej i Przemysłowejz Wprowadzeniem dIa fragmentóW obszaru kierunkóW rozwoju
związanych z zabudoWą o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej z usługami
i zakładami produkcyjnymi nieuciąż|iWrymi oraz zabudowy usługowejo znaczeniu
ponad|okalnym W miejsce zabudowy technicfno-produkcyjnej, składów imagazynów'
obsługi komunikacji samochodowej i zap|ecza techniczne motoryzacji'

- Katowickiej i Tatar z Wprowadzeniem d|a obszaru kierunków rozwoju związanych z
zabudoWą o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej z usługami i zakładami
produkcyjnymi nieuciąż|iwymi oraz zabudowy usługowej o znaczeniu |okalnym W miejsc€
zabudo\try techniczno-produkcyjnej, składóW imagazynów' obsługi komunikacji
samochodowej i zaplecza techniczne motoryzacji,

- Katowickiej i Tomaszowskiej z Wprowadzeniem d|a obszaru kierunkóW rozwojU związanych
z zabudową o dominującej formie zabudovvy mieszkaniowej z usługami i zakładami
produkcyjnymi nieuciąż|iwymi oraz zabudowy techniczno-produkcyjnej' składóW
imagazynóW' obsługi komunikacji samochodowej izap|ecza techniczne motoryzacjiz
zabudową usługową o znaczeniu lokaInym w miejsce zabudowy techniczno-produkcyjnej'
składóW i magazynóW' obsługi komunikacji samochodowej i zap|ecza techniczne
motoryzacji,

- słowackiego z Wprowadzeniem d|a obszaru kierunków rozwoju związanych z zabudoWą o
dominującej fo|mie zabudowy mieszkaniowejz usługami izakładami produkcyjnymi
nieuciąż|iwymi W miejsce zabudowy usługowej o znaczeniu IokaInym z zabudoWą
mieszkanioWą'

Zmiana studium uchwalonego w dniu 10 listopada 2010 r. polega na:
- ujedno|iceniu tekstu studium stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały w spraw.e zmiany
studium,
- zmianie treści rysunku Nr 1 studium w zakresie Ww obszaróW.

Dokument okreś|a ce|e i kierunki poIityki pzestŻennej' jakie będzie reaIizować
samoząd na obszaze miasta' PŹedm'otem sTUDIUM jest obszar miasta W granicach
administracyjnych' z Iudnością' zagospodarowaniem, środowiskiem przyrodniczym
i ku|turowym oraz z uwzg|ędnieniem powiązań z obszarami sąsiednimi'

zakres sTUDIUM obejmuje podstawowe prob|emy życia miasta' w tym między
innymi dotyczące;
- kierunkóW zmian W struktuŻe pŹestżennej miasta oraz W przeznaczeniu terenóW'
- kierunkóW iwskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania telenóW'
W tym terenów wyłączonych spod zabudolvy,

- obszarów oraz zasad ochrony środowiska ijego zasobóW' ochrony pŻyrody, krajobrazu
l(ulturowego,



- obszaróW i zasad ochrony dziedzictwa ku|turowego i zabytkóW oraz dóbr ku|tury
współczesnej'

- kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
- obszaróW' na których rozmieszczone będą inwestycje ce|U pub|icznego o znaczeniu

lokalnym,
- obszarów' na których rozmieszczone będą inwestycje celu pub|icznego o znaczeniu

ponadlokalnym,
- obszaróW' d|a których obowiązkowe jest spo|ządzenie miejscowego p|anu
zagospodarowania pzestŻennego na podstawie pęepisów odrębnych,

- obszarÓW wymagających p|zeprowadzenia sca|eń i podziału nieruchomości.
- obsfarów pzestrzeni pUbIicznej,
. obszaróW' dla których gmina zamie|za spoządzić miejscowy p|an zagospodarowania

przestzennego, w tym obszary Wymagające zmiany ptzeznaczenia gruntóW ro|nych
i |eśnych na ce|e nierolnicze i nie|eśne'

. kierunkóW izasad ksaałtowania ro|niczej i leśnej pŻestfeni produkcyjneji
- obszaróW narażonych na niebezpieczeństwo powodzi'
Kierunki rozwoju pzestzennego okreś|one tekstem iodwzorowane na rysunkach sTUD|UM
kore|ują z treścią uwarunkowań rozwoju pŻ estŻ ennego odwzorowanych na p|anszach
studiaInych uwarunkowań rozwoju p|zestŻennego' załączonych do odrębnych opracowań
planistycznych studium.

1.3. STUDIUM . narzędziem ksztaltowania po|ityki przestrzennej samoządu.
sTUDIUM jest Wyrazem pog|ądów i dek|aracji na temat kierunków działań

podejmowanych p|zez samoŻąd d|a rozwoju miasta. PŻyjmuje się zrównoważony rozwój
obszaru miasta jako podstawę do formułowania kierunków zasad i Warunków
zagospodarowania' okrcś|ona w sTUDIUM poIityka przest|zenna odpowiada fasadom
ustanowionym przepisami prawa i uwzg|ędnia W zagospodarowaniu gmjny:
- dotychczasowe przefnaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,
. stan ładu pŻestŻennego i wymogóW jego ochrony'
- stan środowiska' W tym stan roIniczej i |eśnej pzestzeni prodUkcyjnej. WieIkości ijakości
zasobów wodnych oraz WymogóW ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu ku|turowego,

. stan dziedzictwa ku|turowego izabytkóW oraz dóbr ku|tury współczesnej'
- warunki . jakości życia mieszkańcóW' w tym ochrony ich zdrowia,
- zag|ożena bezpieczeństwa |udności Ijej mienia'
- potrzeby i moż|iwości rozwoju 9miny'. stan prawny gruntów,
- Występowanie obiektóW iterenóW chronionych na podstawie pŻepisóW odrębnych'
- Występowanie obszaróW naturaInych zagrożeń geo|o9icznych.
. występowanje udokumentowanych złoż kopaIin oraz zasobóW Wód podziemnych'
- występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisóW odrębnych,
- stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. W tym stopnia upoządkowania
gospodarki Wodno.ściekowej' energetycznej oraz gospodarkj odpadamj,

- zadania służące reaIizacji ponad|oka|nych ce|ów pub|icznych.
sTUDIUM będzie spełniało funkcjel
- aktu normatywnego d|a organu wykonawczego samorządu oraz jednostek tym or9anom

podpo|z ądkowanym . W działaniach dotyczących 9ospodarowania W przestzeni miasta,
- kierunkującą spoządzanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestżennego .

pzeplsu prawa miejscowego, normującego zachowanie w pzestrzeni wszystkich
podmiolóW zagospodarowania przestrzennego'

. bazy informacyjnej do opracowywania strategicznego programu rozwoju społeczno-
gospodarczego miasta, W zakresie zagospodarowania pŻest|zeni'

- promocyjne W stosunku do potencjalnych inwestorów zagospodarowania przestrzennego'
. postulatywne W zakresie stanoWienia zakresu zadań Żądowych i samoŻądu Województwa.
służących ponad|okalnym ce|om pubIicznym' a pożądanym d|a miasta.



1-4. z|ódh informacji.
Podstawowymi źródłami informacji są|
- treść planu zagospodarowania pzestrzennego Województwa łódzkiego' uchwa|onego
pzez Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą Nr XLV/524l2002 z dnia 9 |ipca 2002|
(Dz. U|z, Woj' Łódzkiego Nr249' poz'3166)'

- treść projektu aktua|izacji planu zagospodarowania pęestęennego Województwa
łódzkiego'

. treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przest|zennego 9miny Rawa
Mazowiecka - 2007r,

- treść studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pŻestŻennego miasta Rawy
Mazowieckiej, przyjętego Uchwałą Nr XXXV|/288/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia
24 czerwca 2009r. w sorawie uchwa|enia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania pŻestŻennego miasta Rawa |V1azowiecka

- treść miejscowego p|anu zagospodarowania pzestŻennego miasta Rawy Mafowieckiej'
pzyjętego Uchwałą Nr XX|/159/2000 Rady Miejskiej W Rawie Mazowieckiej z dn|a
30 marca 2000r. w sprawie miejscowego p|anu zagospodarowania pŻestŻennego miasta
Rawy Mazowieckiej,

. opracowania ekofizjograficzne podstawowe spoządzone d|a potŻeb miejscowego p|anu _

- opracowania ekofizjograficzne podstawowe spo|z ądzone dIa pot|zeb studium
uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania przestrzennego miasta RaWa Mazowiecka
( l l edyc ja)

. operat eWidencji gruntóW i budynków obrębów miasta RaWa Mazowiecka,
- treśó map ewidencyjnych obrębóW miasta RaWa |vlazowiecka,
- treśó map g|ebowo-ro|niczych w skali 1:5000 . WBGiUR ŁódŹ'
. treść map tematycznych fizjografii o9ó|nej b. Woj. Skierniewickiego W skaIi 1:25000'
. opracowanie "obszary zagrożenia powodziowego - Żeka Rawka'' _ 2004 Regiona|ny
zaŻąd Gospodarki Wodnej w Warszawie'

- opra@Wanie ,'|nwentaryzacja i weMikacja pomników pęyrody województwa
skiemiewickiego Miasto Rawa Mazowiecka (23)" 1997r,

- opracowanie ,,Rezerwat Rawka - Plan ochrony na lata 1996-2015" 1994-95 (projekt),
- ,'Inwentaryzacja stanu |asóW d|a |asóW nie stanowiących własności Skarbu Państwa

położonych na terenie miasta RaWa Mazowiecka, woj' Łódzkie na okres od 01.01 '2003
do 31'12'2012 roku'' ' Pracownia UŻ ądzania Lasu 'AGMAR'' W GaIwolinie,

. wyciąg z opisu taksacyjnego IasóW skarbU Państwa (Lasy Państwowe nadleśnictwo
Skierniewice),

- mapy pzeg|ądowe uządzeń meIioracy]nych W skaIi 1:5000 Wojewódzki zaŻ ąd Inwestycji
RoInjczych W skierniewicach' Rejonowy oddziałW RaWie Mazowieckiej.

- opracowanie ,,Program kanalizacji sanitarnej dla miasta Rawa Mazowiecka" 2004r,
. opracowanie 'Program zaopatŻenia W Wodę d|a miasta Rawa Mazowiecka' 2004r'
- Wielo|etni p|an rozwoju i modernizacji uządzeń Wodociągowych i uŻądzeń kanaIizacyjnych

(Uchwała N. X|X/'181/08 Rady |vliasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja 2008r'),
- opracowania _ ''Rapońy o stanie środowiska W Województwie łódzkim w 2001r do 2005i'' .

W|os ŁódŹ.
. rejestr zabytkóW i gminna ewidencja zabytków'
- "Plan rozwoju lokalnego miasta Rawa Mazowiecka" - 2004r,
- ,,Strategia rozwoju miasta Rawa Mazowiecka" - 2005r.
. informacje statystyczne dotyczące stanu ludności - U|ząd Miasta Rawa Mazowiecka'
- 'Pięcio|etnia ocena jakości powietŻa w województwie Łódzkim w Iatach 2002.2006''.
Wojewódzki Inspektorat ochrony srodowiskaw Lodzi, Łódż' czerwiec 2007.

- Dokumentacja do programu ochrony powietza d|a strefy skiemiewicko _ łowickiej
województwa łódzkiego obejmującej obszar Miasto RaWa |\,4azowiecka - Gdańsk' 2009 r'
Biuro studiów i Pomiarów Proekologicznych ''EKoMETR|A, sp' z o'o'

2. Uwarunkowania rozwoiu przestrrennego,
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Uwarunkowania rozwoju pŻestzennego są podstawą do sformułowania kierunków
rozwoju poszczegó|nych obszarÓW w granicach administracyjnych miasta' zgodnie z ań' 10
ustawy o pIanowaniu i zagospodarowaniu pŻestzennym pŻy okreś|aniu kierunków rozwoju
pŻestŻennego \,vymagane jest uwzględnienie UWarunkowań lvynikających W szczegó|ności
z następujących sfer|
'1 
) dotychczasowego pŻeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;

2) stanu ładu pŻestzennego iwymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska' W tym stanu ro|niczej i |eśnej pzestzeni produkcyjnej' Wie|kości

ijakości zasobóW Wodnych oraz WymogóW ochrony ś|odowiska, pŻyrody i krajobrazu
kulturowego;

4) stanu dziedzictwa ku|turowego i zabytkóW oraz dóbr kuItury Współczesnej;
Warunków ijakościżycia mieszkańcóW' W tym ochrony ich zdrowia;
zagrożenia bezp|eczeństwa Iudności i jej mienia'
potŻeb i moż|iwości rozwoju gminy;
stanu prawnego gruntóW;
Występowania obiektów iterenóW chronionych na podstawje pŻepisóW odrębnych;
Wyslępowania obszarów naturaInych zagrożeń geo|oglcznych:
występowania udokumentowanych złóż kopaIin oraz zasobóW Wód podziemnych;
Występowania terenów górniczych Wyznaczonych na podstawie pzepisów odrębnych;
stanu systemóW komunikacji i infrastruktury technicznej' W tym stopnia upo|ządkowan.a
gospodarki Wodno-ściekowej, energetycznej oraz 9ospodarki odpadami;

14) zadań służących reaIizacji ponadIokaInych ce|óW pub|icznych'

z uwagi na prob|ematykę i ska|ę opracowania' uwarunkowania omówiono w niniejsfym
rozdzia|e jako Wnioski z opracowań cząstkowych do STUDlU|\,4 || edycji oraz opracowano:
a) aneks do 'opracowania ekofizjograficznego podstawowego', d|a obszaru pzyłączonego

do obszaru miasta,
b) p|ansze uwarunkowań rozwoju p|zestrzennego W ska|i 1|10 000 w nowych granicach

administracyjnych miasta w tym:
-,'Rolnicza pŻestŻeń p|odukcyjna - uwarunkowania rozwoju ptzestŻennego'''
- 'obszary iobiekty chrońione - uwarL]nkowania rozwoju przestrzennego'',
- "Hydrografia - uwarunkowania rozwoju ptzestrzennego",
-'.Struktura pŻestŻenna środowiska - uwarunkowania rozwoju przestŻennego'''
-''UWarunkowania rozwoju przestŻennego- koncepcja sieci dróg'.,

W skład dokumentacji studium wchodzi ponadto ''P|ognoza oddziaływania na środowisko do
studium UWarunkowań i kierunków zagospodarowania pŻestŻennego miasta RaWa
Mazowiecka".

2. 1. Otoczenie gospodarki przestrzennei.
2.1.1. Warunki makroekonomiczne.

Tempo rozwoju miasta W dużym stopniu będzie za|eżeć od dynamiki rozwoju
gospodarki kraju oraz położonych W sąsiedztwie ag|omeracjiWarszawy i Łodzi' Warunki
makroekonomiczne two|zyó będązmienny W czasie układ szans i zagroŹeń d|a potencjału
gospodarczego miasta' a w konsekwencjidIa poziomu życia mieszkańcóW'

Utzymanie Wzrostu ekonomicznego W kraju' potencjału gospodarczego ag|omeracji
warszawskiej i łódzkiej oraz pŻebudowa d|ogi ekspresowej z Węzłem ',Katowicka' W Rawie
|\,4azowieckiej' dają szansę na pozyskanie kapitału inwestycyjnego' InwestoŻy mogą
poszukiwać na terenie miasta. łatwiejszego dostępui
- do rezerw rynku pracy w skali powiatu
. do rezerw zdo|ności produkcyjnej i usługowejw istniejącym zainwestowaniu.
- do terenóW o niskiej cenie nabycia, wyposażonych W podstawowe eIementy infrastruKury
technicznej oraz dob|ze skomunikowanych sieciądróg krajowych,

. do rynkóW zbytu'
- do zaopatŻenia W produkty roInicze'

I
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obniżenie tempa Wzrostu ekonomicznego kraju W okresach dłUższych' moze
Wywołać zjawiska bardzo niepomyś|ne dla rozwoju gospodarczego miasta' to jestI
- brak możliwości zatrudnienia mieszkańców na obszaŻe miasta jak i poza nim'
- odpływu kapitału jnwestycyjnego i kapitału |udzkiego do większych ośrodków' pŻede
Wszystkim do większych miast i aglomeracji oraz do innych państw Unii Europejskiej'

Ukształtowana w mieście st.uKura gospodarki |okaInej opańa na produkcji
przemysłowej i usfugach, jako podstawowych sferach zatrudnienia - czyni gospodarczy
rozwój miasta za|eżnym od koniunktury na rynku towarów a jednocześnie od wahań podaży
miejsc pracy. |stotnym d|a miasta jest da|szy rozwój sfery produkcyjno-usługowej'

Warunki makroekonomiczne miasta określa stan zamożności mieszkańcóW'
Szacunkową ocenę na poziomie ''dobrym.. można WyWnioskować pośrednio' Podstawą
do takiej oceny są informacje w zakresie zasobności gospodarstw domowych, między
innymi: stany techniczne budynków' poziom Wyposażenia W środk. produkcji, aKywność
zawodowa. otoczenie makroekonomiczne kształtuje sfera finansóW' Wzajemne re|acje
dochodów Własnych miasta' dotacji' subwencji i dochodóW z innych źródeł stanowią
o pewności kapitałowej samorządu' AKuaInie można stwierdzió znaczną pewność
pozyskiWania dochodów'
Wskazują na to:
- stabiIizacji wskaŹników udziału miasta W podziale dochodóW Państwa.
- zmiany W cyklu rocznym wskazujące na tendencję stabiIizacyjną' spowodowaną niską

inf|acją

2.1.2. Sytuacja spoleczno-demografi czna.
Liczba mieszkańców RaWy |\,4azowieckiej W ostatnich |atach została przedstawiona
W poniższej tabeIi'

|\,4ożna zauważyó systernatyczny spadek Iiczby Iudności' średnio 35 osób |ocznie (o,2o/.),
spowodowany migracjami Iudności' któle pomimo utlzymujqcego się dodatniego przyrostu
naturaInego powodują odpływ Iudności do innych rejonóW kraju. Przyrost naturaIny oscyluje
na poziomie 0'66. sa|do migracji W Rawie Mazowieckiej jest' podobnie jak całym powiecie
rawskim, ujemne C0,95). Na|eży p|zypuszczać, że rozwój s|ery produkcyinej oraz stworzenie
dużej oferty terenów do zamieszkania spowoduje zahamowanie migracji si,ałej oraz Wzrost
Iiczby Iudności.

2.1.3. Otoczenie polityczne i prawne.
sytuacja poIityczna i prawna' W jakiej znajduje się miasto będzie miała istotny WpłyW

na poziom szans izagrożeń jej rozwoju' Transformacja struktur organizacyjnych państwa
Umiejscowiła W mieście siedzibę powiatu rawskiego z podpoządkowaniem administracyjnym
województwu łódzkiemu. samorz ąd miasta funkcjonuje od 1999 r' W nowych warunkach
po|ityczno-prawnych. obok nowego podziału administracyjnego kraju zostały przygotowane
i pzeprowadzone procesy legis|acyjne iWdrożenia dotyczące reformy systemu Ubezpieczeń
społecznych isłużby zdrowia' także zasad finansowania szko|nictwa, Wdrożono reformę
całego systemu szkoInictwa' Na to nakładają się zmiany pŻepisóW prawa podyktowane
Wejściem Po|skido Unii Europejskiej, Brak praktycznego odniesienia pŻyjętych rozwiązań
prawnych w dłuższym pŻedzia|e czasowym - nie pozwa|ająjednak na jednoznaczną
identyfikację prob|emów, z jakimi samorząd będzie się stykał i będzie zmuszony
je rozst|zygać'

zmiany ustrojowe Wprowadziły zasady: pomocniczości' zasadę unitamego charakteru
państwa oraz zasadę trójstopniowego podziału terytoria|nego państwa, D|a miasta Rawa
Mazowiecka powyższe zasady ustrojowe pzekładają się na następujące stwierdzeniaI

Lata 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2oo9
Liczba
miesz-
kańcóW

18 Ą44 18  416 18 396 18  307 18  315 18  219 18217 18146 17999



. zadania, które mogą byó reaIizowane pŻez obywate|i Iub pŻez ich wspó|noty (9minne'
powiatowe' wojewódzkie) nie będą reaIizowane pzez państwo,

- gmina (miasto) wchodzi W skłiad państwa. w którym pełną i wyĘczną suwerenność posiada
państwo jako całośó'

- samoząd Województwa (umiejscowiony w Łodzi) nie narusza samodzie|ności samoŻ ądu
powiatu (Rawa |\'azowiecka) oraz samoŻądu miasta inie sprawuje nad nimi nadzoru;
także miasto i powiat są równorzędnymi w pozycji prawnej, podmiotami samoządu
terytoriahe9o,

- poszczegó|ne szczeb|e samoządności są nieza|eżne finansowo,
- na każdym szczebIu samoŻądu obowiązuje zasada zupełności budżetu' według której
wszystkie dochody iwydatki są objęte budżetem'

obszar miasta Rawa Mazowiecka podlega oddziaływaniom poszczególnych szczeb|i
samoządowych, ściś|e Według ustawowych kompetencji' W zakresie 9ospodarl(|
pzestŻennej' najistotniejsze będą następujące ce|e;
a) samoŻądu wojewódzkiego, dotyczące:

. pobudzania aktywności gospodarczej, twoŻ enie warunkóW rozwoju gospodarczego'
w tym kreowanie rynku pracy,

- UI|zymania oraz rczbudolvy infrastruktury społecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim i krajowym,

- "ea|izacji zadań z zakresu użyteczności pubIicznej,
- zachowania wańości środowiska ku|turowego i pŻyrodniczego' p|zy uwzg|ędnieniu

potzeb p.zyszłych poko|eń'
- kształtowania i ut|zymania ładu pŻestŻennego,

b) samoŻądu powiatowego' dotyczące zadań ponad.gminnych:
- edukacji publicznej,
- promocji i ochrony zdrowia,
- transpońu idróg pubIicznych,
- ku|tury iochrony dóbr ku|tury,
- gospodarki wodnej,
- ochrony środowiska i pŻyrody'
- Promocji Powiatu.

2.l.4. PJzestrzeń lejonu.
Re|acje z otoczeniem w ska|i rejonu są uwidaczniane najczyte|niej na pŻ ykładzie powiązań
administracyjnych' gospodarczych i usługowych. zasięg oddziaływania miasta jest różny W
poszczegó|nych sferach życia i posiada różnorodną intensywnośó' W Rawie Mazowieckiej
umiejscowiony jest komp|et instytucji sprawujących funkcję administracji powialowej.
Fakt ten ,zaIicza'' do ręjonu ościenne gminy położone w Województwie |ódzkim' Należą
do nich gminy] RaWa Mazowiecka' cie|ądz. RegnóW' sadkowice iBiała Rawska,
związki usługowe dotyczą ko|zystania z usług wyższego rzędu pzez mieszkańcóW terenóW
otaczających' W szczegó|ności dotyczą one służby zdrowia, szkoInictwa
ponadpodstawowego' ku|tury' spońu, turystyki iwypoczynku' bankowości ihand|u. zasięg
ten wykracza poza tereny w/w gmin idotyczy także gmin GłuchóW' felechIinek' czerniewice
i Rzeczyca. związki oospodarcze zaznacfąąsię w zakresie rynku zbytu produktóW roInych
oraz rynku pracy' zasięg rejonu w tej sleze jest uwarunkowany rodzajem produktu
dostarczanego' surowiec m|eczarski izbożowy dostarczany jest z terenów gmin w promieniU
12-15km' Rynki zaopatrzenia W surowiec mięsny v!rykraczają zdecydowanie poza granice
rejonu najbIizszych 9min. związki gospodarcze rejonu z miastem nie sąjednorodne.
zaznacza się WpłyW innych ośrodkóW miejskich jako rynków zbytu produktóW roInych'
a W sfczegó|ności dotyczących owoców i waŻyw'

obszary bezpośrednich zWiązków funkcjonaInych miasta z otoczen.em dotyczą
tych sfer' które stanowią o możliwości i jakości funkcjonowania organizmu miejskiego'
związki takie Występują z gminą Rawa Mazowiecka i dotyczą
. zaopatzenia w wodę - główne ujęcia wody Występują na terenie wsi Boguszyce,



. oczyszczania ściekóW - miejska oczyszczaInia znajduje się na terenie wsi Konopnica
i posiada moż|iwość obsługi bezpośredniej miejscowości z gminy oraz utyIizacji ścieków,
opańej na dowozie'

- Wspó|nego systemu sieci i u|ządzeń zaop a||zęnia w gaz'
- uty|izacji odpadów komuna|nych - zakład utylizacji znajduje się we wsi Pukinin,
- terenów pzemysłolvych położonych w mieście iWe Wsi Konopnica'
- terenóW rekreacyjnych i ochrony Wód doIiny Żeki Rawki,
. obszaru chronionego krajobrazu, obejmującego korytaŻ eko|ogiczny doIiny Rawki

na obszarze miasta igminy,
- pełnienia pŻ ez miasto funkcji gminnego ośrodka usługowego d|a terenu gmin, '

Powyższe związki funkcjona|ne Wskazują na Wzajemne uzupełnianie się organizmóW
gminy i miasta, bez shrarzania sztucznych barier administracyjnych.
Ta tendencja wskazuJe na duże moż|iwości:
- aktywizacji terenóW gminy wyposażonych w infrastrukturę techniczną' skoordynowaną
r systemami miejskimi,

- optyma|nego rozwoju systemów infrastruktury technicznejW kierunkach uwzg|ędniających
potżeby miasta igminy'

2.1.5. zadania służące leaIizacji ponad|okaInych ce|ów pub|icznych.
Zagospodarowanie pŻestrzeni miasta warunkują również inwestycje oraz programy

działań' rea|izowane i formułowane pzez administrację ządową jak i samoządowa
szczeb|a powiatowego i wojewódzkiego. zadania te sfużą rea|izacji ponad|oka|nych celów
pubIicznych' Dotyczą następujących e|ementów zagospodarowania terenów:
- Inf rastruktury technicznej i komunrkacji.
- obszarów prawnie chronionych'
Na|eży się spodziewać' że skaIa zadań samoŻądu wojewódzkiego na terenie miasta będzie
niewielka, a odczuwalna w inwestycjach infrastruktury technicznej i komunikacji.
Do najwaŹniejszych na|eżeć będzie pŻebudowa drogi krajowej Nr 8 do klasy drogi
ekspresowej z węzłem ,'Katowicka' oraz podwyższenie k|as funkcjona|no-technicznych drog
wojewódzkich Nr707'725i726' |stotną d|a zrównoważonego rozwoju miasta będzie
ochrona wańości przyrodniczo-krajobrazowych do|iny Ż ' Rawki spoczywająca na wszystkich
szczebIach samorządu'

zadania samoŻądu powiatowego sązdecydowanie Większe i generaIizując -
zabezpieczają mieszkańcom miasta jakość dróg układu podstawowego, och|onę zdrowia
i edukację ponad.podstawoWą'

2.1.6' szanse i zaglożenia rozwoju miasta, na które może wpływać po|ityka
przest]zenna samo]ządu województwa olaz państwa.

Uwarunkowania Wynikające z prowadfonej wzez Jząd po|ityki legiona|nej (Narodowa
Strategia Rozwoiu Regionalnego na lata 2007.20131

Misją NsRR na |ata 2007-2013 jest zapewnienie Wzrostu jakości życia
pŻy zachowaniu zasad rozwoju konkurencyjności kraju i regionóW. ptzy jednoczesnej
koncentracji na stymulowaniu i utrwalaniu pozwwnych tendencja rozwojowych
W Województwach z Wyko|zystaniem ich endogenicznych zasobów'
NSRR zwraca uwagę na fakt' iż rozwój obszaróW powinien następować W głównej mieze
W oparciu o Wewnętzny potencjał; to wokół niego obszary powinny budować swoje pŻewagi
konkurencyjne' strategia stara się utŻymać róWnowagę tak' aby Wspierac konkurencyjność
regionów ijednocześnie WyróWnywać szanse województw zapóźnionych aby osiągnąć
spójnośc społeczną' gospodarczą i pŻestŻ enną kraju'
Znajduje to odbicie w celach kierunkowych:
1 ' Większa konkurencyjność województw (ceI realizowany W całej Po|sce) ' który skupia się

na wspomaganiu instytucji otoczen ia biznesu, wsparciu rozwoju metropolii,
innowacy]ności' rozwoju infrastruKury wzmacniającej konkurencyjność Województw.
rozwoju zasobów Iudzkich oraz ochronie dziedzictwa pzyrodniczego i ku|turowego;
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2. Większa spójność społeczna' gospodarcza i pzestŻenna' Podmioty z terenu
Województwa łódzkiego będą mogły kozystać ze Wsparcia W ramach kierunkóW działań:
Wzmocnienje impu|sów rozwojowych o znaczeniu ponadregiona|nym na obszaŻe
oddzia'wania VI Paneuropejskjego KorytaŻa Transpońowego. kierunków związanych
z wyko|zystaniem dziedz.ctwa ku|turowego' pzyrodniczego . rozwojem turyśyki a takze
Współpracy międzyregionaInej;

3' szybszy Wzrost - wyróWnywanie sfans rozwojowych (ce| rea|izowany w całej Po|sce)'
W ramach którego rea|izowane będą działania z zakresu p|zekształcania śruktury
zatrudnienia. budowy społeczeństwa obywate|skiego iopańego na Wiedzy, Wspierania
Wie|ofunkcyjnego rozwoju obszaróW' szczegó|nie Ważnym z pUnktu Widzenia RaWy
Mazowieckiej może byó priorytet stymu|owanie rozwoju ośrodków miejskich, - tzw'
centrów Rozwoju Drugiego Slopnia'

Uwarunkowania wynikaiące z po|ityki lozwoju kraiu (Narodowy P|an Rozwoiu na |ata
2007 -20'l3l

Narodowy Plan Rozwoju na |ata 2007-20'|3 jest komp|eksowym programem, którego
rea|izacja ma się pŻyczynić do podniesienia jakości życia obywate|i W Po|sce' W jego
ramach rea|izowane będą działania Współfinansowane z funduszy europejskich. a także
działania ważne 2 punktu Widzenia kraju a nie objęte po|ityką regiona|ną Unii Europejskiej.
W ten sposób NPR będzie obejmował swoimi działaniami Większość sfer życia społecznego

system rea|izacyjny NPR pżewiduje funkcjonowanie tzw. sektorowych progEmóW
operacyjnych w poszczegó|nych dziedzinach' zafądzanyah pfez odpowiednich ministróW.
Będą to: Program operacyjny Inf rastruktura drogowa
- Programoperacyjny Konkurencyjnośćtranspońu
- Program operacyjny Środowisko
. Program operacyjny |nnowacje - Inwestycje _ otwańa gospodarka
. Program operacyjny Nauka, nowoczesne techno|ogie i społeczeństwo informacyjne
- Program operacyjny Wykształcenie i kompetencje

Program Operacyjny Zatrudnienie i integracja spoleczna
- Program operacyjny Społeczeństwo obywate|skie
- Program operacyjny Administracja sprawna isłużebna
- Program Operacyjny Pomoc techniczna
Kwestie odnoszące się do rozwoju regionaInego znajdą swoje odzwiercied|enie w rea|izacji]

16 RegionaInych Programów operacyjnych za|ządzanych pfez władze regiona|ne;
- Programu operacyjnego Spójność terytoria|na i konkurencyjność regionów

za|ządzanego pfez Ministerstwo Gospodarki i Pracy;
ProgramóW operacyjnych Rozwój obszaróW Wiejskich oraz zróWnoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbęeżnych obszaróW rybackich' reaIizujących Wspó|ną
PoIitykę Ro|ną;

. Programy operacyjne europejskiej współpracy terytorialnej'
PŻ ewidziane są do reaIizacji programy Współpracy międzyregiona|nej, których

reaIizacja ma poprawić efektywność działania polityki regionalnej popzez tworzenie s|eci
współpracy i wymianę doświadczeń' Ważnym krokiem ku decentra|izacji państwa będzie
wdrażanie RegionaInych Programów operacyjnych' opracowanie iwdrażanie tych
programów na poziomie regionaInym spŻyjać będzie |epszemu dostosowaniu rea|izowanych
działań do specyficznych pottzeb poszczegó|nych województw'
Położenie iznaczenie Rawy Mazowieckiej Wskazuje na moż|iwości uczestniczen|a
W programach z czerpaniem funduszy na rozwójgospodarczy. społeczny i pzestŻenny
miasta.

Uwarunkowania wynikające z polityki przestrzennej państwa (Aktua|izacja Koncepcii
Przestrzennego Zagospodarowania Kraiu)

AktuaIizacja Koncepcji Przestęennego zagospodarowania Kraju (KPzK) jako jeden
z tzw' . 'obszarów met|opoIitaInych'' Wymienia region łódzki a konkretnie Łódź jje]



zurbanifowane otoczenie. RaWa Mazowiecka z pewnością pozostanie pod aktywizującym
wpływem tego obszaru' W województwie łódzkim zaznaczany )est potencjał turystyczny.
W tym: zabytki, baza hote|owa i obszary atrakcyjne pŻyrodniczo. Niewątp|iwie do takich
obszarów na|eży doIina Rawki'

D|a pŻyspieszenia Iozwoju Koncepcja proponuje podejmowanie działań W zakresie
rozwoju dużych miast Wojewódzkich' poprawy infrastruktury komunikacyjnej (p|zyspieszona
budowa odcinków t.anseuropejskich i krajowych sieci infrastruktura|nych, modernizacja
regionaInej i |oka|nej infrastruktury transportowej' rozwijanie infrastruktury społeczeństwa
informacyjnego).

Koncepcja zwraca uwagę na prob|em restrukturyzacj. miast. Priorytetowo powinny
zostaó potraktowane miasta ',.. 'o dużych Wa|orach architektonicznych i urbanistycznych,
będąc€ e|ementami historycznego dziedzictwa' szczegó|nie na|aŹone na bezpowrotne
zniszczenie.

uwarunkowania Wynikaiące z usta|eń p|anu przestrzennego zagospodarowania
województwa łódzkiego oraz projekt! aktuaIizacji p|anu przestrzennggo
zagospodarowania woiewództwa łódzkiego.
P|an pŻestŻennego zagospodarowania województwa łódzkiego pŻyjął d|a miasta Rawa
|\,/lazowiecka następujące usta|enia w zakresie polityki pąestŻennej:
a) miasto położone w st|efie potencjalnych koncentracji procesóW rozwojowych'
b) miasto położone w podstrefie znaczącego oddzia|ywania ag|omeracji stołecznej

W układzie potencjaInego bipo|arnego europo|a warszawsko. łódzkiego,
c) udział obszaru miasta W Łódzkiej specja|nej strefie Ekonomicznej (Rozpo|z ądzenie Rady

MinistróW f dnia 21.08.2001 r. W sprawie ustanowienia łódzkiej SpecjaInej strefy
Ekonomicznej z póŹniejszymi zmianami)'

d) miasto położone W podstrefie zielonego rozwoju z ochloną prawną obszaru chronionego
krajobrazu i rezerwatu przyrodniczego'Rawka",

e) funkcja ośrodka subregionaInego o ponad-powiatowym zasięgu oddziaływania
ze znacznym Wzmocnieniem potencjału |udnościowego i gospodarczego,

f )wprowadzenie W granice obszarU miasta 'obszaru chronionego Krajobrazu Gómej i
Srodkowej Rawki,

g) utworzenia pomnika historii- układu urbanistycznego W Rawie Mazowieckie,'
h) utwoŻen.a Archeo|ogicznego Parku Ku|turowego,
i ) objęcia lragmentu miasta 'Rawską strefą Turystyczną'.
j ) włączenia miasta do szIakÓW turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym w tym:

. RegionaInego Sz|aku Parków Krajobrazowych (rowerowy)'
- Rogowskiej Ko|ejki Wąskotorowej.
- sz|aków samochodowych: 'Zamków'' 'Budownictwa Drewnianego''' ''DWoróW iPałacóW'
oraz ,Wielu Kultul.

2.2. Dotychczasowe przeznaczenie terenów oraz stan zagospodarowania iuzbrojenia.

Podstawowym dokumentem sterującym procesem przeznaczen.a terenóW pod zabudoWę
|ub pod zagospodarowanie z wyłączeniem zabudowy jest studium Uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania pŻestŻennego miasta RaWy Mazowieckiej pŻyjęte uchwałą Nr
XXXVU288/09 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 24 czerwca 2009r. w sprawie
uchwa|enia studium uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania pŻestŻennego miasta
RaWa Mazowiecka. PŻ yjęte w sTUDIUlu kierunki rozwoju pŻ estŻennego nawiązują do
usta|eń obowiązującego planu miejscowego' W sytuacji niezgodności usta|eń obydwu
dokumentów p|anistycznych w tręści sTUDIUM Wskazano zamiar sporządzenia zmiany
planu miejscowego.
2.2.1. Struktura przestrzenna miasta.
struktura pŻestŻenna miasta uksztaftowała się na p|anie centra|nie położonego rynku
(P|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego)z wychodzącymi promieniście drogami na kierunkach
do: Warszawy, Grójca' Nowego Miasta' opoczna, Piotrkowa Trybuna|skiego iŁodzi'



Podstawowym dokumentem sterującym procesem zagospodarowania terenóW jest
miejscowry p|an zagospodarowania pżest|zennego miasta RaWy Mazowieckiej zatwierdzony
uchwała Nr XXl/159/2000 Rady |vliejskiej w Rawie Mazowieckiej z dnia 30 marca 2000r'
z późniejszymi zmianami-
Poniższe zestawienie okreś|a rejestr uchwał usta|ających pfeznaczenie' warunki zabudowy
i zagospodarowania terenów' obowiązujących na obszaŻe miasta'

Lo. TVtuł Publ ikacia
1 . Uchwała NlXX|/159/2000 Rady MjejskiejW RaWle

MaTowieckiej u dnia 30 narca 2000r. w sprawe
miejscowego planu zagospodarowania przestf zennego
miasta Ra!Ą,v Mazowleckiei

Dziennik
U|zędowy

ŁÓdzkiego Nr 64
pof.354

P|an miejsco\Ąy
w granrcacfl
miasta z
wyłącz' działek
Nr 563, 605 i
606

2 . z uzupełnieniem zawa.tym w Uchwa|e
Nr )<XlX233l2000 Rady l\,4iasta Rawy Mazowieckiej
z dnia 27 pażdzie.1iąa 2000r w sprawie nielscowego
planu zagospodarowania prrestrzennego ffagmentu
miasta Rawa |\,4azowlecka' położonego przy u|'
zvgmunta Zwo ńskleoo

Dziennik
U rzędowy

Łódzkiego Nr 143
poz.839.

Obejmuje
dzlałki
geo0ezylne
Nr 563, 605 i
606

3 . z korektązawańąw Uchwa|e Nr XLV||/42312002 Rady
lMiejskiejw RaW e Mazowieckiejz dnia 27 w.ześn|a
2002r w sp|awie korekty uchwały Nr )q|/159/2000
Rady N,liejskiejw Rawie Mazoweckiej z dn a 30 marca
2000r. w sprawe m ejscowego p anu
ragospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiei

Dzienn k
tJ |z ędowy

Łódzkiego Nr 292
poz.3802

Obejmuje
fragment
rysunku Nr 2
w ooszarze
urbanistycznym
Nr 2.

4 . z korektąfawartąw L,chwa|e Nr XL|||/413/06 Rady
Miasta Rawa Mazowleckaz dna26 pażdz enlka
2006r. w sp.aw e zria^y miejscowego plan-
zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Marowieckiej

Dziennlk
U|z ędowy

Łódzkiego z 2a07|
Nr 7 poz. 67

Obejmuje

Wysokości
zaouoowy
symbolu PU

(zn ana 11)
5 . Uchwała Nr XL||/382/2002 Rady lV|iasta Rawa

Mazowiecka z dnia 19lutego 2002r. w sprawie zmiany
mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawv IVazowieckiei

Dziennik
tJ.zędowy

Łódzkiego Nr
81DoZ.1529

Zmiana Nr 1

6 . Uchwała Nr Vl||/65/03 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2003r. w sprawie rm any
mie]scowego planu zagospodarowania prfestrzennego
miasta Rawv l\,4azowieckiei

Dziennik

Łódfkiego Nr 225
pof.2133

Zmlana Nr 2

7. Uchwała Nr V|I|/89/03 Rady Miasta RaWa Mazowiecka
z dnia 29 pażdzię|nika 2003r W sp.aw|e Zm|any
mielscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta RaW Mazowieckiei

Dziennik
U|z ędowy

Łódzkiego Nr 557
pof.3651

Zmiana Nf 3

B. Uchwała Nr XV/223l05 Rady |\,,liasta RaWa Mazowiecka
,z dn a 8 -tego 2005.. w so'awie Tnrany mre.scowego
p|anu zagospodarowania pżestrzennego miasta Rawy
Mazowieckiei

Dziennik Urz.

Łódzkiego Nr 85
poz. 829

Zmiana Nr 4

LD. Tvtuł Publ ikacia Uwaqi
L Uchwała Nr XV/224l05 Rady M asta Rawa l,4azowiecka

7 dnia B |utego 2005r W sprawie zmia.y n ejscolt€go
planu raoospodarowania przestrzenneqo miasta Ravw

Dziennik
UŻę0owy

Zmiana Nr 5
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[.4azowieckiej Łódzkiego Nr 129
poz. 1328

10 . Uchwata Nr XXV268/05 RadV Miasta Rawa
Mafowiecka z dnia 28 czerurca 2005r. w sorawie
rmiany miejscolvego planu zagospodarowania
grzestrzenneqo miasta Rawv Mazowieckiei

Dz' Uzędowy

Łódzkiego Nr 282
oo2.2710

Zmiana Nr 6

1 1 Uchwata NrXLlll/411106 Rady Ntiasta Rawa
Mazowiecka z dnia 26 paŹdziernika 2006r' W sprawie
zmrany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzenneqo miasta Rawv l\,4azowieckiel

Dz' Uzędowy
Wojewódzi!^/a
Łódzkiego z 2007r'
Nr I poz. 71.

Zmiana Nr 7

12 . Uchwała Nr XL|||/412106 Rady N,'|iasta Rawa
l,'|azowiecka z dnia 26 października 2006r, w sprawie
zmrany miejscowego planu zagospodarowanra
przestrzenn€o miasta Rawy Mazowieckiej obszar
położony pzv u|' Białei i Mszczonowskiei

Dz' U|zędowy

Łódzkiego z 2007r
Nr 34 poz. 312.

Zmiana Nf 8

Uchwała NrV||/63/07 Rady Miasta RaWa Mazowiecka
z dnia 27 kwielnia 2007r. w sprawie zmiany
mielscowego plan! zagospodarowania przostrzennego
miasta RaWy Mazowieckie] dla obszaru położonego
o|zv uI oooczvńskiei

Dz' Urzędowy

Łódzkiego Nr 180
poz .1719

Zmiana Nr 9

Uchwała NrV|u64/07 Rady Miasta RawE lv|azowiecka z
dnia 27 kwietńia 2007r' W sprawie zmiany miejsco\^/ego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ra\/!y
Mazowieckjej d|a obsfalu położonego w rejonie u|'
Ksieże Domki

Dz' U|zędowy

Łódzkiego Nr 185
po2.1745

Zmiana Nr 10

15 . Uchwała NrX|||/1o9/o7 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 27listopada 2007r. w sprawie zmiany
miejscorĄ^ego p|anu zagospodarowania przest|zennego
ńiasta Rawy lv|azowieckiej' fragment położony
przy uIicach: skierniewickiej. stefana Jasińsk.ego i
Piekarskiei.

Dz. UŻędowy
Województwa
Łódzkiego z 2008r'
Nr 2, poz. 42

Zmiana Nr 12

Uchwała Nr X|||/111/07 RadY Miasta RaWa Mazowiecka
z dnia 27listopada 2007r. w sprawje zmiany
miejscolvego planu f agospodarowanla przesttzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, fragmenty położone pŻy
ulicach: Mszczonowskiei, Jerozolimskiej Wodnej, Jana
Sobieskiego, Kazimierza Wielkiego, Jerozoiimskiej
i Slonecznej), Zamkowa Wola, Konstytucji 3-Maja
i Krakowskiej, Warszawskiej i Targowej' Kardynała
Wyszyńskiego i Adama Mickiewicza' Ko|ejowej
iŁowickiej' Jana chryzostoma Paska, Do|nej iJu|iana
TJw ']1a Ks ęZe Domk| o.az Ju| usza s]owack|ego
i Katowickiei.

Dz' U|zędowy

Łódzkiego f 2008r'
Nr 15, poz.190

Zmiana Nr 13

17 Uchwała NrXV||/150/08 Rady N,,liasta Rawa
l,4azowiecka z dnia 7 marca 2008r. w sprawie zm any
miejscowego planu zagospodarowania prrestrzennego
miasta Rawy lvla7oweck|eJ obsfar położony w reJonE
u|' opoczvńskiei

Dz' U|zędowy
Województwa
Łódzkiego Nr 116'
poz. 1131

Zmiana Nf 14

18 Uchwata Nr XM77108 Rady Miasta Rawa Mazowiecka
z dnia 20 maja 2008r. w sprawie zmiany mieiscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rawy
Mafoweckiei

Dz' Urzędowy

Łódzkiego' Nr 201,
poz.1882

Zmiana Nr 15

Lo. TYtuł Publikacia Uwaoi
19 . Uchwara Nr XXVI/2'5108 Radv I\,4 asta Rawa Driennrk Urzedow Zmiana Nr 16
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Mazowiecka z dnia 29 października 2008r w sprawie
zmiany mie|scow€go p|anu 2agospodarowania
przestrzennego miasta Rawy Mazowieckiej, obvary
połoŹone w rejonie u|ic: Bo|es|awa chrobrego,
Wodnej, Reymonta i Południowej' P|acu Piłsudskiego'
Warszawskiei i Zatvlnei oraz Katowickiei.

Łódzkjego z dnia 5
grudnia 2008r Nr
365 Wz.3225.

20. Uchwała Nr XxV|/216/08 Rady Miasta Rawa
I\,'|azow ecka z d1ia 29 października 2008r w sprawie
rmiany m ejscowego planu ragospoda'owania
przestrzennego miasta Rawy I\'4arowieck ej, obszar
położony w le]onie u icy KazimieŻa Wie|k ego (za
ko eika waskotorowa)

Dziennik U|zędowy

Łódzkiego z dnia 5
grudnia 2008r Nr
365 poz. 3226.

Zmiana Nr 17

21 Uchwała Nr XXV|/217108 Rady Miasta Rawa
Mafow|ecka z dnia 29 paździelnika 2008r w sprawie
rmiany mrejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rau/y l\,4azowieckiej, obszar
połozony w rEonie u|ic Władysława Reymonta
iTaroowei.

Dziennik U|zędowy

Łódzkiego z dnia 2
grudnia 2008r Nr

2WZ3176 .

Zmiana Nr 18

22. Uchwala Nr )(XVl/218/08 Radv l\riasta Rawa
l\'azow|ecka f dnia 29 paździelnika 2008r W sprawie
zmiany mre,scowego planu zagospoda.owania
prrestrrennego miasta Rawy l\,4azowieckiej (obszar w
reionie ul. Osada Dolna)

Dziennik U|zędowy

ŁÓdzkiego z dnia 2
grudnia 2008r Nr
362 ooz. 3177 .

Zmiana Nr 19

23 Uchwała Nr XL|/318/09 Rady ,4iasta Rawa
lvazowiecka z dnia 25 stoDada 2009r. w sDraw e
zria^y 11 ejscowego o anu Tagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy l\'4azowieckiej, obszary
połoŹone w rejonie u|ic: Mszczonowskiej' zamkowa
Wo|a i Targowej' Jerozo|imskiej. Browarnej' Ks.ędza
skorupki' Parkowej i Armii Krajowej. Południowej,
P.zemysłowej' Piwnej, Jana chryzostoma Paska,
ooocfvńskiei' Katowickiei' Księze Domki'

Dfiennik U|zędowy

Łódzkiego z dnia 3
lutego 2010r Nr 32
poz.239.

Zmiana Nr 20

Uchwała Nr XL|/ 317/09 Rady lv|iasla RaWa
Mazowiecka z dnia 25 listoDada 2009r. w sorawie
zmrany mielscowego planu zagospodarowa.ia
przestrzennego miasia Rawy Maroweckiel, obszar
DołoŹonv orzv u|' Warszawski€i

Dziennik Uzędowy

Łódzkiego z dnia 27
stycznia 2010r Nr 24
ooz. 159.

Zmiana Nr 21

25 Uchwała Nr XL1/316/09 RadY N] asta RaWa
Mazowecka z dnia 25listopada 2009r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Rawy IVazowieckiej, obszary
położone pŻy A|. Konstytucji3 Ma]a iu|. Tadeusfa
Kościuszki oraz oŻv u|' Tatar.

Dzienn k Użędowy

Łódzkiego z dnia 11
stycznia 2010r Nr 4
pof.37.

zńiana N| 22

26 Uchwała Nr L|||/383/10 Rady Miasta Rawa Mazowiecki
z dn|a27 paż'dzlp-.nka 20 | 0r w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rawy Mazowieckiej, obszar połoŹony pŻy u|.
JerozoIimskiei i Łakowel

Dfiennik Urzędowy

Łódzkiego z dnia 11
grudnia 2010r Nr
357 ooz. 3221 .

Zmiana Nr 23

LO. Tytul Publ ikacia UwEoi
27 Uchwała Nr L|||/384/2010 Rady Miasta Rawa

Mafow|ecka z dnta 27 oażd7|ernika 2010r' w sorawie
Dziennik U|zędowy Zmiana Nr 24
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zmiany mielscowego planu zagospodatowania
przestrzennego miasta Rav\y Mazowieckiej, obszary
położone w rejonie u|ic: skierniewickiej' Laskowej'
Pszenicznej, JeŻowskiej i ogrodowej, Jeżowskiej'
KazimierzaWielkiego i Mszczonowskiej, Jerorolimskie
] zamkowa Wo|a, Białej' A|eksandrówka' Ko|ejowej i
Łowickiej' Krakowskie] i Połudnlowej' słowack]ego i
Fawornej. so|]darności. Tomaszowsklej, osada Do|na
i Krakowskiej' K|akowskjej, Faworne], Księze Domki,
Katowlckiei i Tatar-

Łódzkiego z dnia 11
grudnia 2010r Nr
357 poz. 3222.

28 Uchwała Nr V||l/ 64/11 Rady Miasta Rawa
I\,'lazowiecka z dn a 29 czerwca 2011r, w sprawie
zmlany miejscowego planu zagospodarowan a
przestrzennego miasta Rawy Mazoweckiej

Dz ennik U|zędowy

Łódzkiego z dnia 10
sierpnia 2011r Nr
227  ooz .2  3 .

Zmiana 25
(lnfrasiruktura)

34 Uchwała Nr X|V/97l11 Rady Miasta RaWa
Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie
7n any miejscowego pla.rL zagospodarowa^ia
przestrrennego miasta Rawy Mazowiecklej, obszary
położone w rejonie u|ic: Ko|ejowe] |\,4urarskiej.
Jeżowsklej' KazimieŻa Wie|kiego i st' Batorego'
zamkowa Wo|a. Browarnej Pżemysłowej i
Krakowskiel, Warszawsk ej flemowita, Al.
Konstytucji 3 [,4aja i Po|nej' Przemysłowej A
KorsTytLcl 3 Nlala I Poludnrowel. fwol lsk ego i
so||darności' Tomaszowskiej i słodowe] osada
Dolna, Katowickiej i Dolnej, Tomaszowskiej,
Katowickiej iWyrwolen a, Katowickiel i H.
sienkiewicfa' Katowckiej (przy granicy \Ąsi chrusty)'
Księże Domki (p|zy zbiorniku Do|na), KsjęŹe Domki
(pŻ V qranicv z wsią Boquszyce)

Dziennik UŻędowy

Łódzkiego
poz. 58O z dnia 22
lutego 2012 r

Zmiana 26

33 Uchwała Nr X|V/98/11 Rady Miasta RaWa
Mazowecka z dnla 28 grudnla 20'11r. w sprawie
zTia'y mie_scowego planu /agospoddrowania
przestrzennego m asta Rawy l\'4azowieckiei, obszar
oołoŹonv orfv ul' ożeszkoweL

Dziennik tJ |zędowy

poz. 571 z dnia 21
|Ieąo 2012 | '

Zmlana 27

29 t]chwała Nr X|V/99/11 Rady Nliasta RaWa Mafowiecki
z dnia 28 grudnia 2011r. wsprawe zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta RaWy Mazoweckiej. obszar położony pŻy u icy
Białei '

Df ennik UŻędowy

Łódzkiego z dnia 12
lutego 2012 | por.
495.

Zmiara 28

30 Uchwała NrXX|||/,176/12 Rady Miasta Rawa
l\,4arow ecka z dnia 19 grudnia 2012r. w spraw e
zria_y n ejscowego planu /agospooa owd_ia
przestrzennego miasta Rawy l\,4azow eckiej, obsrar
Dołożonv oŹV u| TaToowe

Dziennik lJrzędowy

Łódzkiego z dnia 1
lutego 2013 r. por.
564

Zmiara 29

Uchwała N r XlV/100/1 ,1 Rady Miasta RaWa
l\,4azowiecka z dn a 28 grudn a 201 1r. w sprawie
zm'any'riejscolrego planu lagosooddrowan a
przestrzennego miasta Rawy l\lazowleckiej, obszar
oołożonV orzv u|' osada DoIna

Dziennik tJ rzędowy

Łódzkiego z dnia 12
utego 2012 r poz.
496.

Zm ana 30

32 Uchwała NrX|V/101/,11 Rady Miasta Rawa
Mazowiecka z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zm an
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegc
miasta Rawy |\,4azowieckiej. obszary położone w rejonii
!|jc Jerozo imskiej i Białej' zamkowej i KEywe Koło,
Polnei

Dziennik Urzędowy

poz. 561 z dnia 20
lutego 2012 r

Zfi iara 31

LO, TVtL]ł Publkacia Uwaoi
33 Uchwała N r X|V/102/1 1 RadV |\,4iasta RaWa Dfienn k Urzędow P an terenów



l ó

I\,4azowiecka z dnia 28 grudn a 2011r. w sprawe
mieiscowego pianu zagospodarowania przestrzennego
miasta RaWa Mazowiecka' obszar połoiony W rejonie
uIicv KsjeŻe Domki i zblornika Tatar

Łódzkiego
poz. 572 z drla 21
luteoo 2012 r.

p|z y|ączonycn

Uchwała Nr)u|||/174112 Rady l\,4]asta RaWa Mazowiec
7 d.ia 19 g..dnia 2012| W sprawie /m|óny rrie.scowec
p anu fagospodarowania przestrfennego miasta Rawy
Mazowieck ej obszary połoŹone W re]onie u|ic:
KazimieŻa Wie|kiego i sob]eskiego Biajej. Łowickiej
Kościuszki i słowackiego Krakowsk ej Gąsiorowskieg
so|idarności. słowack ego, Krakowskie] i Południowe]
Fawornej i słowack ego, orzeszkowej i s enkjewicza,
Katowickiei iTatar Ksieie Domki.

Dfienn]k Ufzędowy

Łódzkiego f 31
styczn a 2O13t poz.
549.

Zmiara 32

L]chwała NrXXl||/175/12 Rady ]\,4iasta RaWa Mafowiec
z dna 19 g|Ud^ a 2012l' w so.awie 7Tia.y n ejscoweś
planu zagospodarowania pfzestrzennego miasta Rawy
Mazoweckiej, obszar połoŻony w rejonie u icy Białą i
Mszczonowskiei.

Dziennik Urzędowy

Łódzkiego z dnia 1
utego 2013 r. poz.
563

Zmiana 33

36 Uchwała Nr )(XX|||/245113 Rady M]asta RaWa
I\,4azowiecka z dnia 1B grudnia 2013r. w sprawie zm an
mie]scowego planu ragospodarowania przestrzennegc
miasla Raw} I\y'azowiech e ' obszar połozory w re-on e
uIicy ]\,4iłej i KiIińsklego'

Dz]ennik U |zędo\Ąy

Łódfk]ego z dnia 31
siycznia 2014 r. poz.
391

Ztriana 35

Usta|eniami planu miejscowego okreś|ono tereny o różnym pŻeznaczen]u i różnych
warunkach zagosoodarowania wg ponrzszego zestawrenia:

Symbo prrernaczenia Rarem
ha ./.

Zabudowa 1 ieszkżn owa (n.e<z\a. iowo usł.ooWJI 343,92 24 ,1
Zabudowa Usłuoowa 78,45 5 ,5
Zabudowaprodukcyina maqazyny shłady 17 , 3
TerenV obsłuoi komunikacij samochodowe 7.74 0,5
Terenv rolne 236,79 16 , 6
TerenV ro|ne z doouszczeniem za|es eń 175 39 12 ,3
Tereny ieŚne 3,26 0 ,2
z e|eń oarkowa 18.75
Z e|eń dzrałkowa 22,94
Cmentarze 11 .10 0 .8
Wodv w rzekach I zbiornikach wodnvch 64,71
Terenv kole owe 9,00 0 ,6
Droqi r61 .68 11 .3
Terenv nf raslruklurv technicznei 4,65 0,3
Obsrar ber p anu m eiscoweqo 41,47 3 ,1
Rarem 1427.02 100

W obszaŻe miasta dominują obszary pŻeznaczone pod zabudowę (62'3%) o różnym
pŻeznaczeniu. głóWnie pod zabudoWę mieszkanioWą' Tereny przeznaczone pod roInictwo
i |eśn ctwo stanowią 30% obszaru miasta'
D|a potrzeb sTUDIUM spoŻądzono opracowanie ana]ityczne 'Ana|iza rca zai)
obow ązującego p|anu miejscowego,' _ 2007r' z którego Wynikają następujące Wnioski:
- na obszaŻe miasta istn ieją znaczące obsfary użytkowane roIniczo' które są pEeznaczone
pod zabudowę'
- istnleją rezerwy te.enów o znacznych powierzchniach wg poniŹszego Wykazu:

Symbol przeznaczenia lerenv pŻeznaczone poo fa0u0oWę:



t1

{ha) (ha) niezrealizowania
Zabudowa miesrkaniowa (mieszkaniowo-
usłuoowal

343,92 86,02 25,0

zabudowa Usłuqowa 78,45 20,18
zabudowa produkcyina. maqafvnv i składY 247,21 137,25
Terenv obsłuqi komunik'acii samochodowei 7.74 3,59 46.4
zieIeń parkowa 18,75 o.17 0,9
Cmentarze 1 l 10 37,1
Droqi 161 ,68 12,62 7 ,8
Razem 868,85 263,95

charaKerystycznymi cechami struKury pzestzennej są:
a) znaczna koncentracja zabudowy W obrębie najstarszej' centra|nie położonej części miasta

z |unkcjami usługowymi o znaczeniu ponadlokaInym' usługami |oka|nymi' zabudową
mieszkaniową,iedno . W.e|orodzinną oraf niewie|kimi zakładami prodUkcyjnymi,

b) satelickie dzielnice mieszkaniowe zabudowy wielorodzinnej (Os. Zamkowa Wola),
zabudowy jednorodzinnej (Jeżowska, Tatar),

c) pasmowa zabudowa z występowaniem zabudowy zagrodowej (u|' A|eksandrówka,
zamkowa Wo|a, 1-Maja. Księże Domki' osada DoIna) dawnych Wsi. których obszary
zostały Włączone do granic miasta,

d) rejony koncentracji funkcji produkcyjnych i produkcyjno-usługowych w strefach
pzemysłowych:',Skierniewicka'',',Mszczonowska''','opoczyńska'',

e) do|iny zeki Rawki i Ry|ki oraz drogi krajowe (ekspresowa i Nr 72) rozcinające obszar
miasta na pięć obszarów o odrębnej struKuŻe funkcjonaInej,

f) znaczne obszary zie|eni rekreacyjnej i zbiomikóW Wodnych usytuowane W doIinie
ę' Rawki'

g) brak występowania Iasów z niewieIkimi skupiskamj w rejonie u|. osada Do|na i Biała'

2.2.2. T ere ny zabudowane.

Obszarv zabudowane i zurbanizowane.
opierając się na ewidencji gruntóW zestawiono podstawowe powiezchnie użytków w9
óżnvch fo różnVch funkciachrm zaqospodarowanra oraz wvstepowanra budvnkow o roznvch tun

Symbol
ha

Udziałw terenach
zurbanizowanych (%)

B - terenv maeszkaniowe 145,90 31,2
Ba'telenv oŻ emvsłowe 56,40 12 ,O
Bi - inne tereny zabudowane 77,09 16 .5
Bo - zurbanizowane terenv niezabudowane 7,34 1 ,6
Br - aruntv rolne zabudowane 43.21 9.2
Bz - terenv rekreacvino-wvooczvnkowe 23,89 5 ,1
Dr - drooi 104.14 22.2
Tk - terenv koleiowe 10,12 2 ,2
Tr _ tercnY różne 0 ,14 0
Ti- inne terenv komunikacvine 0,07 0
Rarem terenv zabudowane I zurbanizowane 468,30 100

W obszarze miasta dominuje zabudowa mieszkaniowa obejmująca prawie 1/3 obszaróW
zurbanizowanych. Ko|ejnymi istotnymi udziałamiW obszaŻe m.asta sątereny zabudowy
usługowej i produkcyjnej' Łącznie Wymienione tereny zajmują ponad 70% terenów
zurbanizowanych. znaczący Jest udział dróg Wskazujący na gęstą sieć uIic obsługujących
tereny zurbanizowane oraz tereny rolne

Struktura funkcionalna zabudowv.
Dominującą formą zajmującą największą powierzchnię obszaróW zurbanizoWanych
jest zabudowa mieszkaniowa jednofodzinna Występująca:



- w zwartych osiedJach (W rejonie u]' Jeżowskiej, Lenańowicza, Po|nej. TuIipanowej,
WieŻbowejoraf osied|a Tatar I iTatar ||).

- w zwartych pasmach zabudowy usytuowanej wzdłuż głóWnych dróg Wy|otowych z miasta
z p|zeff|ieszanleń z zabudową fagrodoWą (rejon uIic skierniewickiej, Zamkowa Wo|a.
osada DoIna' ,l.maja' Ks]ęże Domki),

- w ramach zabudowy wielorodzlnnej w formie niewielkich skupisk lub pojedynczych
budynkóW'

Najstarsza częśó miasta ograniczona Ż ' RaWką' |z ' RyIką i uIicami TargoWą' Reymonta'
PołUdniową. Niepod]egłości. Nową. słowacklego i Faworną. posiada zabudowę o funkcjach
pzemreszanych:
- mieszkaniowej wlelorodzinnej,
- mieszkaniowej jednorodzinnej,
- usługowe],
- produkcyjnej.
W obszarze tym występują Wszystkie Ważniejsze siedziby instytucji i zakładóW pełniących
funkcję obsługi o znaczeniu ponad|okaInym Na obŻeżu tego obszaru Usytuowane są
targowisko' dwoęec autobusowY' centrum spońowe W rejonie zamku oraz centrum
rekreacyjne w rejonie ul. Tatar.

Poniższe zestawienie okreś|a |ejestr ważnlejszych instytucji i zakładów usługowych
o znaczeniu w skali rnlasta i powiatu.

Funkcia usłuo Wazn eisze nstvtucie izakładv usłuoowe ljwaoi (adres siedzibv)
Adrninistracja i
stowarzyszen a.

Raws\o.l\4alow ec\a spóldz eIr a |VIiesfka^|owa Jana l l lSobieskieoo 1
Reionowa Siacia Sanitarno-Eoidemiolooiczna Łowcka ' l 5
Starostwo Powatowe Wo|nośc 1
U.ząd lMiasta Marszałka Józefa

łsudsk eoo 5
UŻąd GminV Al. Konstvtucii 3 maia 32

Adminlstracja l
stowarzysrenia.

Slowar7vsze.re PTedsreb'orczos( i  To JkaLr U Kościuszki 20
'Kraina Rawki" Stowarzyszenie Loka na Grupa
Dzialania

Al. Konstytucji 3 ,4aja 32

KJż1|ca s lowa?/sfe1|e Nd Rfec7 Ro/woJ- UI Kościusfki1 8

stowarzvszen e KuDcóW w Rawie Mafoweckie Ul. I\,4ickiewicra2A
slowa.zyszAn A RodzicóW' op AhUnów D7 F(
N epełnosprawnych, 'Dobro Dziecka,,

Ul. Kazimierza Wie kiego
9t4

Inspekcja Weterynarylna Powiatowy Inspektorat Ul. Mszcronowska10

zba Ro ..za Wo ewódfh^/a Lódfkiego B .ro U 1 N,4aja 1A

Łódzki ośrodek Doradzhła RoIniczego
w Bratoszewicach Reion

1 Maja 1A

Państwowa Inspekcja ochrony Roś|in i Nasiennictwa
Wojewódzki Inspektorat ochrony Roś|ln i
Nasiennicb,Va w Łodzi oddział w Rawie |\,4azowieckiei

U|' Kośc uszki 5

Powiatowv lnsoektorat Nadzoru Budowlaneoo Ul. TomaszowskaI
Wojewódzki Zarząd N,4e|iorac]i L]ządzeń Wodnych w
Łodzi Terenowv Inspektorat

Ul. Jezowska 10

Powiatowv lJ fad Pracv ul .1 N,4ala 14
LJrz ad SRarbow l]|' Słowackieoo 4
Stowarzyszenie Harcerstwa kaio ickiego'Zawisra"
Federacia Skautinqu Europeisk eoo - Hufiec Rawski

U|, ZWoIińskiego2a/33

ZHP Komenda Hufca U|. Nieood|eołośc 3
Po]skiZwĘfek Niewido U|. Kościuszk 5

Funkcia usłuq WaŹn]e sfe nstvtuc e zakładv us]uqowe Uwaoi (adres s iedzibv)
Administracra i zW afek EmeNioW I Renc|stów ljl. Krakowska6c
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stowarzyszenia. 'zwiąfek Kombatantów Rzeczypospo|itej i Byłych
Więźn ów Po|itvcznvch Koło w Rawie Mazowieckiei

U|, Ks Ka|dynała s'

FundacIa'obudżmv Nadzieię' Ul. g-Maia 7
Towarzystwo P2y]aciół ziemi Rawskiej

ń
' Ks' Kardynała s'

To\!E |z Vstwo Prfviaciół DfieciZaŻ ad PoWatoW U|' Kościuszki5
Srowarzvszen,e Prlvmierra Rodz n - Swietlica U|' Miła 2
stowarzyszenieWychowanków Gimnazjum i Liceum
oqó|nokształcaceqo im' M' skłodowskiei - curie

U|' Kościuszk 20

Zwiazek Nauczycielstwa Polshieoo U|' KościL]szk20
Rawskie Stowarzvszenie Abstvnenckie ..Szansa" Ul. Tomaszowska 10i
Brac Herbowa Ziemi Rawsk ej Ul. Kazimierza W elkiego

'13/'13
Stowarzyszenie Rodzin W elodzletnych 'Nasz Dom" U|' zwo]]ńskieqo12
Towdr/yslwo I\luzyczne iT. lqnaceqo Paoe.ewshieoo UI Kośc]LJszki

spraWiedIiwośc
sąd Re]onowy Ul' Kościuszki17

Bezpieczeństwo
publiczne

Komenda Powatowa Pollc i U]' Kościuszki23
Prokuratura Reionowa Kościuszki 17
Strar Nlieiska P|. Piłsudsk|eoo 4
Komenda PoWiatowa Państwowei strażV Pożarnei PŻemvsłowa 2
okręqowe Wodre ochoTncfe Poootow|e RatJn<owe U| słowackieoo70
ochotnicza straż Pożarna P|ac Wo|ności 4

Przedszkola Prredszhole Mie skie Nr 1 Ki]ińskieoo 2
Prredszkole l\,4ie skie Nr 2 Zamkowa Wda 5
Przedszl .ole Mie skie Nr 5 Solidarnoscr Nr 5

Szko nictwo sfkoła Podstawowa Nr 1 m' Tadeusfa Kośc|uszki Kościusfki 19
szkoła Podstawowa Nr 2 m. Mari i Konoon ckiei Miła 2
szkoła Podstawowa Nr 4 im' Korne|a
MakuszVńsk eqo

ut.
28

Karimierza Wielkiego

Srkolnictwo
g rrn nazlal ne

Gimnazium Nr l  im Poshich Nob|istóW tJ|' Kośc L]szki19
Gimnarjum Nr 2 im. Hallny Konopack ej ul .

28
Kazimierra Wielkiego

Srkolnictwo
średnie

LiceL]m ogó|nokształcące im' |\,4ar skłodowsk ei
Curie

tJ|' Kośc uszki20

Zespół PIacówek speciaInVch Ul' PŻemvsłowa 2
Zespół szkół centrum Edukacji Zawodowej
i Ustawicznei m' Mikołaia Kopernika

U zwo|ińsk ego 46

Zespół szkół Ponadg mnaz]aInych im' W]adysława
St. Revmonta

ul. Reymonta

L ceum Hand owe d|a Dorosłvch U|' zwo|ińskieoo 10A
Szkoln ctwo
poiicealne

Europa' stowarzyszenie PŻedsiębiorczości
i Edukac i

U|' Kościusfki20

Forum. Stud um Ekonomiczne Ul. Zwo ńskieqo 10A
Policealne StLdrLm Zawodowe o a Dorogvch U|' zwoIińs[ieoo 10A
Szkola Policealna dla Dofosfuch Zwa ńskieqo 10A

Szkolnictu,o ośrodek szkoIenia KierowcóW Ul. Jana l l l  Sobieskiego
69

ośrodek szko enia Kierowcow Ul. Krakowska6
ośrodek szko enia Kierowców U|' so|darności7t4
LoK ośrodek sfko|en a Krerowcow ul. Jerozo mska 4

Funkcia usłL]q Wazn e sze nstvtucie i zakładv usłuqowe lJwao (adres siedzibv)
Zdrowe, opieka Zespół Raiown ch'a Medyczneqo l l l .  Warszawska 14
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społeczna
soclalna

samodzie|ny Pub|icfny Zakład opieki zdrowotnej
Poradnia ooó|na i Pediatryczna

Niepod|egłoŚci 8

Niepub|iczny zakład opieki zdlowotnej centrum
N,,ledvczne .GADENT s.c."

U|' Kośc.usfki1

Niepub|iczry zakład opieki zdrowotnej' 'RAVV-
MEDICA"

U|' słowackiego 68

Warsztat Teraoii Zaieciowei U|' Miła 2
StowErzyszenie Pogotowie Rodzinne im. Jolanty
Fadeckiei

U|' Kościusfki5

TPD Oddzial Powiatow Kościuszki 5
..LAB-MED." Centralne Laboratorium Krakowska 22

"GADENT" U Kościuszki 1
.Raw-Medica słowackieqo 68
Młodzieżowy ośrodek socjoterapii w zespo|e
P|acóvr'ek soecialnvch

U| Pzemysłowa 2

Poradnia Psvcholoaiczno-Pedaqooiczna Ul. Krakowska 22
Stowarf vszenie Hosoicium U| słowackieoo Nr 70
Poootowe Ratunkowe SPZOZ Ul. Warszawska 14
samodzie|ny Pub|icf ny zakład opleki zdrowotnej
(Szoital)

Ul. Warszawska 14

N epubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnei,RE,'lEDlUN'4"AI. Konstvtucii 3 Maie 9B
NiepubhcznY Zakład opieki zdrowotnei'VERBENA. Ul. Krakowska I

Zdrowie, opieka
społeczna I

Niepub]jczny Zakład opiek zdrowotnej'BAN,'IED''
Przvchodnia Lekarsko-Pie|ęon arska

Ul. Krakowska 22b

Parafia|ny zespoł charytatywny caritas parafii p'W-
Nieookalaneoo Poczecia NMP

P|' Marszałka Józe'a
Piłsudskieqo Nr 9

Dom Dziecka U|' Łowicka
Finanse Kredvt Bank SA O. w Sk e'niewicach Fi l ia N'2 P|ac Wo|noŚci 3

PKo BP oddział | U|. Ki]ińskieoo3
Bank spółdzie|czy w Mszczonowie oddziałw Rawie
Marowieckiei

lJl. Krakovlska 6

Bank spółdzie czy w Białej Rawskiej Punkt obsługi
Bankowei

Al. Konstytucji 3 Maja I

Bank soółdzie|cfv w Białei Rawskiei Fi|ia Ul. Jerozolimska 14
Bank PKo sA oddfiał | skierniewice Fi|.a Nr2 Ul. Mickiewicza 18

Tereny handlowe Targowisko U|' Władysława
Revmonta

Taroowsko Ul. Mickiewicza
Gastronomia i
hotelarstr,1/g

Motel ,,Marowiecki" lJl. Katowicka 1

Kultura N,'|ieiska Bib ioteka Pub|iczna r'] Jana Pawła || U|' WVsfVńskieqo 7
['4iejska BibLioteka Pub|iczna im' Jana Pawła ||
oddział d|a Dzieci

P|' Marszałka Józefa
Piłsudskieoo 9

Nłieiski Dom KUhurV Krako\ /ska 6c
[,4uzeum Ziemi Rawskiei Łowicka 26

Poczta UŻad Pocztow Rawa Mazowiecka 1 Kościuszki6
UŻad Pocztow Cmentatna 1

UslugikomunalneRawskie Wodoc|ao| | Kana|izacia sDó|ka f o o słowackieqo 70
Rawska Enerqetyka ciep|na spółka f o'o' słowackieqo 70
zakład Gosoodarki odoadam so' z o o' Pukinin 26

Kościoły KoŚciół p w Wniebowzięcia NMP ikIasztor
o o. Pasionistów

Ul. Ks. Skorupki Nr 3

Kośc|o] p w' N|epoka|anego poczęcia NI\'P P|' Marvałka Józefa
Piłsudskieoo Nr 9

KoŚciół ewanoeIicki D w' sw Ducha Ul. Warszawska Nr 12

F!nkcia !słLr ieisze instvtucie i zakładv usłuoowe Uwaai (adres siedzi



f l

Sport i rekreacja |V]ędfyszko|ny Ludowy Uczniowski K|ub spońowy
,,Rawa"

U|' Kościuszki'19

M ędfyszko|ny Uczniowski K|ub sportowy , Rawa
Gol" (Gimnazi!m Nr 2)

Ul. Kazlmierza Wielkiego
28

Hala Sportowa,,[/l i l lenium" U|. KazimieŻa Wie|kiego
28

K|ub Wędkarstwa spońoweqo'RAWA'
Ucznio\^rski K|ub sportowy "Judo Rav\€'' U Revmontia 14
Rawski Klub lG.ate "Kvokushinkai" Jerczoliarska 22
Międf vszko|ny Ucf n|owsk| K|ub sporlow''JUVEN|A'' Miła 2
Rawski K|Ub spońowy'MAzoV|A' Zamkowa 3
K|ub strze|ectwa spońoweqo .'Rawia LoK', Jerozolimska 4
Miejsko-Gminny Klub Szachowy,,Caissa" so|idarności ' l8/1 3
ośrodek sportu i Rekreacji im Ha iny Konopack ej
lha|a soońowa' Drzvstań)

Ul. Tatar 1A

sferę działaIności 9ospodarczej charakteryzują następujące wskaŹniki:
- |e|eny związanę z prowadzeniem działa|ności gospodarczej_ 140'6ha,
- powierzchnie. użytkowe budynków związane z prowadzeniem działa|ności gospodarczej _

0.279 mln m'.
- wzrostu liczby zarejestrowanych jednostek rocznie od 5ol" do 10%,
. Wskaźnik pŻ edsiębiorczości na tysiąc mięszkańców 177 do 190'
- zasób obszarów wchodzących W skład Łódzkiej specjaInej strefy Ekonomicznej o Ęcznej
powierzchni ca 190ha.

2.2.3. System komunikacji.
(Wnioski z opracowania ''koncepcja rozwoju sieci dróg'' sporządzona do

obowiązujące9o sTUDIU M}
Podstawowy układ dróg na obszaŻe miasta two|zą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe
rgmrnne.

Oroga krajowa Nr 8.
Droga ekspresowa' Droga o dwóch jezdniach po dwa pasy ruchu 2 uh,vardzonymi poboczami
o nawierzchni bitumicznej. o dłUgości4850m. Bez dostępu komunikacyjnego do
podstawowych pasóW ruchu z terenóW otaczających' Parametry funkcjonaIno techniczne
drogi odpowiednie dla drogi klasy'GP".
W pasie drogowym istnieją:
. Wiadukt nad ko|ejką wąskotorową'
. Węzeł drogowy ''Biała''
- wiadukt nad ul. Zamkowa Wola,
- Wiadukt nad u|. Władysława Reymonta o zaniżonych parametrach'
- sk|zyżowanie z U|' Krakowską
- przejazd o zaniżonych parametrach od u|' Wiezbowej do u|' osada Do|na,
. sk|zyżowanie z u|' Katowicką'
zgodnie z decyzją |okaIizacyjną drogi ekspręsowej istnie].ące skŻyżowanie u|' Krakowskiej
zostanie pŻ ebudowane na pŻ ejazd z Wiaduktem nad drogą ekspresową oraz wybudowany
zostanie Węzeł,'Katowicka,'.

Droga kraiowa Nr 72.
Droga o jednejjezdni z dwoma pasami ruchu i poboczami o nawieŻchni bitumicznej,
o dfugości 2350m' Bez dostępu komunikacyjnego do podstawowych pasów ruchu z terenów
otaczających' Parametry funkcjona|no techniczne drogi odpowiednie d|a dro9i k|asy'G,'.
W pasie drogowym istnieją:
- skŻ yżowania z u|' Jeżowską i skiemiewicką,
- pŻ ejazd pod drogą krajową d|a terenóW nad rz. RaWką,
- pŻejazd pod drogą krajową (Wiadukt) d|a u|' JerozoIimskiej.



. skzyżowanie typu rondo z u|. Białąw obrębie węzła drogowego'
Droga nowa, nie przewidziana do ptzebudolvy.

Droga woiewódzka Nr 725 w śladzie u|- Białej o długości 1820m. Droga o jednejjezdni
z dwoma pasami ruchu o nawierzchni bitumicznejz poboczamiżwirowymi. Parametry
funkcjonalno techniczne d rogi od powiednie dla drogi klasy '2" w trakcie peebudowy
z utzymaniem istniejących parametrów' Proponowane doce|owe podniesienie parametróW
drogi do klasy G na odcinku od drogi ekspresowej do granic miasta.

Droga wojewódzka Nr 726 w ś|adzie uI Krakowskiej i P|acu |\''arszałka Józefa Piłsudskiego
o długości 2699m' UIica o jednej jezdni z dwoma pasami ruchu o nawieŻchni bitumicznej;
- o pŻekroju ulicznym z krawężnikami i chodnikami na odcinku zachodnim do drogi
e Ks p resowel,
- z poboczami żwirowymi na odcinku wschodnim (od drogi ekspresowej do granic miasta)'
Parametry funkcjonalno techniczne drogi odpowiednie dla drogi klasy ,,2". Proponowane
doce|owe podniesienie parametróW drogido k|asy G na odcinku od drogi ekspresowej
do granic miasta z podłączeniem nowym odcinkiem do węzła ,'Katowicka''

Droga wojewódzka Nr 707 w ś|adzie ul skierniewickiej i zamkowa Wo|a' Droga o jednej
jezdniz dwoma pasami ruchu o nawierzchni bitumicznej o długośc.2097m' o pzekroju
u|icznym z krawężnikami i odcinkami chodnikóW' Parametry funkcjona|no techniczne drogi
odpowiednie dla drogi klasy'z".

CharaKe sieci dro Żedstawia poniższa tabe|a'
Kategoria dróg Długość w

m
Klasa funkcjonalno-

Iecnntczna
Nawierzchnia jezdni

EksDresowa E8 4850 GP Bilumiczna
KraiowE Nr 72 2350 G Bitumiczna
Droqi kraiowe lażem 7200
Drooi woiewódzkiei razem 6616
- w tym: 6341 z Bitumiczna

L Bitumiczna
Drogi powiatowe: - razem 14688

z Bitumiczna
7316 L Bitumiczna
440 D Bitumiczna

Droqi qminne: - razem 35193
3A17 z Bitumiczna
7124 L Bitumiczna
2295 L Zwirowo-oruntowa
10889 D Bitumiczna
545 D Kostka betonowa
10523 D Zwitowo-oru ntowa

Droqioqółem: 63697
4850 GP Bitumiczna
2350 Bitumiczna
17090 z Bitumiczna
14715 L B turniczna
2295 L Zwirowo-qruntowa
11329 D Bitumiczna
545 D Kostka beionowa
10523 D Zwirowo-qruntowa
s0334 79,0% Bitumiczna
545 0,9% Kostka betonowa
12818 20 ,1% Zwirowo-oru ntowa

sieć dróg charakleryzuje się następującymi parametrami



- Wskaźnikiem gęstości dróg krajowych _ 5,2 m/ha'
. wskaźnikiem gęstości dróg Wojewódzkich _ 4'4 mlha'
- Wskażnikiem gęstośc. dróg powiatowych _ 10'6 m/ha'
- Wskaźnikiem gęstości dró9 9minnych _ 25'4 m/ha,
- Wskaźnikiem gęstości dróg o nawieŻchni bitumicznej_ 36'3 m/ha,
. wskażnikiem gęstości dróg o nawierzchni żWirowo-gruntowej- 9,2 m/ha'- Wysokim udziałem dróg o nawierzchni utwardzonej'
- parametrem sze|okości jezdni w Większości dostosowanym do k|asy u|icy,- znaczącym niedoinwestowaniem pasóW drogowych w chodniki i ścieżki rowerowe w
szczegó|ności na odcinkach peryferyjnych W stosunku do centrum miasta.
Głównym czynnikami wywofującymi zmiany sieci dróg (uIic) są:- nowe rozwiązania sieci dróg krajowych i ekspresowejze zmianą |okaIizacji węzłóW
na drodze ekspresowej W obrębie miasta,

- zmiana kategorii dróg związana z nowym przebiegiem drogi krajowej Nr 72'- zmiany pŻebiegu drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku dó węzła ,,katowicka"'
Plansfa. ''Uwarunkowania rozwoju przestzennego. koncepcja siecidróg''' opracowana do
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania pzestzennego
miasta RaWa Mazowiecka zachowała swą aktuaIności i charakteryzuje podstawowe
uwarunkowania komunikacyjne rozwoju miasta.

2.2.4. Infrastruktura techniczna.
Elektroeneroetvka.
Zasi|anie w energię e|ektryczną opańe jest o głóWny punkt zasiIania położony w północnej
części miasta (U|' skierniewicka)' Do GPz energia jest doprowadzona dwoma |iniami
elektroenergetycznymi 110kV z kierunku wschodniego i zachodniego. programowane lesrpołąc.zenie GPz RaWa Mazowiecka z GPZ skierniewice Iinią 11o kv'
Do odbiorcóW€nergia jest dostarczana Iiniami e|ektroenergetycznymi niskiego nap|ęc|a
od stacji transformatorowych. obszar miasta pokryWa sieć elektroenergetyczna 15 kV
ze stacjami lransformatorowymi umiejscowionymi równomiemie w obszarach istniejącej
zabudowy. Uządzenia i sieciW Większości pzypadków posiadają rezerwy mocy
a zaopatŻenie W energię e|ektryczną nie stanowi prob|emu progowego d|a obszaru miasta'

Gazownictwo.
Miasto zaopatrywane jest z gafociqgu wysokiego ciśnienja Warszawa - Katowice poożez
dwie stacje ledukcyjne' jedną usyluowanq we Wsi Konopnica i drugq przy uIicy Krakowskiej.
sieć gazownicza rozdzie|cza, obejmuje większość obszaróW zabuóóńańycrl ńiasta.
Charaklerystyczne dane gospodarki gazowej:
. Iiczba gospodarstw domowych do których dostarczano gaz _ 2850,- długość sieci gazowej rczdzie|czą ca 25km'

cieołownictwo'
system ciepłowniczy opańy jest na:
. kotłowniach osied|owych'
. kotłowniach pŻemysłowych,
--indywiduaInych kotłowniach W budynkach mieszkaniowych jednorodzinnych i usługowych'
Kotłownje o.sied|owe eksp|oatowane przez zak}ad Energetyki ciepInej sp. z o.o:
a) osied|e ,'so|idarności'' i zwo|ińskiego o zapotrzebowaniu ciepła6,7. MW jest zasi|ane

W ciepło na c.o. i cwu z jednej kot]owni Nr 5,
b) osiedIe ,'Zamkowa Wo|a'' o zapotrzebowaniu ciepła 6,65 MW zasilane iest z 3 kolłowni:

W lym 1 kolłowni gazowo.o|ejowel | 2 kolłown| na miał Węg|owy Nr 4 | 5'
c) osiedle 9.9o Maja o zapotrzebowaniu ciepła 1,42 MW zasilane jest z kotłowni Węg|owej

na osiedlu g Maja.
Kotłownie przemysłowe i użyteczności pubIicznejI
- 68 kotłowni opa|anych węg|em'
. 12 kotłowni opalanych gazem.



Kot]ownie indywiduaIne (Wartości szacunkowe w domkach jednorodzinnych ca 1000 szt.
W tym ok. 40% (370 szt.) opalane gazem.

Telekomunikacia.
obsługa te|ekomunikacyjna opie|a się na istniejącej sieci kab|owej. Stan zagęszczenia sieci
zapewnia moż|iwości da|szych podłączeń' obszar miasta położony jest w zasięgu
wszystkich koncesjonariuszy te|efonii komórkowej. stacje bazowe usytuowane są poza
obszarem miasta.

ZaooatŻenie W Wode'
obszal miasta zaopatryWany jest W Wodq z dwóch ujęć Wody, położonego na ternie gminy
RaWa lVIazowiecka oraz W rejonie u|. Tatar' Ujęcie W Boguszycach posiada trzy
studnie głębinowe' z których eksp|oatowane sq dwie o głębokości 120 i 121 m' Woda
ujmowana jest z utworóW górnojurajskich' |V]aksyma|na Wydajność ujęcia Wynosi o max.h'
= 350 m3/h i pokrywa ca1o7o zapoIęebowania na Wodę. Dodatkowo do sUW przy
u|' KoIejowej może zos|ać p|zyączony otwór odwiercony na gruntach miejskich W rejonie
ul. Jeżowskiej, którego zasoby eksp|oatacyjne Wynoszq 50 m3/h' Ujęcie Tatar -
z|okalizowane na pra!Ąym brzegU rzeki Rawki, obejmuje jednq studnię głębinowq
o głębokości 52m' f której moż|iwy jest pobór Wody W maksyma|nej i|ości Q max'h =
102 m3/h' Przy ujęciu Tatar zlokaIizowana jest druga stacja uzdatniania wody o wydajności
maksyma|nej 102 m3/h i Wydajności eksp|oatacyjnej 50 m3/h' sUW przy ul' Ko|ejowej
o Wydajności stacji 400 m3/h Wspomagana przez stację Tatar zabezpieczając W całości
zapotrzebowanie na wodę zgłaszane przez mieszkańcóW oraz rozwijający się przemysł'
oprócz wW ujęó na terenie miasta znajdują się jeszcze dwa Ujęcia wody:
- na terenie byłych zakładóW mięsnych o zasobach eksp|oatacyjnych 100 m3/h'
- na terenie firmy 'BONETTI" Sp. z o.o. o zasobach 66 m3/h.
Parametry charakteryzujqce siec wodociqgoWą|
a) długośó sieci wodociqgowej ogółem 36 600 m,
b)poziom zwodociqgowania 87 %,
c)dfugości sieci Wodociqgowych o średnicach o 90 mm do 399 mm:

- 12 000 m _ że|iwo,
- 10 500 m - azbesto-cement,
- 14 100 m - PVC.

Pro9ram rozwoju sieci Wodociągowej zakłada:
- pŻebudowę sieci azbesto-cementowej na odcinku 4,59km'
- pŻebudowa irenowacja sieci na docinku 4,30km'
- rozbudowa sieci w u|icach: Łowicka, Targowa' Mszczonowska' Biała' Zamkowa Wo|a,
opoczyńska' Reymonta' Jeziorańskiego, Południowa (5'27km).

odprowadzanie i oczvszczanie ściekóW
Parametry systemu kanalizacji sanitarnej w Rawie Marowieckiej:
a) długość sieci kanaIizacyjnej:

- kanały grawitacyjne _ 30 600m,
- kana' tłoczne 374m,

b) przepompownie - 1centralna + sieciowe
c)poziom skanaIizowania islniejqcej zabudowy . 86%
d) rezerwa przepustowości istniejqcej sieci - 100%
e) istniejqce sieci kana|izacyjne a 2o0 mm _ 800 mm:

- 15 000 m - kamionka,
- 15 600 m - PVC,

Scieki z terenu miasta kierowane sq na oczyszcza|nię ściekóW z|okaIizowanq na terenie
9miny Rawa Mazowiecka na północ od miasta w Konopnicy.
spływ ściekóW odbywa się W następujqcy sposóbI
- poprzez przepompownię Ps.I i ko|ektor ciśnieniowy, zlokaIizowanq przy u|' Warszawskiej,



- poprzez przepompownię p|zy ul' Tatar,
grawitacyjnie do przepompowni oraz do oczyszczalni.

ogółem oczyszczaInia obsfuguje ścieki od 21 035 BLM, przepustowość hydrauIiczna
oczyszczalni wykotzystywana jest w 20 - 30%. Podstawowe parametry oczyszczalni
(Decyzja o pozwo|eniu Wodno prawnym) zostały przedstawione poniżej:
- Q r.d.7 000 m3/d,
- Qmax.d. I 300 m3/d,
- Omax.h.830 m3/h.
Program rozwoju sieci kana|izaq'nej zakłada:
. modemizację oczyszcza|ni ścieków'
- budowę kana|izacji sanitarnej w UIicach: Jeżowska' Wi||owa, Miodowa' Krakowska,
Wyszyńskiego' Tomaszowska, 1-maja' Targowa' Południowa, JerozoIimska' Mszczonowska'
Katowicka' Reymonta. paska, Jeziorańskiego' zamkowa Wo|a' A|eksandrówka
z przepompoWnią siecioWą (9.08km),
. pŻebudowa pzepompowni głóWnej'
- renowacja kanaljzacji sanitarnej na odcinku 2,44km.

odprowadzanie i oczvszczanie wód opadowvch'
System odprowadzania wód opadowych opiera się na |okaInych ko|eKorach kanalizacji
deszczowej z ujściami do |z ' Rawki i Ry|ki' Większość wód jest oczyszczana w oczyszcza|ni
wód deszczowych (rejon osied|a Zamkowa Wo|a) |ub popŻez separatory' Program rozwojU
sieci kanaIizacyjnej zakłada:
- budowę sieci W centrum miasta (u|' Warszawska' |\4iła' Reymonta, Krakowska, Konstytucji

3 maja. Południowa, Lenańowicza, Gąsiorowskiego, Niepod|egłości, zwo|ińskiego,
Wyszyńskiego, słowackiego' Nowa, Tomaszowska * 3,07km z dwoma separatorami,

. budowę sieci (u|' Mickiewicza. Warszawska, PoIna, P|' Wo|ności, Armii Krajowej,
słowackiego _ 0,83km z jednym separatorem,

. budowę sieci d|a os ' Ta|a| _ 5'4km z 1 separatorem.

UsuWanie odpadóW.
zorganizowanym systemem odbiorU odpadóW komuna|nych objętych jest Większość
mieszkańców miasta. odpady przewożone sq na miejskie składowisko odpadóW
komunaInych na terenie Wsi Puk]nin' 9dzie sq unieszkodIiwiane poprzez składowanie.
sredniwskaźnik produkcli odpadów na mieszkańca wynosica 300kg/rok' około 40%
mieszkańcóW objętych jest systemem se|eldywnej zbiórki odpadów' Na terenie miasia'
głównie przy zabudowie Wie|orodzinnej i przy szkołach rozstawione sa 33 zestawy
do se|ektywnej zbiórki odpadóW. Skladowisko odpadóW komunaInych W Pukininie,
oprócz 18'5 tys. MieszkańcóW RaWy Mazowieckiej' obsfuguje róWnież mieszkańców gmin
RaWa lv|azowiecka oraz Regnów (w sumie 28 tys. mieszkańców). składow.sko nie posiada
sztucznego uszcze|nienia dna' drenażu ani insta|acji odgazowującej. Teren sktadowiska
obejmuje 7'65 ha' W tym teren do sktadowania odpadóW to 4'88 ha. skhdowisko podzie|one
jest na trzy kwatery o powierzchni 0'54 ha, 0'58 ha i 1,94 ha' Kwatera pierwsza była
eksploatowana od 1993 r. do 30 kwielnia 1999 r. Od 1 maja 1999 r. eksploatowana jest
druga kwatera. zgodnie z ustaIeniami p|anu miejscowego gminy Rawa Mazowiecka został
zarezerwowany teren pod składowisko o łqcznej powieŻchni ca 17ha'
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2.2.5. stan prawny gruntów.

Poniższa tabe|a charakteryzuje stan prawny gruntóW W obszaŻe miasta.

P|awie 57% obszaru miasta jest we Władaniu osób pryWatnych W tym osób prowadzących
gospodarst\'a rolne' znaczącymi są powieŻ chnie We Władaniu Gminy Miasto RaWa
Mazowiecka i Powiatu Rawskiego ('14% i ,10%) stanowiące o wieIkości ofeńy inwestycyjnej
terenów pod zabudoWę'

2.2.6. Rolnictwo
sferę produkcji roIniczej charakteryzuje poniższe zestawienie'

obręb ,|dział % w Dowierzchni obrebu
Laki

l 75.2 6.85 6.73 88,7S
53,2 4,8 4,7 62.7

2 '107,48 5,31 16.2 128,81
47,6 2,4 57.1

3 88,03 0 2,05 90,08
69,2 0 '|,6 70,8

4 8,09 1 ,54 46.01
17 ,5 4,4 0,7

5 98,99 10 ,15 15 ,16 124.3
61,9 6,3 9,6 77,8

6 164 ,50 0,50 3,46 168.46
81 . 5 0,2 ' I ,8 83,5

7 34,39 14 .58 o,24 49,21
29.4 12.5 42,'l

I 90,98 10,54 12 .17 113 .69
36.4 4,2 4,9 45,5

ogółem
firiasto

695 , 15 56,83 809.35
ą'7 7.O 4.0 59,7

9r %
Pow]erz(hni. w obrębach (ha)

N r l N r 2 N r 3 N r 5 N r 6 N r 7 N . 8

I 123.08 5.9 9.55 7,04 12,76 16 40 1 2 2 45,38
2 3A 24 2.4 6.81 r  1 . 6 8 1.A7 12,23 0 4.93
3 0 0 o 0 o

1AT,44 t 3  5 21,73 28,84 2.47 34 07 3.70 1 1 . 1 3 12./2 72.82
5 69,24 5,0 17,',10 18,49 0 t9,48 0 4,51 9,66

6 2 2 4 4,2 0 0 7 5 429 0 0 0,02

7 1 537,79 18,8 !3,19 73,62 83,57 24,32 62,61 131,50 25,46 93,52

1 2 254,42 18,1 34,83 38 73 11 84 r9,55 15,19 24.21

a 1.09 0 1 0 0 3 0 0 1.06 0 0 0
I 10,29 0,7 0 0 o 0 0.82 0,03
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I I 130,14 9.5 0 0.64 t.59 41.08 27,39 5.80 2,19
1 2 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0

1 3 0.54 0 0.23 0 0,23 0,08 0 0 0
1 4 0 0 0 0 o 0 0 0

t 5 75.51 7,95 39,04 3,78 4,09 9 , 1 1 10,95 0 5 9

1427,02 r00 1 4 1 , 4 2 225 A6 203 64 159,86 201.81 1 1 7 , 1 6 250,00
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ch pŻedstawia DoniŹsza tabe|aal(osc ro ŻeoslawIa oonzsza
symbo|k|aso-Ułt|u

Ł | | | 6,60 0.8
Ł|V 34.49 4 , 3
ŁV 13,53 1 . 7
ŁVI 2.21 0,3
Psl l l 0.37 o
PslV 4,3

18.10 2.3
PsVl 2.90 04
Rl l la 5.22 0,6
R | t b 14,54 1 . 8

46.49
RIVb 1 4 1 , 9 9 11,5
RV 338.21 41.9
RVI 1 1 7 , 1 2 14.5

s-R tb 0 . 14 0
S-RlVa 4.28
s-Rtvb t l 18 1 , 4
S,RV 13,96 1 , 7
S-RVI 2.42 o.2
S-PslV 0 , 51 0.1
S'PsV 0 . 13 0
oqółem 809,35 100

l t l 26.47 3,2
IV 27 3,7 33,8

384,53 41.6
124.25 15.4
809.35 't 00

Wskaźniki cha|akteryzujące roInicząsferę prod ukcyjną wskazują na następujące cechy:
- udział uŹytkóW roInych w obszarach poszczegó|nych obĘbóW Waha się od 22,6% (centrum

miasta)do 83'5% W obrębie Nr6 położonym peryferyjnie przy południowejgranicy miasta, .- udział użytków ro|nych W catym obszarze miasta nie pŻekracza 58,1%,
- dominujący komp|eks 9runtóW słabych i najsłabszych k|asy V i V| (agrocenoza niskiej
jakości) o udzia|e 62'6%'

- bardzo niewielki udział gruntów dobrcjjakości k|asy ||| (3,2% skupionych w obrębie Nr 1)'
- znacfne rozp|oszenie gruntóW roInych z koncentracjąW częściach peryferyjnych miasta

na styku z obszarami rolnymi gminy Rawa Mazowiecka.
zgodnie z lvykazem podatkowym gospodarstw rolnych na obszaŻe miasta istnieje
295 gospodarstw |oInych' Śrcdnia powieŻchnia gospodarstwa roInego wynosi2,72ha'
W ramach gospodarstw rolnych stwierdzono 146 siedlisk zabudowy zagrodowej. Zabudowa
zagrodowa jest skoncentrowana wzdłuż uIic: A|eksandróWka' Zamkowa Wo|a, Paska' osada
DoIna. Księże Domki' 1-Maja, skierniewicka i Mszczonowska' W zabudowie nie Występują
obiekty produkcji zwieŻ ęcej o wieIkości powyżej 10 DJP' Jedyne Większe gospodarstwa
specjalistyczne (2 szk|amiowe) z|oka|izowane są p|zy uI' Tomaszowskiej i zamkowa Wo|a'
Rozmieszczenie pęestŻ enne komp|eksów gruntóW |oInych okreś|a p|ansza W skaIi 1 :10 000
- ''RoInicza pŻestŻeń produkcyjna - uwarunkowania rozwoju pŻestŻennego'''

2.2.7' Leśnictwo.

Sferę produkcji |eśnej (użytkowania |eśnego) oraz gruntóW zadrzewionych i zakrzaczonych
charakteryzuje poniższe zestawienia opańe o zapis ewidencji gruntów i budynkóW.

Powieżchn a k aŚGuzvlkÓw w obrebach (ha)
N r l N r 2 N r 3 N r 5 N r o N r 8
0 1 5 4 t 0  t q 403 11.13 0.25 19.86 62.38

0,95 0 3 4 0.43 0,33 0 0 3 8.78 10.39



28

zgodnie z inwentaryzacją stanu |asu d|a |asóW nie stanowiących własności skarbu Państwa
2003 _2012 (AGMAR Pracownia UŻ ądzania Lasu GarwoIin) stan IasóW przedstawia się
następującoi
- powieŻ chnia łączna 29' 11ha'
- dominuje dŻewostan sosnowy, k|asy Wiekowej la i||b' miejscamibzoza iświerk'
- podstawolvy typ siedIiska _ bór śWieży (95% obszaru)'
- użytki charakteryzują się znacznym rozdrobnieniem z dwoma miejscami koncentracji
W rejonie u|' Biała iul' osada Do|na'

DWa komp|eksy leśne skarbu Państwa' będące w administracji LasóW Państwowych
Nad|eśnictwo skierniewice, połoŹone sąw obrębie Nr 8 (W obszaŻe przyłączonym do
miasta Rawa Mazowiecka).

Nr działki NT
Oddziatu
Pododdział

Siedlisko Dominujący Bonitacja

385 133c 2.82 LIVSW Sosna 64
385 133b 3 ,19 LMSW Sosna 82
387 133a 5,77 Ltvtsw Sosna 72
Razem 11,78

oceniając znaczenie tej sfery gospodarczej' na|eży stwierdzić' że jest ona mar9inaIna
i nie posiada znaczącej roIiW całokształcie gospodarki miasta' Łączna powierzchnia |asóW i
zadŻewień ca 73ha stanowi o różnorodności bio|ogicznej na tych fragmentach oraz o
atrakcyjności krajobrazowej miasta'
Rozmieszczenie pŻ estrzenne użytków |eśnych okreś|a p|ansza W skali 1:10 000 - ..RoInicza
pzestŻeń produkcyjna - uwarunkowania rozwoju pŻestrzennego'''

2.3. Stanu ladu przestrzennego i wymogijego ochrony.
Zgodnie z definicją pojęcia ładu pŻestŻ ennego' usta|oną pzepisami Wymienionej
na Wstępie ustawy o p|anowaniu i zagospodarowaniu ptzestęennym o jego stanie decydUją:
. harmon'ne uksztahowanie p|zestŻeni miasta traktowanej jako całość,
- upo|ządkowane re|acje uwarunkowań i Wymagań funkcjonaInych, społeczno-
gospodarczych' środowiskowych' ku|turowych oraz kompozycyjno-estetycznych'
PzestŻ eń miasta kształtowana była pŻez stu|ecia i o jej formie głóWnie decydowav Warunki
środowiska i stosunki Własnościowe' Warunki g|ebowe. decydowały o rozwoju |oIn|ctwa
i |eśnictwa, ksŹałt z|ewni i przebieg ciekóW o sieci dróg i usytuowaniu zabudowy.
Uwłaszczenie i parce|acja majątkóW decydowały o stopniowym zagęszczeniu pasm
zabudowy v,rzdłuż głównych dró9 WyIotowych prowadzących od centrum (rynek' zamek,
kościÓł)' ReIacje pomiędzy p|acem targowym (rynek) zamkiem i obiektami sakraInymi były
podstawowymi re|acjami kształtującymi krajobraz miasta i stanowiły o ładzie pŻestzennym'
ReIacje te na Większości obszarU miasta sązachowane'
stan ładu pzestrzennego na|eży oceniójako dobry a podstawowe Wymogi ochrony to:
. utĘymanie ska|i zabudowy i sieci U|ic W najstarszej części miasta. objętej strefą ścisłej
ochrony ko nse rwato rs kiej,

- ograniczenie reaIizacji dominant wysokościowych na fragmentach Wyżynnych obszaru
miasta,

- utrzymanie bez zabudolvy korytaŻa eko|ogicznego w doIinie tzeki Rawki i Żeki RyIki'
- Utzymanie dróg jako głóWnych osi urbanistycznych'
ZauważaIne sązmiany funkcjonalne w zabudowie miasta a Wynikające:
- z aktywizacji gospodarczej mieszkańców W obrębie miejsca zamieszkania W szczegó|ności
W zakresie świadczenia usług'

- ze zmian techno|ogicznych i materiałowych W budownictwie'
- z rozbudowy systemów infrastruktury technicznej'
oceniany ład pŻestzenny obszarów W zakresie architektury pzedstawia się najgoęej
W zabudowie peryferyjnej' stan W tym zakresie charakteryzują
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. zakłócone Iinie zabudowy W piezejach uIic niejednokrotnie wymuszane wprowadzanymi
i często zmienianymi przepisami prawa a dotyczącymi kategorii dróg, minima|nych
od|egłości budynkóW od jezdni itp'

- różne formy architektoniczne budynków W piezejach dróg od pańerowych do ttzy.
kondygnacyjnych z dachami płaskimi, stromymi j kopeńowymi, z ka|enicami róWno|egłymi
i prostopadłymi do p|zy|egającej uIicy' z tzw' wysokimi piwnicami i bez podpiwniczenia,
ze schodami W e|ewacji frontowej prowadzącymi na drugą kondygnację'

Pzywrócenie ładu pzestŻennego W tym zakresie Wymaga prawnego okreś|enia WymogóW
architektonicznych budynków rea|izowanych Iub przebudowywanych W pieŻejach. Stan
zabudowy w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej pŻedstawia się zdecydowanie |epiej
izauważa|ne jest p|zywracanie historycznych pieŻei zabudowy w miejscach z|ikwidowanej
zaouoowy.

2.4. stan środowiska.
(Wnioski z opracowania ekofizjograficznego podstawowego i aneksu spoządzonego dIa
terenu przyłączonego do obszaru miasta)

Komponent
środowiŚka

Ocena stanu.

Klimat. Warunki k|.matyczne na|eŹy uznać fa wzg|ędnie koŹystne w zakresie potŻeb
gospodarczych oraf w zaklesie potrzeb ro|niczej pżest'zeni produkcyjnej. Do
wa|orów k|imatycznych terenu na|eżą:
- dość kozystne warunki so|arne wyrózniające się dość duzą i|ością dni

pogodnych (5,5 mieslęcznie). średnim zachmużeniem' stosunkowo wysokim
usłonecznieniem -1600h w ciągu roku,

- ko|zystne Warunki termiczne przy okresie bezmroźnym średnio 280 dniw
roku,

. znacznąilościądni bezwiet|z nych z pŻewagąWiatrów z kierunku
zachodniego,

- dość kożystne warunki biometeoro|ogiczne przy wskaźniku
biometeorologicznym wahającym się pomiędzy wiosną a jesienią
w granicach 1,7 2,0,

- spadek emisji g|oba|nej podstawowych zanieczyszczeń,
. fmiana udfiał skumlen! posfcfegó|nych zanieczyszczeń ze spadkiem emis]

dwut|enku siarki it|enku Węg|a' Wfrostem em]s]idwut|enku azotu oraz emlsji
pyłu zaw|eszonego'

- rozkład stęŹeń pyłu zawiesfonego PM 10 24 h od 35 ug/m. do 70 ug/m. f
przekroczeniami powyżej 50 ug/mJ w rejonach centra|nych miasta

- k|imat do|iny rzeki Rawki i rzeki Ry|ki o wysokim poziomie u/ód (okresolvo
podtapiany wodami powodziowymi) o k|imacie Wi|gotnym z występowaniem
inwersji termicznych,

. teren w zasięgu oddfiaływania uciąz|jwości komunikacyjnych drog krajowej
Nr 72 i ekspresowe] o spodziewanych przekroczenia emisji pyłów i gazóW
oraz znacznej emisji hałasu W pasie terenu ca 200m do osijezdni na odcinku
DozbawionVm ekranóW akustvcznvch.

geomońo|ogic2ne'
mońoIogic2ne i
nrpsomelrycfne.

obszal fa|istej równlny po|odo\^łcowej . Wysoczyzny Rawskiej' ukształtowanej
p|zez a kum u |acyjną dziata|ność |ądo|odu stadiałU Pi|icy f|odowacenia Warty,
w środkowym neop|ejstocenie' W zakresie geomońo|ogicfnym miasto jest
położone w nizinnej do|inie Żeki Rawki' Zróznicowanie hipsometryczne
charakteryzują następujące WskaŹniki:
- najniŹszy punkt 135m n p'm (rejon rz' Rawkiw północnej części rniasta)
- najwyżsfy punkt 175m n'p m. (rejon u|' Białej przy granicy miasta),
. nachy|enre terenu dom nujące 2% - 5ya'
- nachy|en]e terenu maksyma|ne 35% (skarpa do|iny Rawki W północnej części

miasta.
Rzeźba te.enu ukształtowana osiądo|iny r2. Rawki i Ry|ki z otaczającymi
wysoczyznamio znaczących jak na warunki nizinne pąewyższeniach
dochodzacvch do 2Om.
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Komponent
środowiska

Ocena stanu.

hydrograflczne i
hydrolog czne.

osią układu hydrograficznego miasta jest rzeka Rawka - główny ciek
odwadniający, rzeka nizinna, zachowana nierna| w stanie nienaruŚfonym f
prawobrzeŹnym dopływem rz' Ry|ką Rzeki stanowią podstawowy układ
hydrograficzny' Jego uzupełnieniem są Iiczne bezirnienne cieki' głównie o
charakterze rowów melioracyjnych oraz sztuczny zbiornik retencyjny.,,Do|na'
(powierzchnia 35ha' średnia głębokość 2,3m' pojemność 800 tys. m" '
wysokośó piętŻenia 5'5m) oraz zbiornik ,,Tatal' (powierzchnia 18ha, średnla
9łębokość 1'2m, pojemność 220 tys' m'. wysokość piętŻenia 0,7m nad
poziom \,!ody zbiornika ''Do|na',) zasi|ane pŻepływowo pŻez Rawkę' cieki
powieŻchniowe W obrębie miasta sąściś|e związane hydrauIicznie z I
pofiomem Wód podfiemnych' stan Wód ma charakter kontynenta ny o
regu arnym cyklu roczny-n, z naximuT w ohresie wosennym ' Tin mum w
okresie Ietnio- jesiennym. Podstawowym źrÓdłem zasi|ania Wód
powieŹchnlowych' poza pŻepływem |atera nym jest infi|tracja' Główną
składowąodplywu podziemnego jest Więc odpVW Wgłębny - do I poziomu Vvód
podziemnych sporadyczn e. relonach płytkiego Występowania ut\]VoróW
półprzepuszcza|nych odpływ ma charakter podpowieżchniowy' z obszarów
zabudowy wody opadowe sąodprowadzane sieciami kana|izacji deszczowej
uzupełniającymi spływy w naturaInych obniżeniach terenu' obszary narażone
na niebezpieczeńslwo powodzi ogranlczają sję do niewie|kich fragmentów
stycfnych do koryta rf' Rawki i Ry|ki f rozszerfeniem w rejonie u]ścia Ż ' Ry|ki
do ż' Rawki ! w rejonie pÓłnocnej granicy miasta' cały obsfar doliny jest
chroniony przed wodami powodziowymi, zbiornikiem Do]na iTatal z zaporą
czołową Rozm]eszczenie pŻestŻenne głównych Żek l cieków oraz terenóW
zagrożenia powodziowego okreś|ono na p|anszy w skali 1: 10 000 -
"Hvdroorafia - uwarunkowania rozwoiu orzestrzenneoo",

Budowa
geologrczna.

W skład budowy powie.fchniowych pańii terenu wchodfą utwory
czwańorzędowe. najrnłodsze' MiąŹszośc tych uh'orów przekracza 50m W
szczytowych pańiach Wysoczyzn po|odowcowej a w osiowych częściach
do|iny Rawkl Wynosi kiIkanaście metróW Wysoczyzna po|odowcowa
fbudowana ]est z miąższej serii plaszczystych ut\^/orÓW okresu z|odowaceń
środkowopo skich - odry iWarty, pżewarstwionej niecągłym] i zabL]Żonymi
g acitektoniczn e poziomami g|in zwałowych' Pośród glin zwałowych
obseIwujemy występowanie iłóW Iimnog|acja|nych w postaci soczew IUb
p.fewarstwień' Tarasy Żeczne Rawki i RyIkizbudowane sąz utworów
młodszych są to główn e piaski i żW ry fecfne facji korytowej Wieku
eoho|oceńskiego często pfewarstwione mułkami a|uwia|nymi, Loka|n e w
obrębie starożeczy wystę pują organ iczne utwory facji rzeczno-zastoiskowej a
wyjątkowo czwańorzędowe mułk] zastoiskowe' NIułki tego rodzaju two|zą
na południowym tarasie nadza|ewowym Ry|kizłoŻe surowcóW jlastych
ceramiki budowlanei ..Duchowizna".
obszary i lereny górnicze położone W rejonie u|' Księże Domk ' objęte
decyzjami:
. teren górniczy,'Ra!!€ Mazowlecka A-lA''
. obszar górniczy.'Rawa Mazowiecka |A,.'
. obszar górniczy ''Rawa Mazowiecka A',
o końcowm etaoie ekso|oatacii oiaskóW j ŹW rÓW,

Zasoby
hydrogeologiczne.

Rozpoznano wyslępoWanie]
- piętra Wodonośnego jury.
- piętra Wodonośnego czwańożędu'
Juraiskie oietro Wodonośne hvo|z ą spękane , szczeIinowate Wapienie górno.
jurajskie oxfordu i kimerydu wzg|ędnie |oka|ne piaski i piaskowce doggeru 0ury
Środkowej). zaw eąące z reguły ]eden poziom wodonośny' ZWierciadło
jurajskiego pof omu Wodonośnego występuje na 9łębokości od kiIkunastu do
k IkudziesięciLr metróW j stabiizuje sę b|isko poziomu terenu' Ze vlzg|ędu na
znaczne wydajności oraz miąfszą strefę Występowania wód słodkich jest to
ołóWnV ooziom użVtkow,
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Komponent
środowiska

Ocena stanu.

Zasoby
hydrogeologiczne.

czwartoŻedowe oletro wodonośne W rejonie miasta two|z ą dwa poziomy

. I pofrom wodonoŚny czwartoŻędu . Wody gruntowe, |okaInie W obrębie
tarasów Żecfnych hipodermiczne (podskórne, okresowo Występujące na
powieŻ chn ) mające Ścisłe więzi hydrau|iczne z wodami powielfchniowymi'
. || poz]om WodonoŚny czwartoŻędu to poziom podmorenowy (podgIinowy),
charakterystyczny d|a obszaru wysocfyzny po|odol,1'ęowej o zwierciad|e
naporowym ajego stre'ą Wodonośną są podmorenowe piaski iżwiry
interg|acjału Iubawskiego |llb wodno|odowcowe utwory'warciańskie,''
Znaczen|e uzYtkowe || pofiomu |esl Ioka|n€'

budowlane.
Wyk|uczające zabudowę:
- taras za|ewowy rz. Rawki i Ry|ki oĘmujący wąski pas do|iny Ż ' Rawki oraz

|z ' Ry|kę z pasem pŻybŻeżnym o wysokim poz.omie wód gruntowych'
płycej nź 1,0m ppt.. gruntamisłabo nośnym., warunkami gruntowo-wodnymi
l l lrodzaju.

Utrudniające zabudowę:
- taras nadza|ewowy |z' Rawki i Ry|ki obejmujący szerokie pasy telenu

centra nej i północne] części miasta o poziomie wód gruntowych' 1 '0m do
2,0m ppt ' gruntami nośnymi' warunkamigruntowo.wodnymi ||rodzaju'

z zabldoWą bez ograniczeń]
-wysoczyzny po|odowcowe obejmujący północno-zachodni, północno

wschodni i południowy płat Wysoczyzny o poziomie wód gruntowych, poniżej
2.0m ppt, ' qruntami nośnymi. warunkami qruntowo.wodnVmi ||rodfaiu'

KraJo orazo!!e
Do wa|orów klajobrazowych na|eżą
- korytarz ekologiczny w dolinach rzeki Rawki i rzeki Rylki,
- ska|a zabudowy i sieć u|ic w najstarszej części miasta' objęte strefą ścisłej

ochrony konseru/Etorskiej,
- zdefiniowane dom.nanty wysokościowe w części staromiejskiej'
- otwErty charakter krajobrafu w obsfarach pomiędzy drogami wy|otowymi z

miasta.
stan zachowania wa|orów krajoblafowych na|eży ocenićjako dobry na co

- Utrzymanie ska|i fabudowy i sieci u|ic w najstarszej części miasta'
. ograniczenie rea|izacji dominant Wysokościowych do wież kościeInych I

wieŹyczki ratusza'
. ltŻymanie bez zabudowy do|iny rzeki RaWk] i żeki Ry|ki z objęciem ochroną

KrąoDrazową
. utrzymanie dróg jako głównych osi urbanistycznych,
stan zachowania wa|orÓW architekton cznych pzedstawia s ę najgozej
w zabudowie peryferyjnej WskazLr]ą na to:
. zakłócone Iinie zabudowy w pieŻejach u|ic nie]ednokrotnie Wymuszane
wprowadzanymi i często zmienianymi pzepisami prawa a dotyczącymi
kategorii dróg' minima|nych od|egłoŚci budynków od jezdni itp,

. róŻne formy architeKoniczne budynków w piezejach dróg od pańerowych do
trzy-kondygnacyjnych z dachami płaskimi' stromymi i kopeńowymi' z
ka|enicami równo|egłymi i prostopadłymi do p|zy|egającej u|icy' z żW
wysokimi piwnicami i bez podpiwniczenia, ze schodami w eleu/acji frontowej
prowadzacYmi na druoa kondYqnacię'

swiat roś|inny
zWieą ęcy

zbiorowiska roślinne do|inV Ż ' Rawki:
- roś|inność dna Żek mozga tżcinowata' manna mie|ec' psianka' słodkogó|z,

rdestnica Żęsa drobna 9rąże|zółty' zdrojek'
- roś lnność bŻ egóW Ż ek zie|na: mozga tzcinowala' pałka sferokol stna'

manna mie|ec, Wier2bownica owłosiona, uczepy' rdesty'
- roś ]nność b.zegów rzek drzew asta] o|sza czarna' Bez czarny. K|on
ies onolistny, Kruszyna, Topola, Wierzba szara, Wierrba wiciowa, Kalina.
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Komponent
środowiska

Ocena stanu.

swiat roś|inny
zwierzęcy,

Zbiorowiska faunv do|iny rzeki Rawk]: . ryby: płoć' okoń' kiełb, je|ec b' rzadko
Uk|eja' karaŚ srebrzysty. Iin' m]ętus szczupak'
- ptaki: z gatL]nkóW ginących'sieweczka rzeczna' krogulec, kropiatka

ibrozdiec samotny, Żadkich gatunkóW ęgo\'rych: derkacz, puszczyk.
z morodek bŻ egówka, rem z srokosz, z pozostałych stu galunkóW ptakóW
m ędzy innymi: cfap a siwa' gęś gęgawa. błotn]ak popie|aty, kobuz, p|uszcz'
brodziec krwawodz oby' |eśny i pisk|iwy,

- inne kręgowce: bóbr, Wydra piżmak i Żęsorek feczek Óraz z p|azów:
żekotka nadŻewna i pospoIite żaby i ropuchy

Zbiorowiska roś|inne parku mieiskieoo:
Dominuje powierzchnia trawiasta bez krzewów i podszytu dająca od|egły
wgląd do wnętEa parku iak od strony Ż ekijak i od strony otaczających u|ic'
W skład cennego dŻewostanu wchodzą a|eja wzdł!ż u|' Parkowej obsadzona
kasztanowcan,] ijesionami. sosna czarna, ŚWierk srebrzysty grupa b.fóz' dwa
dęby szypułkowe kata|pa, sumak' mod rzew eL]rope]ski, grab dąb zwisły,
Pozostały drzewostan two|zą k|ony brzozy' kasztanowce py. jesiony,
śW erk i W ązy oraf dfewa ofdobne: odm ana baMna buka' be|berys ś wa,
o|iwnik ]aŻ ąb fw sła bŻoza
Pomniki Drzvrodv:
W obszarze miasta występujądŻewa Wpisane do rejestru pomnlkóW pŻyrody:
- dąb szypułkowy o obwodzie 285cm na P acu Marszałka Piłsudskiego.
- dąb szypułkowy o obwodzie 300cm na Placu Marszałka Piłsudskiego.
- W ąz szyp!łkowy o obwodzie 355cm na u| Władysława Reymonta 2'
- klon Jawor o obwodzie 2350cm na cmentarzu przy ul. Tomaszowskiel,
- dąb szyplr]kowy o obwodfie 24ocm na cmentażu pŹy u] Tomasfowskiej'
. w ąz vypułkowy o obwodz e 295cm na u|, l],'Iickiewicza,
. w ąz szypułkowy o obwodz e 23ocm na u|, I\,'Iickiewicza'
Zb orowiska faunV if|orv pozostałeoo obszaru:
Fauna iflorajesi w znacznym stopniu zorganizowana kontrolowana przez
człowieka' pŻ y jednocześnie znacfnym wpływie aniropogenicznym na g|eby
(me|ioracje inawoŹenie) oraz roś|inność (zblorowiska rudera|ne jsegeta|ne)'
Naturalne ekosvstemv n e wvsteDuia.

Dotychczasowe

Środowisku

obszar miasta posiada W pełni antropogen czne środow sko:
- W części centra|nej W Większości tereny zabudowane izu|banizowane'
- W cfęści peryferyjnej gruntów ro nych o niskiejjakości g|eb'
- w pasie do|iny Ż, RaWk i Ry|k z roś|innoŚcią półnat!raIną
Zm any W środowisku dotyczą
. zabudowy terenóW roInicfych zgodnie z usta|eniamr obowiązu]ącego p|anu

m elscowego,
. spodz ewane] poprawy jakości środowiska pEy terenach komUnikacyjnych z

uwag na budowę ekranóW zo|u]ących obszary fabL]dowane od em s]
komun kacyjnych z dró9 krajowych'

. poprawy stanu czystości powietŻa z uwagi na postępujący proces gazyfikacji
sied isk,

. poprawy stanu czystości Wód pow eŻ chniowych z uwagi na rozbudowę
sytemU odprowadzan a i ocfysfczania wód opado\Ą/ych f obszarów
zurbanizowanych miasta oraz e|iminac]ę odprowadzania ścieków
sanitarnych bez ich oczyszczenia,

- zwiększania powierzchn |eśnej popŻ ez za esianie grUntóW ro|nych niskiej
!akości.
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Komponent
środowiska

Ocena stanu.

Struktura
przytodntcza w
tym struktura
różnorodności
biologicznej.

W skład struktury pŻestzennej środowiska wchodzą
a) ekosystemy łąkowe (Rz)' obejmujące tMałe użytkizie|one W do inach rz'

Rawki i Ry|ki, miejscamj zagroŹone podtopieniami o pzydatności ro|niczej
]ub półnat!raInej zie eni eko|ogicznej'

b) ekosystemy |eśne (ZL) obejmujące ]stniejące |asy W rozumieniu ustawy o
asach o pżydatności produkcji |eśnej,

c) agrocenozy dobrejjakości (RR), obe]mujące grunty ro|ne wysokiej jakości
(k|asy |||) z Wyposażeniem w sieci drenarskie o pżydatności roIniczej'

d) agrocenozy średniejjakości (R1)' obejmujące grunty roIne średnie jakości
(k|asy IV) o p|zydatności roIniczej Iub pod zabudowę,

e) agrocenozy niskiejjakości (R2). obejmujące grunty ro|ne niskiejjakości
(k|asy V iV|) o przydatnoŚci roIniczej' |eŚnej Iub pod zabudowę'

0 ekosystemy Vr'odne . żeka Rawka i Ry|ka fe fbiornikiem Wodnym ,'Do|na,,'
g) tereny antropogen|czne zabudowane i pŻekształcone w tymi

- grunty fabudowy miejskiej o przewadze zabudo\łY rnieszkan owej i
usłLJgowej (B)'

- grunty z zabudową produkcyjną (BP),
- grunty z zabudową produkcyjną (BP) na których dz]ałalność na|eŹy do

pŻ edsięWf ęć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
wymagająca spotz ądzenia |apońu'

. drogi i |inia ko|e]ki wąskotorowe],
- tereny ogrodów działkowych (zD),
- tereny cmentarzy czynnych i nieczynnych (Źydowski)'
- iereny zieleni parkowej i nadwodnej (ZP, Z).

Zdecydowan]e pozytywnie pŻedstawia się syiuacja róŹnorodności bio|ogicznej
W do| nie Ż' Rawki' o znacznych wa]orach przyrodniczo.krajobrazowych
decydu]ą
a) koryto Żek o znacznej krętoścl
b)do|ina rzeki miejscami szeroka z terasam zaewowymi, miejscami \Ą,ysokimi
strornymizboczami,

c) Występowanie siedIisk:
- Wód płynących (płytkich' głębokich, naświet onych jzacienionych)'
- wód sloiącvch (zbiorniki.)'

Struktura
przyrodnrcza w
tym struktura
róŹnorodności
biolog cznel (Cd)

- mine|a|nych (mokrych' Świeżych isuchych) i łęgowych,
d) spadek rreki od 0,9 do 1,5 promila,
e) \'Vrystępowanie 540 gatunków roś|in naczyniowych'
f) Występowanie róinorodności gatunkowej ryb' ptaków i innych kręgowców.
Rozmieszczenie przestżenne głównych komponentów środowiska okTeślono
na p anszy W ska|i 1: 10 000. ''struktura przestŻenna środow]ska .
uwaTunkowan a ro^volu orzestrzenneoo".

Powiąfania
pżyroÓń|cze
oosfaru mrasta z
jego szerszym
otoczenlem.

Podstawowe przyrodnicze powiązan]a obszaru miasta z otaczającym]
terenami gm ny Rawa |\,'lazow]ecka dotyczą
. do iny rf' Rawkl posiadającej swo]ą kontynuację]ako korytarza
ekologicznego o znaczeniu krajowym,

. doliny rz' Ry|ki posiadającej swoją kontynuac]ę na terenach 9miny cie|ądz i
Regnów'

. obszarów roInych posiada]ących sWą kontynuację na terenach Ws]
otacf aiacvch obszar miasta.



Komponent
ś|odowiska

Ocena stanu.

Ochrona prawna

przyrodniczych.

RezeMat pŻyrody ''Rawka.'' obejmujący koryto Żeki Rawki z odcinkiem
do|nym koryta Ż' Białki, staroą eczami oraz pasem terenu o szelokości 10m
pŻylegającym do b.zegÓw Żek i starorzeczy (zaŻądzenie Ministra Leśn.ctwa
i plzemysłu DŻewnego z dn' 24 |istopada 1983r' (MP Nr 39 po2.230).
Celem ochrony jest:
- umoż|iwienie swobodnego biegu procesów geomońo|ogicznych'
ekologlcznych i ewolucyjnych,

- utrzymanie naturalnego koryta rrecznego,
- utzymanie rytmu rocznych zmian stanu Wody i przepływów'
- swobodne kształtowanie się fbiorowisk rośiinnych'
- utrfymanie niezmienionego stanu przyrody,
- zachowanie dotychczasowych sposobów użytkowania gruntów'
- utrzymanie małych piętŻeń Żeki i tradycyjnych budowji - młynówwodnych,
- utrzymanie róŹnorodności sied|isk' zbiorowisk roś|innych oraz gatunków
roś|in ifwieŻ ąt'

. pŻywrócerie czystościwód i bŻegów Żeki

. unaturaInienie składników florv ifaunv,
Ochfona prawna
krajobrazu.

obszar chronionego Krajobrazu .'Górnej i srodkowej Rawki' (projektowany)
obejmlje fragment miasta rozciągnięty na |inii północ - południowy zachód na
osi koryta rz. Rawki ze zbiornikaem Dolna. Przedmiotem ochrony Obszaru jest
zachowanie Wa|orów krajobrazowych, przyrodniczych i ku|turolvych do|iny rz.
Rawki olaf ujścia Źeki Ry|ki' obszarwchodziw sk|ad sieci europejskiej i
klajowej obszarów chron ionych i korytarzy eko|ogicznych.
ochronie pod egają
a) ekosystemy leśne, popąez:

. zwiększanie |esistoŚci, w szczegó|ności popzez zalesianie terenów
porolnych na obszarach, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu
widzenia iest to uzasadnione.

- zachowanie i ut|zymywanie w stanie zb|iżonym do natura|nego
istniejących cieków, mokradeł' po|an' tońowisk. w|zosowisk oraf muraw
napiaskowych,

- Wykorzystanie |asów d a ce|óW rekreacyjno.krajoznawczych
edukacyjnych W oparci! o Wyznaczone sz|aki turystyczne oraz śc eżki

edukacyjne, wyposażone w e|ernenty infrastruktury turystycznej i
edukacyjnej /harnonizowa^ej z oloczeniem,

b) ekosystemy |ądowe, popŻ ez]
. p|zeciwdziatanie za|astaniu łąk i pastwisk oraz tońowisk popŻez

kovenie iwypas, a także mechaniczne usuwanie samosiewów drzew i
kŻewów na terenach otwartych' z pozostawieniem kęp dzew i kŻewów,

. ograniczenie zmiany lrwałych ufytków zie|onych na 9runty orne,
minimaIzację mechanicznej uprawy g|eb na !żytkach z]e|onych.

. dostosowanie term nów zabiegów agroiechnicznych do cyk u bytowania
zbiorowisk fauny a W szcfegó|ności ptaków.

- preferowanie ochrony roś|in metodami bio|ogicznymi,
- ochronę zadzewień, zakŻewień oraz kvtahowanie zróżnicowanego

krajobrazu ro|niczego popąez zakładanie nowych zadzewień
śródpo|nych, przydrożnych i towaŻyszących zabudowie, ochronę dżew
pomnikowych i obe]mowanie tąformąochrony nowych okazów,

- fachowanie śródpo nych tońowisk. zabagnień, podmokłości oraf oczek

- utrzymywanie melioracj wodnych w ramach raclonalnel gospodarki rolnej
z wyk|ucfeniem odwadniania obsfarów wodo.błotnych, tońowisk i
obszaróW źródliskowych.

- e|imino!!Enie nie|egalnego eksp|oatollania surowców minera|nych
i składowania odpadów' reku|tywacja terenów po-wyrobiskowych
f utŻymaniem wyroblsk na których wyksftałciły się biocenofy o znacfnej
róŹnorodnoścj
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Komponent
środowiska

Ocena stanu.

Ochrona prawna
krajobrazu (Cd)

- utzymywanie i W razie konieczności odtwaąanie |okalnych korytarzy
eko|ogicznych w szczegó]nościwzdłuż |z. Rawki i Ry|ki,

c) ekosystemy wodne, poprzer:
- utrzymanie dobrego stańu ekologicfnego i chemicfnego uód

z uwzg|ędnieniem właściwej gospodarki wodno-ściekowej.
- fachowanie i ochrona zbiornikóW wód powierzchniowych z utrzymaniem

roŚ|inności sfuwarowej olaz pasem roś|inności oka|ającej (obudowy
bio|ogicznej zb]ornikóW)'

. ltzymanie bio|ogicznego pŻeptywu wód'

. ograniczenie zabudowy na krawędziach Wysoczyznowych w ce|u ochrony
krawędf i tarasóW Ęecznych,

- wykluczenie zmian uksztahowania terenu w niezabudowanych dolinach
zecznych w szczegó|nościW granicach terenów zagrożenia
powoozrowego,
. utrzymanie i ukształtowanie zadarnionych stref buforowych Wokoł
zbiornikóW iwzdłuż bŹegów Żek ce|em ograniczenla spływu s!bstancji
blogennych z gruniów ornych,

- fwiększenie retencjiwodnej zw.łasfcfa małej retencjiz warunkiem
zachowania dróg ryb'

Rozrnieszcfenie przestrfenne obiektóW i obszarów chronionych okreŚ|ono na
p anszy w ska|i 1| 10 000 . ',obszary i obiekv chron one - uw€runkowania
rozwolu przestrzennego .

2.5. Dziedzictwo ku|tulowe, zabytkioraz dobra ku|tury wspołczesnei.
Początki osadnictwa RaWy Mazowieckiejwiążą się z do|iną ęeki Rawki' Topografia
osadnictwa w okresie pzedlokacyjnym obejmuje trzy grodziska - Siara Rawa, Dzwonkowice
(d'Psary) iAnie|ska Góra' następnie pŻed |okacyjną osadę miejską,'stare Miasto..
oraz zamek Rawski' Najstarsze pŻekazy źródłowe dotyczące miasta pochodząz ćwierci
X|||w' Początki ',starego Miasta'. datuje się na przełom x||/X|||W. Brak jest także pzekazóW
Źródłowych na temat budowy pierwotnego zamku Książąt Mazowieckich W RaWie. Przyjmuje
się' że istniałonjuż na początku X|Vw' gdyżż|ódłaz 1313 roku potwie|dzają istnienie
kasztelanii rawskiej.

Pierwotny zamek był zapewne budow|ą drewnianą' BUdowę zachowanego obecnie
we fragmentach murowanego zamku p|zypisuje się KazjmiezowiWieIkiemu (przed 1355r)'
Miasto |okacyjne wyrosło w ścisłym powiązaniu przestŻennym z zamkiem' Data |okacji
miasta nie jest znana' PŻypuszcza się' że nadanie praw miejskich miało miejsce między
1355 a 1374 rokiem' Już w 1353 roku fundowany został w bezpośrednim sąsiedztwie zamku
i miasta - klasztor AugustianÓW' |\,4iasto otoczone było mUrami spzężonymi z systemem
obronnym zamku' Linia murów ukształtowała W dużym stopniu układ pŻestzenny miasta'
centrum stanowlł rynek' P.erwotnie był on mniejszy od obecnego. zachodnją połowę
dzisiejszego p|acu rynkowego zajmował b|ok zabudowy rynkowej. za wschodnim b|okiem
rynkowym stał kościół parafiaIny, zbuŻony W dużym stopniu w 2 połowie xvl||W' zasadnicze
ciągi komunikacyjne miasta |okacyjnego to siatka u|ic wybiegających z na|ożników rynku
i u|ice łączące się z traktami hand|owymi prowadzącymi do Łowicza. Piotrkowa, Warszawy
i Nowego Miasta. W 1374r pŻy trakcie warszawskim wzniesiono kościoł św. Ducha wraz
ze szptlatem.

PŻedmieście rawskie ukształtowane było już W XV|W. w XVlIlw zwane''PŻ edmieściem Krakowskim''. W p|anie miasta z 1817| oznaczone nazwą'.NoWy swiat'.'
Pzedmieście to rozwinęło się zapewne wokół p|acu pŻedbramnego, zwanego później
' 'Końskim ta.giem'.' W 1525 roku na pŻedmieściu tym z fundacji mieszczanina rawskiego
Wzniesiono kościół pod wezwaniem św' stanisława' Kościół ten został rozebrany w X|xw
w związku z Wytyczeniem osady rzemieś|niczej' Najpóźniej prawdopodobnie ukształtowało
się pŻedmieście wzdłuż traktu warszawskiego' gdyż 9runty w tym rejonie w jednej części
na|eżały do szpitaIa' w drugiej części do fo|warku Zamkowa Wo|a. Budowa ko|egium



i kościoła jezuickiego w 1613r' zapoczątkowała zmiany w układzie centrum miasta'
LokaIizacja tych obiektów pociągnęła za sobą deformację narożnego' północno-zachodniego
b|oku zabudowy pzyrynkowej- W XV|| wieku zniszczenia powstałe w czasię wojen
szwedzkich spowodowały likwidację połowy zachodniego b|oku rynkowego' Pozostałą częśó
bIoku rozebrano w X|XW' Miasto żydowskie powstało W 2 połowie XV|||W' na gruntach
starościńskiej Wsi zamkowa Wo|a' W 1798 roku miasto to zostało włączone do Rawy'

zasadnicza pŻebudowa miasta Rawy Mazowieckiej nastąpiła W okresie Kró|estwa
Kongresowego' PŻeprowadzono regu|ację chaotycznej zabudowy miejskiej. W rynku
Wyburzono drewniane domy podcieniowe, budując następnie na ich miejscu murowane
Wg jednolitego projektu Wykonanego pzez Bonifacego Witkowskiego. Również według jego
projektu wybudowano ratusz z|okaIizowany W południowej pierzei rynku oraz budynek
komisji obwodowej. W okresie 1815-1830 Rawa znacznie zmieniła swoje ob|icze.
Uregu|owano zabudowę wzdłuŹ uIic' Wytyczono Nowy P|ac w miejsce dawnego ''Końskiego
targu'., wzniesiono kiIka reprezentacyjnych budynków' uregu|owano koryto żeki Rawki,
założono park' Miasto otzymało bruki. uIice ośWiet|ały |atarnie' pŻeprowadzono meIiorację
gruntów' Jednak z Wyjątkiem pzedmieścia Wzdłuż uIicy Piotrkowskiej miasto niezbyt
rozwinęło się poza układ średniowieczny' UtŻymane zostały ciągi u|iczne na Iinii dawnych
murów miejskich' mimo że już w 1817 roku projeKowano ich Iikwidację. Do nieudanych
reaIizacji X|X-wiecznych za|iczyć na|eży także osadę sukienniczą. Upadła ona na skutek
konkurencyjnej manufaktury na Tatarze. Ruch budowlany w Rawie Mazowieckiej nie
słabnący W ciąg u XIXW' p|z ybiera szczegó|n ie na si|e po pierwszej Wojnie światowej (1888r -
284 domy, w tym 64 murowane, 1928r - 673 domy w tym 329 murowanych). W okresie
międzywojennym miasto rozwinęło się głównie wzdłuŹ dawnego pęedmieścia krakowskiego
(ob' u|'Kościuszki)'

zniszczenia Wojenne dały się W mieście mocno odczuć' szczegó|nie siInie zbuŻona
została dawna dzie|nica żydowska. obecnie W mieście nie znaó już szczegó|nie zn|szazeń
wojennych poza dwoma działkami położonymi we wschodniej pieŻei rynkowej. W znacznym
stopn.u została pzekształcona pŻestrzeń p|acu dawnego rynku' poprzez wyasfa|towanie
pŻebiegając€go po pŻekątnej ciągu komunikacji kołowej izałożenie na płycie rynku
zie|eńca'
Na obszaze miasta ochronie pod|egają obiekty Wpisane do rejestru zabytkóW:

Lp. Obiekt Adres Decvzia
1 Dawny budynek Komisji Obwodowej

Starostwa
Armii Krajowej Nr 1 Nt 2721202 z dnia

27.12.1967t.
2 strefa ścisłej ochrony

konserwatorskaei
Centrum staromiejskie Nr 800 z dnia

04.10.1991r .
3 Kościół ob' Par. p'w' Niepoka|anego

poczecia NMP
P|. Marszałka Józefa
Piłsudskieqo

Nt 777 1232 z dnia
27.12.'1967t.

4 Drwonnica P|' Marszałka Józefa
Piłsudskieoo

Nt 7791233 z dnia
27.12.1967t.

5 Dom P|ac |\'4arszałka Józefa
Piłsudskieqo Nr 10

Nt 7891243 z dnia
27.12. 1967r.

6 Dom P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskieoo Nr 11

Nt 7901244 z dnia
27.12. 1967r.

7 Dom P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskieqo Nr 12

Nt 7911245 z dnia
27.12. 1967r.

I Dom P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskieqo Nr 14

N( 7921246 z dnia
27.12. 1967r.

9 Oom P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskiego Nr 16

Nr 15 (decyzja Nr
7931247 z dnia
27.12.  1967r .

10 Dom P|ac Marszałka Jófefa
Piłsudskieqo Nr 16

Nt 27 1 1202 z dnia
27.12. 1967r.
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LO. Obiekt Adres Decvzia
11 Dom P|ac Marszałka Józefa

Piłsudskieoo Nr 4
Nr 786/240 z dnia
27.12. 1967t.

Dom P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskieoo Nr 4a

7871241 z dnia
27.12. 1967r.

Dom P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskieoo Nr 4b

Nr 7881242 z dnia
27.12. 1967r.

14 Ratusz P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskieao Nr 5

Nr 785/239 z dnia
27.12.1967,.

'15 PIac WoIności 6 Nr 7951249 z dnia
27.'12j967t.

't6 DWór ul. 1. L4aja 55 Nr 789 z dnia
07.02.1989r.

17 cmentaŻ żydoWski Ul. Kazimietza
Wielkieoo

Nr 872 z dnia
20.03.1992r.

'18 Rogowska Kolejka Dojazdowa,
most' dwoęec ko|ejki Wąskotorowej

Ul. Kolejowa Nr  1000 zdn ia
31.12.1996r .

19 szkoła podstawowa U|. Kościuszki 19 Nr  916 z  dn ia
22.12.'1992t.

20 K|asztor oo. PasjonistóW U|. Księdza skorupki Nr 781/236 z dnia
27.'12.1967t.

Kościół oo. Pasjonistów p'w'
Wniebowziecia NMP

U|' Księdza skorupki Nr 781/235 z dnia
27.12.'1967r.

Kolegium, U|' Łowicka Nr 780/234 z dnia
27.'12.1967r.

Dom (Muzeum) U|' Łowicka 26 Nr 631 z dnia
29.09.1983r.

24 Dawne jatki miejskie Ul. Mickiewicza 11 N.27Ol20O z dnia
27.12.1967t.

25 zespół budynków wi||i: willa' dom
oorodnika. brama wiazdowa

u|' Miła 4 Nr  I l3 ,  z  dn ia
04.12.1992t.

Park miejski Ul. Parkowa Nr478 z dnia
16.09.1978r.

Dom U|' słowackiego 14
obecnie 44

Nr 601i 1009 z dnia
29.06.1954t .

28 |Vlłyn gospodarczy u|' słowackiego 76 Nr 886 z dnia
04 .12.1992t .

29 cmentarz gŻebaIny Ul. Tomaszowska Nr 806 z dnia
20 .11 .1991r .

30 Podgrodzie, Ul. W. Reymonta Nr 968 z dnia
15.01.1991r .

Grodzisko Wczesnośredniow.eczneUl. W. Reymonta Nr 360/58 z dnia
15.07.1966r.

32 Kościół ewan9eIicki Ul. Warszawska Nr 78A237 z dnia
27.'12.1967r.

33 Dom ul. Warszawska Nr I Nr 769 z dnia
25.08.1986r.

34 zamek Ksiażat Mazowieckich Ul. Zamkowa Nt 7841238 z dnia
27.12.1967r.
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Na obszaŻe miasta ochronie pod|egają obiekty będące W gminnej ewidencji zabytków:

Lo . Obiekt Ad res
1 Dom P|. |\,4arszałka Józefa Piłsudskiego

Nr l
2 Dom P|' MaEzałka Józefa Piłsudskiego

Nr  13
3 Budynek mieszkalny P|' Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nr  13A
4 Dom Pl' Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nr  2
5 Dom P|' Marszałka Józefa Piłsudskiego

Nr  3
6 cmentaŻ pŻykościelny przy koście|e p'W.

Nieookalaneoo Poczecia NMP
P|ac Marszałka Józefa
Piłsudskieqo

7 Budvnek strażv pożarne P|ac WoIności 4
8 Dom P acWo|ności Nr 1,l
I Dom P ac Wo|ności Nr 3
10 Kaoliczka o.w. Sw. Rocha l Maia
't'l Austeria Jerozolimska 30
12 Dom Jerozolimska Nr 34
13 Dom u Kardvnała Wvszvńskieqo 1
14 Dom Ka|dvnała Wvszvńskieoo 2

Dom Kardvnała Wvszvńskieqo 3
KapIica zna|ezienia sw' K|zvża Katowicka

17 Dom KiIińskieqo Nr 4
18 Dom Kościuszki Nr 3
19 Dom KościUszki Nr 4
20 Dom u Krakowska Nr 6
21 Dom Krakowska Nr 7
22 Dom Kż!Ą{e Koło Nr 6
23 cmentarz przykoście|ny z b|amą pŻ y koście|e

oo' PasionistóW
U|' Księdza skorupki

24 Dom ŁoWcka Nr 10
Dom cka N f 14

26 Dom cka Nr 4
27 Dom Mazowiecka Nr 2
28 Dom Mickiewicza Nr'18
29 Dom Mickiewicra Nr 24
30 Dom Ul. Skierniewicka Nr 1

Dom Ul. SkierniewickaNr
Dom mieszkalnv u|' słowackieoo 31 obecnie 76

32 Dom ul' Słowackieoo Nr 9
33 Dom w fespo|e domów fabrVki , 'Tatai' Ul. Tatar

Kaplica cmentarna p.w. Sw. Elzbietv, Ul. Tomaszowska
Dom ul. Tomaszowska Nr 2

36 Kaolicfka ul.W. Revmonta
cmentaŻ pŻykoście|ny pŻy koście|e
ewanoelicko auosburskim

Ul. Warszawska

3B Szpital (obecnie intemat) w zespole ewangelicko-
auosburskim

ul. Warszawska

39 Szoitalobwodowv ul. Warszawska 14
40 Dom ul- Warszawska Nr 10
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Lo. Obiekt Adres
41 Dom Warszawska Nr 15
42 Dom Warszawska Nr 3
43 Kapliczla, Zamkowa Wola
44 Dom Zamkowa Wola Nr 1
45 Dom Zamkowa Wola Nr 5

W otoczeniu iW samych obiektach Wpisanych do rejestru fabytkóW lub do gminnej ewidencji
7abytkóW ochronie pod|egają między innymi:
- gabaryty i detal architektoniczny obiektóW,
- obszary ekspozycjiod strony terenóW pŻy|egvch,
- historycznie ukształtowane linie rozgraniczających u|ic, |inie zabudowy i gabaryty
zaouoowy,

- charakteI WnętŻ,
- fgrupowanra staroorzewu,
- funkcje użytkowe budynków nawiązujące do funkcji pieMotnych Iub funkcji zbl'żonych,
- obszary występowania stanowisk archeo|ogicznych'
- obszary ochrony stanowisk archeologicznych.
Rozmieszczenie pŻestŻenne obiektów iobszaróW chronionych okreś|ono na p|anszy W
ska|i 1| 10 000 - ' 'obszary iobiekty chronione - uwarunkowania rozwoju pŻestŻennego'' '

2.5. Warunki i,|akości życia mieszkańców.

Na terenach miasta pogorszenie jakości życia i zdrowia Iudzi moŹe nastącić w obszarach
oddziaływania uciąż|iwości komunikacyjnych - drogi ekspresowej' krajowej Nr 72,
Wojewódzkich i niektórych powiatowych, Na|eży p|zyjąó' że pas te|enu o szerokości' 100m
do 20om licząc od krawędzi drogi krajowej Nr 72 i ekspresowej nie jest odpowiedni
d|a stałego pzebywania Iudzi. Przekroczenia emisji toksycznych spaIin samochodowych'
hałasu i wibracji stanowią o zagrożeniu d|a zdrowia Iudzi' Na pozosta'm obszaŻe
nie Występują czynniki obniżające jakośó środowiska zamieszkania. Na terenach
zabudowanych nie Występują e|ementy obniżające jakości życia i stanu zdrowia
mieszkańcóW z Wyjątkiem terenów doIiny Ż ' Rawki gdzie warunki k|imatyczne i
hydrograficzne (moż|iwości podtopień wodami powodziowymi) stwa|zająwarunkinegatywne
dla stałego pobytu |udzi'

2'7 ' zagJoż'enia bezpieczeństwa Iudności i jej mienia.

Zgodnie z oceną uwarunkowań sozo|ogicznych, na obszatze miasta WystępuJą zagrożen|a
d|a środowiska zamiesfkania człowieka oraz dIa środowiska przyrodniczego' Na|eżądo nich:
- skażenia bakterio|ogiczne i chemiczne powietza'
. zanieczyszczenia wód powieŻ chniowych i podziemnych,
- emisja odoróW i hałasu,
- emisja pola magnetycznego,
- toksyczne odpady stałe'
zag|ożenia mogą mieć cha|akte| stały i nadzwyczajny' obszary stałych konf|iktów dotyczą
Wyłącznie oddziaływania tras komunikacyjnych na istniejącą zabudowę. Występują
W następUjących obszarach:
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Obszar zaoosoodarowania Emltor czvnn R zaorażen|a
Zabudowa mieszkan owa przy u .
Zamkowa Wola i A|eksandrówka

Droga ekspresowa Emisja toksycznych spalin
samochodowych. hałasu
wibracj .Budynek mieszka ny przy ul.

Revmonta
Budynkimiesrkalne prry ul. Braci
Swidersk ch i Gasiorowsk eoo.
Budynki mieszkalne przy ul.
P2emVsłowei i zwoIińskieqo
Budynki mieszkalne przy ul.
Osada Dolna
Budynki mleszkalne przy ul.
TuIipanowei i Kaczeńcowe]

Warunki zagospodarowanla obszarów konf|iktowych wymagać będązastosowania
środkóW ochrony czynnej oraz eIimlnacji obiektów pŻeznaczonych na stały pobyt Iudzi'
zagroż.enia nadzwyczajne ze źródeł ruchomych Wynikająz faktu intensywnych pŻewozóW
k|ajowych i międzynarodowych 5ubstancji eko|ogicznie niebezpiecznych' Typowymi
ładunkaml mogącymi Wywołać zag|oŹenia na drogach krajowych i wojewódzkich są: chlor'
czteroety|enek ołowiu, t|enek ety|enu' ch|orek Winy|u i amoniak' Wie|kość obszaru objętego
zag|ożeniem Wynika z |okaInych izaistniałych W chwiIizdarzenia warunków.
Może obejmować W zależności od pzewożonego ładUnku strefę od 50 do 500m od centrum
zdaŻenia' Ż|ódła stacjonarne zagrożeń to:
- zakłady przemysłowe W rejonie ulic: Mszczonowskiej' skierniewickiej i opoczyńskiej,
- stacje benzynowe przy ul. Katowickiej iZamkowa Wola,
- gazociąg Wysokiego ciśnienia ze stacją redukcyjną gazu pŻ y u|' K|akowskiej,
- tereny gŻebaIne cmentarza pŻy ul. Tomaszowskiej.
Wymienione ź|ódła stacjonarne stwazają zag rożenia w sytuacjizaistnienia sytuac'j i
nadzwyczajnych lub katastrof .

2.8. WpłyW uwalunkowań, na usta|enie kierunkóW izasad zagospodalowania
przestrzennego miasta.

Svnteza uwarunkowań
Poniższe zestawienie zdeŻa uwarunkowania dające szansę rozwoju

z uwarunkowaniami działającymi hamująco (uwarunkowania progowe) na rozwó]
w poszczególnych obszarach funkcjonowania miasta'

Czynniki rorwoju L]Wa|!nkowania dające podstawę
oorozwoumas ta .

UWarunkoWania dzlałające
hamuiaco na rozwói miasta.

1. Otoczen e gminy
1'1, Położen e
w system e
osadniczym kraiu:

- położenie W Warszawsko-Łódfkim paśm e
TOZWOIU OSaon CIWa,

. połoŹenie na trasach ruchu kołowego rangi
ponadregionalnej oraz na trasach turystyki
m ędzy-narodoWei kra owei.

1 .2. Oloczenie
poltyczne i prawne:

- prawne ograniczenie
kornpetenc]isamofądu
Wynikające z Wysokiej
ce^Ir a izacji zafądzania

1.3. Warunki
maKroeKonomtczne:

- duŻe rnoŻ|iwości korzystania z środkóW
.Und-szy s|ruhlurŹLnych |Jni i EUrope,sĘiei w
ramach Europejskiego Funduszu Rorwoju
Regionalnego

- dury wplyw lempa rorwoju
gospodarczego w skal kraju
na rozwójgminy'

- L]za|eŹnienie budżetu gminy
od wysokośc] dotacji
subwencii z budżetu pańshła
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Czynniki roz\ ,'olLr lJwalunkowan|a dające podstawę do loz\,!oj.
mra$4.

Uwarunkowania działające
hamuiaco na rozwói m.asta'

1'4' Bezpośrednie
związki funkcjona|ne z
otoczeniemi

. wysypisko odpadów komuna|nych na terenie
wsi PUklnin jako obiekt mogący przynosić
fnaczne dochody za świadcfone usług]

- oczyszczaIria ścieków w Konopnicy wchodzi
w skład systemu obejńującego obszar
miasta jfragmenty obszaróW gminy Rawa
l\,'lazowiecka,

- miasto pełni obsługę |udnościw zakresie
funkcji gminnych i ponad-gminnych na rzecz
gminy Rawa Mazowiecka w tym sfkolnictwa
średniego' administracji rejonowej
i specja|nej' sluŹby fdrowia.

- wieŚ Konopnica izydomice w zasięgu
procesów urbanizacvinYch miasta.

1.5. Pol ityka
pŻeslŻenna panslwa:

. powiązanie obszaru m.asta |iniami
komunikacyjnymi i sieciami infrastruktury
technicznej iw tym sieciami elektro-
energetycznymi opartymi o główne punkty
zasilania w Rawie Mazowieckiej,

- ut.zymanie gazociągu Wysokiego ciśnienia,
- przebudowa z dostosowaniem
do właściwych parametrów drogi
ekspresowei z budowa Węzła ,'Katowicka,,.

- wzrost wskaźnika ruchu
na drogach krajowych
średnio 20% na 5 |at'

1.6. Polityka
pazestrzenna
samoŻadu:

mjasto wyposażone ]est w miejscowy p|an
f agospodarowania przestrzennego w
oranicach administracvinvch,

2. Potencjal
demograflczno-
soołecznV:

- stabi|izacja Iiczby mieszkańów o
zróżnicowanym tempie zmian zarÓwno w
uięciu czasowYm iak i przestrzennym.

3. Finanse publiczne: . tendencja ma|ejąca
dochodów własnych gminy W
ostatnim pięcio|eciu'

- tendencja ma|ejąc€ wzlostu
doiacji i subluencji w
ostatnim oięcioIec]u.

4. Gospodarka lokalna:- niska ska|a zjawiska bezrobocia wśród
Iudności, z utŻ ymującą się W ostatnich atach
tendencją ma ejącą

- występowanie zakładóW produkcy]no-
usługowych f tendenc]ądo zwiększania ich
liczby,

- duza aktywność gospodarcza mieszkańcÓw
w zakresie twozenia małych
oęedsiebiorstw

4.1. Rolnictwo: - niska jakość ro|niczej sfery
produkryjnej, praktycznie
eIiminująca ten sektor
oospooarczY,

4.2. Produkcja
pozatotntcza_

- duża Iicfba podmiotóW rejestrujących
działaIność goŚpodarcf ą f tendencją

- występowan e zakładÓw produkcyjnych z
Własną bazą o znacznejwańośc

. znaczna |iczba zakkdóW nowych.
- rezerwy lerenowe w obszarach specjalnych
stref ekonomicrnych,,[,4szczonowska",
,,Skierniewicka",

- mała stabiIność podmiotów
podejmuJących działalność



UGilnkowania dziatające
hamuiąco na rozwój miasta'w-arunt<owania oance poasuwę do rozvtoi'

óoi"iio' i"tuoo"uv"t', gwarantujących
obsługę |udnoŚc| w zakres|e
oonad oodstawolvym i podstawowym '
. możIiwośĆ rozwo]u funkcji rekreacylne] w
ooarciu o walory przJrodnicze tz Rawxl I

zLiornikóW Do|na iTatal' ukierunkowanel na

wypoczynek świąteczny' . ......

;ełne wyposażen@ mleiskiego ośrodka
usługowego. skuplającego wlększosc

..ńóiti*ós"',o'"ó;u tunkcji obsługi

ffi ćźia lia ńbe-któw .abytkowych
stanowląca o atrakcyiności tUrystycznel5. Dziedzictwo

rzeki Rylki negatywny dla

. teren w zasięgu
oddziaływania uciąż|iwoścI
komunikacyjnych drogl
kralowej Nr 72 i ekspresowel
o spodziewa_nycn
pŻekroczenia emisji pyłóv./.i
gazów olaz znacznej emls]|
hałasu W pasie terenu ca
2OOm do osijezdni na
odcinkach Pozbawionycn

]lińat dotlny rzeti Rawt.i i

ekranów akustycznych,
. ni€dobór opadÓw
atmosferycznych '

- v!rysoką WańoŚĆ rocznej

Korzvstnv:
- waiunkiso|arne z duząi|ościądni

pogodnych' średnim zachmurŹenlem,
i wysokim uśonecznlenlem'

- korzvstne warunki termlczne'
. zne;zna i|ośó dni bezwiet|znych z przewagą

Watrów z kierunku zachodniego,.
- korzvstne !!arunki biometeorologlczne
. spajek emisji g]obalnej podsta!łowycn

zanieczYszczen,

6Fkośc środowista:
6.1. Kl irnat:

. miejscami znaczące
pŻewyższenIa rcrenu
dochodzące do 20m,

- naiilvlejńie Gienu p.lryqs92%:-!9!

ńińEEiŃiIiT35ńi-óń]rejon rz' Ra..."l
w óołnocnei częsci miasta)'
- nalwyrsry Punkt 175m n P m, (rejon
U|' B|ałeJ p|zy gran|cy m|a$a)' .^,

6.2- WarunKl
geomońo|ogiczne'
mońdogiczne I
hipsometrycrne:

iiz6fi@ku z urbanizacją
terenów lo|nych wymagana
oŻebUdowa istniejących
i rorbudowa sieci kanalifacji
deszczowej,

łańRTffi:głóWnyciek odwadniający'
rzeka nizinna, zachowana niemalw slanle
nienaruszonYm,

. fbiolnik retó"cyjny 'Jatai'| ''Do|na. zas||any
ozeŃwowo pą ef Rawkę'
-.rozwińlęta sieć kana|izacJ| deszczowej.
- n|ew|elkie obvary narażone
na niebezpieczeństwo powodzi oglan|cz-one
Jo fragmentów stycznych do koryta rz' Rawk'

iRy l k i ,
-ca'ty oovar oollny lest cnronrony zbiornrKiem

6.3. Warunl{
hydrograficzne
i hydrologiczne:

bra--kudokumentowanYch
złÓż geologicznych.

- istnieiace obszary | tercny
oÓrnicże oraz złoża iłów
ó końcowym etapie
eksptoatacji wyk|uczają-
rnoż|iwość rozwoju tel sTery

6.4. Budowa
geologicznai
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Czynnikirorwoju l ]waIunkowania daiące podslawę do .ozwo' '
rniasta.

Uwarunkowania działające
hamuiaco na rozwói m asta'

6.5. Zasoby
hydrogeologiczne:

-znaczne Wydajnośc] piętra wodonośnego
jurajsk]ego oraz rniąższośc] strefy
występowania wód słodkich,

6.6. Warunk brak ogranicfeń zabudowy w obrębie
Wysoczyzny po|odowcow€j na większości
oDszalu mtasla,

- warunki Wyk|lczające
zabudowę w obrębie tarasu
zalewowego rz. Rawki i Rylki,
. warunki utrudnlające
zabudowę w obrębie tarasu
nadzalewollego rz. Rawki
iRy l k i ,

6'7' swiat roŚ|inny i
zwie|zęcy:

- zbiorow]ska fauny i flory do ]ny ż' Rawki
f nacznej różnorodności bioIogicznej'
- zbiorow ska roś|inne parku m]ejskiego i
pomniki prryrody wskarane do ochrony,

- na pozostałych obszarach
fauna if lora w rnacznym
slopniu rorganizowana i
Kontrorowana przez
człowieka' prz y jednocześnie
znacznym wpływ|e
antropogenicznym na gleby
(me|ioracje i nawoŹenie) oraz
roś|inność (zblorowiska
ruderalne i segetalne),

- naturalne ekosystemy
nte wvsteDu a.

6.8. Dotychcrasowe
zmiany W środoW skLJ:

. zabudowa terenów ro|niczych niskiej jakości'
- spodfiewana poprawa jakoŚci środowiska

przy terenach komunikacyjnych,
- poprawa stanu czystoŚc] pow|etŻa'
. poprawa sianu czystoścl wód

Powierzchnlowych,
- zwiększan e powieŻchni eśnej poprzez

fa esianie gruntów roLnych niskiejjakości
6.9. Struktura
przyroon cza w rym
struktura
róŻnorodności
biologicznejl

' strukiura pŻestrzenna środow]ska
zharmonizowana z Warunkami środowiska f
zachowaniem ekosystemu łąkowo.wodnego
doliny rz. Rawki,

- fnaczna lólrolodrośc bio|ogiczla w do|inie
rz. Rawki,

. duze Wa|orv kraiobrazov!€ do|inV rz' Rawki'
6.10. Ochrona prawna

pżyro0nIcfycn:

. rezeMat przyrody ''Rawka.'. obejmujący
koryto rreki Rawk z odc nklem dolnym koryta
Ż ' Białki. staroŻ eczami oraz pasem terenu o
szerokośc 10m przy|ega]ącym do brfegóW
rzeK I slarorzeczy,

wody i przepływów'
6.11. Ochrona prawna
krajobrazu:

obszar chlonionego Krajobrazu ..Gólnej i
Środkowej Rawki (projektowany)' Wchodzący
w s\Jad sieci eulopejs\iej i hla-owej obsza|ów
chronionvch i korvtarzv ekolooicznvch.



WpłVW uwarunkowań na kształtowania kierunkóW rozwoiU'

Kategoria uwarunkowań Wybrane kierunki rozwoju pŻestzennego
oDszarow.

1 Dotychczasowe ptzeznaczenie terenu,
zagospodarowanie i uzbroienie terenu,

Rozwój Wie|of unkcyjnego
zaoosoodarowania terenu.

2 stan ładu pzestŻennego i WymogóWjego
ocnrony,

UWarunkowania posiadają wpływ
na WskaŹniki zaoosood arowania terenu'

3 stan ś|odowiska, W tym:
3 .1 .'stan ro|niczej i leśnejpŻestŻeni

produkcyjnej' występowanie
znaczących obszarów gruntów ro|nych
Wysokiej jakości,

UwarUnkowania decydują o WyznaczenIu:
. obszaróW rozwoju produkcji ro|niczej
o ograniczonej zabudowie lub
vvyłączonych z zabud owy,
. obszaróW rozwoju produkcji |eśnejw tym
terenów do za|esienia.

3.2.- udokumentowana i eksploatowana
wieIkość i jakość zasobóW Wodnych,

UwarUnkowania decydują o moż|iwości
zaopatŻenia w wodę d|a ce|ów
komunalnvch i orodukcvinvch.

3 .3 .- Wymogi ochrony środowiska i pŻyrody' Uwarunkowania decydują o ograniczen'.
antropopresji na obszary chronione
(rezerwatu pŻyrodniczego Rawka
i chronionego krajobrazu) i utrzymaniu
terenóW bio|ogicznie czynnych
(półnaturaInvch Iub naturaInvch)

4 stan dziedzictwa ku|tUrowego i zabylkó!.. UWarunkowania decydują o formie
zagospodarowania W otoczeniu obiektów
zabytkowych w tym:
- zabudowy w obszaŻe ścisłej ochrony
konserwatorskiej,

- zachowania stref ekspozycji na obiekty
zabVtkowe.

5 Warunki i jakość życia mieszkańców' W
tym ochrony ich zdrowia. zagrożenia
bezpieczeństwa Iudności i jej mienia'

Uwarunkowania decydują o koniecznośc|
ograniczenia zabudowy mieszkaniowej w
styczności do dróg o znacznym natężeniu
ruchu.

6 PotŻeby i moż|iwości rozwoju gminy' UWarunkowania decydują o wyznaczenIu
ofeń terenowych pod rozwój sfery
produkcji i usług bazującej na zbIiżeniu do
podstawowej sieci dróg (ekspresowej
z Węzłami ,'Biała', i Katowicka'' oraz dróg
Woiewódzkich'

7 stan prawny gruntóW' Uwarunkowania nie ograniczają rozwoju
ożestŻenneoo zabudowv'

8 Występowanie obiektów i terenóW
chronionych na podstawie pŻepisóW
odrębnych'

lJWarunkowania Wymagają Włączenia do
WarunkóW zagospodarowania wszystkich
usta|eń zawańych W p|zepisach
powołujących obszary chronione
z p|zystosowaniem do Warunków
lokalnvch.

10 stan systemóW komunikacji
i infrastruktury technicznej. W tym stopień
upoŻ ądkowania gospodarki Wod no-
ściekowej' energetycznej oraf gospodalki
odpadami.

UWarunkowania ograniczają moż|iWośc
promowania terenóW peMeryjnie
położonych do terenóW zurbanizowanych'
pod zabudowę z uwagi na braki
uzbroienia terenu.



WpłyW samoządu na powyższe sfery posiada różne formy' Może się
n ż A i . l ł / i . ń  n ^ ^ ż ó 7 '

a) kierowanie środkóW budżetowych na konkretne reaIizacje infrastrukturalne (społeczne
czy techniczne),

b) pozyskiwanie środkóW pozabudżetowych' W tym i pzewidzianych na reaIizację zadań
|ządowych na obszaze miasta oraz środkóW w ramach programów pomocowych (srodki
Unii Europejskiej)' co jest warunkowane prawidłowym fUnkcjonowaniem systemóW
ponadIokaInych (np. na budowę sieci gazowej-ptzesyłowej' przebudoWę tras dróg
krajowych itp),

c) promocję reaIizacji inwestycji p|zy pomocy kapitału prywatnego poprzez:
- aktywną gospodarkę gruntową'
- ułatwienia iU|gi podatkowe,
. powiązanie ułatwień i u|g z poIityką zatrudnieniową własnego potencjału roboczego'
. reaIizację inwestycji Wspó|nych na zasadach udziału kapitału prywatnego ibudżetu'

d) p|zygotowanie atrakcyjnych ofeń terenowych pod zabudowę' stymuIujących rozwój
gospodarki |okaInej popŻez:
- WypŻedzające okreś|enie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu W p|anach

miejscowych,
. prowadzenie monitoringu podstawowych zjawisk zachodzących w pŻestrzeni gminy'

|stotątakich działań jest wprowadzenie zasady ciągłości obserwacji' ana|izowania
i diagnozowania, zapewniających coraz głębsze poznanie zjawisk oraz precyzyjnie]szą
diagnozę i trafniejsze decyzje'

3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego.

UWarunkowania rozwoju pozwa|ają na okreśIenie potŻeb ijednocześnje moż|iwości
rozwojowych miasta' Wnioskamiz anaIizy potzeb i moż|iwości rozwojowych są pzyjęte ce|e
strategicfne rofwoju i generaIna misja jaką będzie pełnić miasto' opie|ając się
na usta|eniach strategii rozwoju miasta można przytoczyć mocne isłabe strony' szanse
i zag|ożenia oraz misję miasta'

l\,4ocne stronv:
- ko|zystne c€ntra|ne położenie na t|e kraju a także W stosunku do istniejącego

i p|anowanego układu komunikacyjnego (d rogi ekspresowe, autostrady)'
. dobry stan środowiska, bez pŻekroczeń norm czystości powietża i Wód,
- koŻ ystna struktura wiekowa Iudności _ duży odsetek Iudności W Wieku produkcy].nym

i dodatni pŻyrost natura|ny,
. tradycyjnie ukierunkowane relacje pomiędzy sektorem pŹetwórstwa roIno - spożywczego

a prodLlkcją sadowniczo-roIniczą W rejonie'
- pżygotowane tereny inwestycyjne _ strefy pŻemysłowe,
- ofeńa terenów pod rozwój aktywności gospodarczej,
- znaczące zasoby rozwoju funkcji rekreacyjno.spońowych,
- zabezpieczone podstawowe potŻeby bieżące oraz rezerwy W zakresie gospodarki Wodno-
ściekowej' dostaw gazu oraz energii e|ektrycznej'

. unikatowa wańośó historyczna wybranych obiektóW (kościoły' zamek' park miejski)'
- stałe wypromowane imprezy ku|tUraIne odbywające się na te[enie miasta.

słabe stronv:
. zbyt mała |iczba osób z wyższym Wykształceniem W stosunku do potzeb rynku pracy,
- postępujący proces staŻenia się społeczeństwa'
- niski poziom zamożności mieszkańcóW'
- niekozystna struktura bezrobocia (m'in' duży odsetek osób długotrwa|e bezrobotnych oraz
osób młodych)'

- tludne warunki stańu dIa młodych Iudzi



- niekoŻystna struktura usług (pzewaga usług nierynkowych)'
. umiarkowane tempo rozwoju średniej idrobnej pzedsiębiorczości'
- trudne Warunki |oka|owe i niedoinwestowanie większości instytucji spobcznych

ikulturalnych,
- niedostateczny rozwój systemów wodno-kanaIizacyjnych'
- niedostatecznie rozwinięta infrastruktura turystyczna _ w zakresie usług 9astronomicznych

ihotelowych,
- brak nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej,
. niedoinwestowana inf rastruktura służby zdrow.a,
- Występowanie substandardowej zabudowy W centrum miasta.
- ograniczona infrastruktura d|a osób niepełnosprawnych'
- stosunkowo duża liczba pzestępstw'

Szanse:
. położenie w zbliżen.u do rynkóW zbytu, ośrodkóW dluzji wiedzy i nowych technologii (Łodzi

iWarszawy),
. możliwość |okaIizacji |otniska (transpońowego i osobowego)w sąsiedztwie Rawy

Mazowieckiej,
- utŻymanie trendu spadku bezfobocia'
- nowe inwestycje w strefach pŻemysłowych,
- podniesienie atrakcyjnośc. turystycznej w oparciu o istniejące obiekty rekreacyjne'
zabytkowe i kulturowe.

- dobre warunki rozwoju spońóW popUlarnych irekreacji,
- zróżnicowanie oferty terenów mieszkaniowych istopniowa poprawa warunkÓw

mieszkanio\tych,
- wzmocnienie tendencji do samo-zatrudnienia W sektoŻe usług oraz handlu.
- postępowanie procesu decentralizacji państwa (zwiększenie dochodów własnych
samorządu miasta)'

- dostęp do środków zewnętŻnych (fundusze struktura|ne, środki budżetu państwa),
- poprawa połączeń z ag|omeracją Warszawską i łódzką w wyniku pzebudowy drog.
ekspresowel,

- przyspieszenie procesu rewitalizacji centrum miasta

zaa|ożen.a '
- drenaż |udności o wysokich kwaIifikacjach do Większych ośrodków (w tym Warszawy

iŁodzi),
. narastanie pasywnych i roszczeniowych postaw społecznych.
. negatywne procesy demograficzne (staŻenie się społeczeństwa' ma|ejący przyrost

naturalny i rzeczyrvisty),
- brak WyraŹnej dynamiki Wzrosiu miejsc pracy'
- postępujące ubożenie części społeczeństwa w rvyniku braku dochodów i zwiększenie Iiczby
osób zagrozonych patologiami społecznymi'

- niedostosowanie kwaIifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy'
- og|aniczony rca'^lój z.ap|ecza usługowego dla s|ery gospodarczej,
- pogorszenie stanu bezpieczeństwa'

Misia miasta - cele nadrzedne-

,,Rawa Mazowiecka miastem atrakcyinym do inwestowania iprzyjaznym
dIa mieszkańców''.

Celoeneralnv.

,,Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zrównoważony rozwój cywiIizacyiny
miasta oraz wzrost znaczenia na arenie regionalnei i krajowej".
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Pńorvtetv rozwoiowe:

Rozwój bary ekonomicznei miasta:
- U|ządzanie i promocja stref biznesu'
- rozwój funkcji inkubacji pzedsiębiorczoŚci'
- twoŻenie systemów inkubacji pzedsiębiorczości'
- wspieranie rozwoju nowych technologn,
- twoŻenie z.ntegrowanego systemu prornocji miasta w dziedzinie turystyki, rekreacji

i p|z edsiębiorczości'
- Wspieranie rozwoju turystyki popŻez Wyko|zystanie zabytków, wydaŻeń ku|tura|nych oraz

naturaInych Wa|orów krajobrazoWych'
- Wspieranie działaIności instytucji okołobiznesowych.
- produkty i atrakcje turystyczne.

Rozwój kapitału Iudzkiego i aktywizacja rynku Pracy:- organizacja robót pubIicznych i prac interwencyjnych'
- aktywizacja zawodowa abso|WentóW,
- kontynuacja wydatków z Funduszu Pracy na twoŻenie miejsc pracy'
- rozwój p|acówek szko|enia zawodowego izmian kwaIifikacj.'
- umacnianie p|acówek szko|nictwa średniego,
- tworzenie warunków imigracji abso|wentów szkół wyższych do miasta'
- wspieranie pŻedsiębiorczości two|zącej nowe miejsca pracy'

Poprawa standardów infrastrukturaInych:
- uzupełnian|e sieci imodernizacja dróg'
- uzupełnianie sieci wodoc.ąg owej, kanaIizacji sanitarnej i deszczowej,
- usprawnianie systemu energetycznego (gaz, energia cieplna, elektroenergetyka),
- rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów komuna|nych w Pukininie,
. usprawnienie systemu gospodarki odpadami pŻemysłowymi.

Rozwój funkcii wższego rzędu:
- ochrona zabytków poprzez stwożenie optymaInych WarunkóW ich $ykozystania'
. modemizacja zasobów mieszkaniowych i przygotowanie terenów dla budownictwa,
. uzupełnianie wyposażenia technicznego miejscowych p|acóWek sfużby zdrowia, oświaty'

ku|tury ispońu,
- stała poprawa funkcjonowania systemu pomocy społecznej i pzeciwdziałaniu

marginaIizacji mieszkańców miasta'
- stała poprawa |okaInego systemu bezpieczeństwa cywilnego' sanitarnego ieko|o9icznego'

stała poprawa st]uktury funkciona|no.pżestrzennei (ladu przestJzennego):
- rewitaIizacja zaniedbanych obszaróW i zespo,łów mieszkaniowych,
- rozwój i kształtowanie zróżnicowanych form środowiska mieszkaniowego'
- kształtowanie
- kształtowanie

uŻ ądzanie terenów usługowych'
uŻ ądzanie te.enów produkcyjno-składowych,

- kształtowanie i podnoszenie rangi funkcji śródmiejskiej'
. kształtowan.e terenów zE|eni I rekreacii'

3.1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennei.

struktu|a pzestŻenna miasta W części centraInej (W granicach okreś|onych z' RaWką'
|z ' Rylką' u|. Targową. u|' Reymonta. drogą ekspresową, u|' Pzemysłową i u|' Browamą)
jest ustabiIizowana i nie pod|ega znaczącym zmianom. zmiany w tym obszaŻ e dotyczyó
będą uzupełniania zabudowy, wymiany |ub rewita|izacji zabudowy zdekapitaIizowanej'
stopniowej redukcji funkcji produkcyjnych na rzecz funkcji usługowych.
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Znaczącymi zmianami w strukturze pŻestrzennej miasta będzie postępująca zabudowa
ko|ejnych terenów w strefach pŻemysłowych "Skierniewicka'' ,'Mszczonowska''
''opoczyńska,,'
z dotychczasowych tendencji rozwojowych obszaru miasta wynikają następujące generalne
kierunk| zm|an w struktuŻe pżestęennej:
- rozwój ponad|oka|nego centrum usługowego W rejonie u. Targowej i Reymonta'
- da|szy rozwój stref przemysłowych W rejonie uIic: skierniewickiej' Mszczonowskiej i BiaĘ'

Białej iA|eksandrówka. opoczyńskiej i Reymonta' opoczyńskiej j Krakowska'
- rozwój zabudowy mieszkaniowej wie|orodzinnej w ramach obszaróW już zabudowanych

poprzez jej dogęszczanie.
- zajmowanie ko|ejnych terenóW pod zabudowę jednorodzinną na obŻ eżach już istniejących
osiedli mieszkaniowych.

3'2. Kierunkizmian w przeznaczeniu ierenów.
obrazem przest|zennego rozwoju miastia, jest postępujące zagospodarowanie terenu

obiektami służącymi mieszkańcom do zamieszkania' Wypoczynku, pracy iobsługi
podstawowych potŻeb życiowych' zmiany p.zeznaczenia terenóW zostały okrcś|one
w obowiązującym p|anie miejscowym' Rozwój pŻ estŻ enny będzie się odbywał w sfeŻe
mieszkaInictwa, miejsc pracy i Wypoczynku' DIa tych sfer przyjmuje się poniższe kierunki
rozwoju.

Kierunki rozwoiu mieszkalnictwa.
Dominującymi formami zabudowy mieszkaniowej będzie zabudowa jednorodzinna
i Wie|orodzinna. ReaIifacja funkcji mieszkaniowych nastąci:
a) na obszarach wolnych enk|aW W terenach istniejącej zabudowy W szczegó|nośc|

w terenach ograniczonych gran.cami doIin ęeki Rawki i rzeki RyIki' uIicą Reymonta
i drogą ekspresową'

b) na obszarach o niskonakładowym przygotowaniu reaIizacji inwestycji idostępnych
komunikacyjnie' położonych stycznie z istniejącą zabudoWą,

c) na obszarach przebudowy i rehabilitacji zabudowy w strefie staromiejskiej w tym w ramach
działań związanych z :
- podnoszeniem standardóW budynkóW nadających się do modernizacji'
- |ikwidacją 2abudowy substandardowej'
- (ea|izacjązabudow p|ombowej z podporządkowaniem formy wymogom

konserwatorskim,
d) na terenach promowanych do zabudowy o niskiej intensywnościw częścizachodniej

miasta' W tym tereny rozciągające się od U|' 1{o Maja i Księże Domki do północno
zachodniej granicy miasta.

W obszarach zabudowy mieszkaniowej pŻyjmuje się zasadę, okreś|ania terenów
pod osied|oWą zie|eń rekreacyjną. usługi osied|owe oraz wyposażenia terenóW
pod zabudowę co najmniejw sieci e|ektroenergetyczne, Wodociągowe ikanaIizacji
sanitarnej.

Kierunki rozwoiu mieisc pracv:
DominUjącymi formami zabudowy two.zącymi miejsca p|acy będą:
. usługi podstawowe (bezpośredniej obsługi mieszkańcóW W skalj osied|a i dzieInicy)
. ponadpodstawowe (nauki, szkoInictwa średniego' ku|tury i zdrowia),
- zakłady produkcyjne rodzinne i pŻemysłowe, zakłady komUna|ne' zakłady obsługi
komunikacji samochodowej i zaplecza techniczne komunikacji.
ReaIizacja fUnkcji dających zatrudnienie nastąpi poprzezI
1) w sferze usług:

- umoż|iwienie reaIizacji obiektów (|oka|i) usługowych oraz nieuciąŹ|iwych zakładów
produkcyjnych w terenach zabudowy mieszkaniowej,

- promowanie reaIizacji usług o znaczeniu o9Ó|no-miejskim ipowiatowym W centralnej
części miasta'



- promowanie usług związanych z obsługą komunikacjiw obszarach peMeryjnych miasta'
z utŻymaniem dworca komunikacji autobusowej'

- promowanie terenów W otoczeniu zbiornikóW Wodnych, pod rozwójfunkcji obsługi
turystycznej i rekreacyjnej;

2) w sferze produkcji usług produkcyjnych magazynów iskładóW:
- restrukturyzację istniejących zakładóW'
- zagospoda|owanie pustostanów kubaturowych i terenowych w istniejących zakładach.
- promowanie Wolnych terenóW w obszarach zabudowy dla reaIizacji obiektów

produkcyjno-usługov!rych p.zy zachowaniu Warunków bezpieczeństwa i ochrony
obiektóW mieszkaInych'

. pŻygotowanie oferty w postaci strategicznych terenów rozwoju funkcji produkcyjno-
usługowejw obszarach strefy pŻemysłowej 'skiemiewicka' i "Mszczonowska'' oraz
w rejonach u|ic: Białej iA|eksandróWka' opoczyńskiej iReymonta' opoczyńskiej
iKrakowskiej;

3) w sferze produkcii rolniczej:
. ochronę najcenniejszych komp|eksóW gruntóW roInych w rejonie wsi Scieki oraz
w rejonie ul. Reymonta.

Kierunki rozwoiu mieisc wvpoczvnku:

Dominującymi formami zabudowy i zagospodarowania terenu tworzącymi miejsca
Wypoczynku będą:

1) w sferze rekreacji wypoczynkowej i ruchowej:
. tereny zie|eni parkowej ochronnej i nadwodne w do|inie Ż ' Rawki z wprowadzeniem
systemu ścieżek pieszych i rowerowych.

- połączone zbiorniki 'Tatd i ,'Do|na' w jeden akwen Wodny umoż|iwiający uprawianie
sportów wodnych i rekreacji naWodnej'

. komp|eks krytej pływaIni iterenów spońowych w rejonie zbiornika 'Dolna',;
2) w sferze rekreacii turystyczno.krajobrazowej:

a)eksponowanie pomnika historii _ układu urbanistycznego części staromiejskiej miasta'
b) utwoŻenia Archeo|ogicznego Parku KU|turowego z eksponowaniem 'Anielskiej Góry''
c) objęcia fragmentu miasta ',Rawską strefą Turystyczną'' obejmującego fragment

staromiejski z zamkiem oraz do|inę rz' Rawki'
d) uczyteInienie w obszarze miasta sz|akóW turystycznych o znaczeniu ponadregionaInym

w tyml
. sz|aku pieszego RaWa N,4azowiecka _ Boguszyce _ Łowicz'
. Regiona|nego sz|aku ParkóW Krajobrazowych (rowerowry)'
. Rogowskiej Ko|ejk| Wąskotorowej'
. szlakóW samochodowych: 'ZamkóW',' 'Budownictwa Drewnianego',' 'DWoróW i

Pałaców' oraz 'WieIu Ku|tul,'
- szlaku''Literackiego'' i ' 'Książąt Mazowieckich,' '

D|a poszczegó|nych fragmenlów obszaru miasta przypisuje się kierunk. rozwoju
posiadające odzwiercied|enie w p|anie miejscowym i zmianach do tego p|anu' Kierunki
rozwoju pzekładają się na zestaw dopuszczaInych |ub wyk|uczonych pŻeznaczeń terenu'
D|a UczyteInienia struktury p.festżennej miasia . wzajemnych związków i re|acji obszaróW
o różnych kierunkach |ub zestawach kierunkóW rozwoju, wyodrębniono typy obszaróW
o okreś|onych preferencjach iogranlczeniach. Rozmieszczenie p|zestżenne obszarow o
preferowanych kierunkach rozwoju pŻestrzennego zobrazowano na rysunku Nr 1 studium
uwarunkowań i kierunkóW zagospodarowania przestŻennego'
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Wyszczegó|niono niŹej Wymienione typy obszarów o następujących oznaczeniach:

KaŹdy z typów obszarów to wyraz poIityki samoŻ ądu W zakresie zagospodarowania
pŻestŻennego' Po|ityka pŻekładana jest na kierunki zmian w p|zeznaczeniu terenóW
idopuszcza|ne zakresy tych zmian' PoniŹsze zestawienie okreś|a podstawowe założenia
'.poIityki' W poszczegó|nych typach 1erenów:

Oznaczenie GłóWne kierunki rozwoiu
BIVI,I obszary zabudowy o dominującej fomie zabudowy mieszkaniowejz usługami

i zakładami produkcvinvmi nieuciaż|iwvm|'
BM2 obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej

wie|orodzinnej z zabudowąmieszkaniowąjednorodzinną, usfugami i zakładami
orodukcvinvmi nie nieuciaż|iwmi.

BM3 obszary zabudowy o dominującej formie zabudowy mieszkaniowej
iednorodzinnei z usłuqami i zakładami produkcvinvmi nieuciaŹliwvmj.

Bt\44 Obszarv zabudow zaqrodowei.
U1 obszarV o dominuiacei formie zabudowv usłuoowei o znaczeniU Donad|okaInvm

U1(uH) obszary o dominującej formie zabudowy usługowej
z dopuszczeniem rea|izacji obieklów hand|owych o
2000m'.

o znaczeniu ponadlokalnym
powiezchn. spzedaży do

U2 obszarV o dom|nuiacei formie zabudowv usłuaowe| o znaczeniu |oka|nvm
BP obszary o dominującej formie zabudowy techniczno produkcyjnej, składów

i magazynów, obsługi komunikacji samochodowej i zap|ecza techniczne
motoryzacii

KSP obszary obsługi komunikacji samochodowej i zap|eczy technicznych
motorvzacii.

R1 obszaN roIniczei oŻestŻeni orodukcvinei
R2 obs/arv roIniczei ozestrzeni orodukcvinei z dooUszczeniem za|esień

R2,EW obszary roIniczej pzestŻeni produkcyjnej z dopuszczeniem za|esień.
Obszarv doouszczalnei lokalizacii elekkowni wiatrowvch.

OR obszary oorodów
obszarv tMałvch użvtkóW zie|onvch

z Obszarv zieleni ochronnei i nadwodnei
zGRl obszarV zie|eni (doce|owo użVtku eko|oqiczneoo)
ZL obszarV |eśne

ZPL obsza rv parków |eśnvch
zc Obszary zielencmentarne
ZP Obszarv zielen oarkowe
ZD Obszarv zielen działkowei

obszarv wód śród|adowch

Symbol
obsraru

Politvka zaoosoodarowania orzestrzenneoo
Cel polityki Preferencje, dopuszczalne lub wskazane

zaoos000arowante:
Ograniczenia

w zaqospodaro\Manru:
BM1 RozWój

zaDu0owy
m esfkaniowej.

' realizacja zabudowy mieszkan owej jedno
i wielorodrlnnej,

- dopusfcfa|na rea|izacja obiektów
usługowych i techniczno-p.odukcyjnych
przy zachowan.u warunków ochrony
środowiska wg norm jak d|a zabudowy
mieszkaniolvei,

. usługi i zakłady
produkcyjne nieuc ąż|iwe'
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Symbol
obszaru

Politvka f aaosoodarowania Drzestrzenneao
Cel polityki Preferencle, dopuszczalne lub wskazane

zaqosoodaroM/Enre:
Ograniczenia

wzaqosoodaro\ /anru:
BM2 Roz\,./ój

zabudowy
mieszkanio!!ej
wielorodfin nej.

. rea|izaqa zabudowy mieszkanio\ńłej
wielorodfinnej,
- dopuszcza|na rea|ifacja budynków
mieszkalnych jednorodrinnych o
ograniczonym udziale w zagospodarowan iu
terenu.
. dopuszcza|na rea|izacja obiektóW
usługowych i techniczno.p|odukcyjnych
przy zachowaniu Warunków ochrony
środowiska wg norm jak d|a zabudowy
mieszkaniowei,

- wykluczenie realizacji
fespolów zabudowy
miesrkaniou/ej
jednorodzinnej,
- usługi i zakłady
produkcyjne wyłącznie
nieuciąż|iwe,

Bl\jl3 Roz!!ój
zaDUoowy
mieszkan iowej
jednorodzinnej-

realizacja zabudol/vy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
dopuszcza|na rea|ifacja budynków
mieszkalnych wielorodzinnych o
ograniczonym udziale w zagospodarou/aniu

dopuszczalna rea| izacja obiektów
usługowych i techniczno.produkcyjnych
przy zachowaniu warunków ochrony
środowiska w9 norm jak d|a zabudowy
mieszkaniowej,
]stniejąca zabudowa zagrodowa do
zachowania Iub pą ekształcenia w
zabudowe mieszkaniowa iednorodzinna.

- wyklucrenie realizacji
fespołÓw zabudowy
mieszka niou€j
wielorodzinnej,
- UsłUgi i zakłady
produkcyjne wyĘcznie
nieuciąż|.we'

BM4 Roz'lój
zaDuoowy
za9rooor/lel.

- realiracja zabudowy zagrodo\ /ej,
- dopuszczalna realizacja zabudowy pod
warunkiem zachowanaa norm ochrony
środowiska jak dla zabudowy
m ieszka nioM,ej,

- wykluczenie realizacji
plano{/E nych
przedsię!!'zięĆ
za|iczonych do mogących
(zawsze) znacząco
oddziaływać na
ślodowisko za wyjątkiem
uzbroienia terenu

u l Rozwój usług w
tym in\4/estycji
celu publicznego
o znaczeniu
ponadlokalnym.

. ltrzymanie i rea|izacja obiektów
usługowych W tymI finansóu
bezpiecfeństwa, nauki' oŚwiaty' kultury,
zdrowia, handIu i bezpieczeństwa oraz
obsługi komunikacji samochodowej,
obejmujących obsługę ludnośc. w ska|i
powiatu,

- wykluczenie fealizacji
zespołóW zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
i budynków zabudo\^/y
Melorodzinnej,

- \ Jykluczenie realizadi
planowanycn
pŻedsię',vfięć
f a|icf onych do mogących
zawsze znacząco
oddziaływać na
środoWisko za wyjątkiem
uzbroienia terenu,

U 1(uH)Rozwój usług w
tym inwestycji
celu publicznego
o znaczeniu
ponadlokalnym.

. utrzymanie i rea|izacja obiektóW
usługowych W tym: finansow,
bezpieczeństwa. nauki' oświaty, ku|tury'
zdrowia' handIu i bezpieczeństwa oraz
obsługi komunikacj. samochodowej'
obejmujących obsługę |udności w ska|i

- ograniczenia jak dla
strefy U 1,

- zaKaz przeznaczanta
terenu pod obiekty
handlowe o powierzchni
spŻedaży powyżej
2000m'.



Symbol
obszaru

Politvka zaoosoodarowania orzesirzenneoo
Cel pol ityki Preferencje, dopuszczalne lub MEkazane

zaoosoodarowanre:
Ograniczenia

w zaoosoooarowantul
u2 Rozwój usług w

tym inlestycji
celu publicznego
o znaczeniu
lokalnym.

- utrzymanie irea|izacja obiektÓw Usług
wtym między innym.: sakra|nych, oświaty
i ku|tury' gastronomii i zdrow.a związanych
bezpośrednio z obsługą m.eszkańców.

- dopuszczenie funkcji mieszkaniowej
wobiektach usługowych'

- wykluczenie realiracji
zespołów zabudowy
mieszkanio\ /ej
jednorodzinnej i
budynków zabudowy
wielorodzinnej,
- wykluczenie realizacji
planowanycn
przedsię!!zięć
fa|iczonych do mogących
fawŚfe znacząco
oddzialywać na
środowisko za wyjątkiem
uzbroienia terenu,

BP RozWój
pozarolniczych
miejsc pracy.

- rea|izacja obiektów produkcyjnych'
magazynów i składóW, baz transpońu,
obsługi technicf nej' huńowni. obsłUgi
komunikacji samochodowej,

. istniejąca zabudowa zagrodowa
do zachowania lub ptz eksrtalcen ia
na fgodnąz usta|onym kierunk.em rozwoju
przestrzennego,

. dopuszcza|na lealizacja obiektów
intensvwnei orodukcii roś|innei'

- wykluczenie realizacji
fespołóW zabudowy
mieszkaniowej
jednorodfin nej
i budynków zabudowy
wielorodzinnej,
- wykluczenie realizacji
budynków inwentarskich'

KSP Utrzymanie lub
realizacja
obiektÓw obsługi
komunikacji
samochodowej o
znaczentu
lokalnym i ponad
oKatnvm.

- dopuszcza|na rea|izacja obiektów
usługowych zwiąfanych f obsługą ruchu
Iudności'

. tereny Wyłączone
z zabuoo\ ly
mieszka nio!Ą€j,

R1 Ochrona

rolniczej
pżestrzenI
Produkcyjnej.

utrzymanie Iub uzupełnlanie meIiorac]i
gruntow,
wprowadzanie pasów zadęewień
śród poInych '
dopuszczalna realizacja uzbrojenia terenu
w tym ujęć wód,
dopuszczaIna realizac].a budynkóW
mieszkal nych, gospodarczych
Iub inwentarsk]ch wyłącfnie w ramach
zabudowy zaglodoV\€j rodzinnych
gospodarstw rolnych (hodolvlanych lub
oOrodniczych),

. tereny wyłączone
z real;zaqi noMłej
zabudowy zagrodowej,

R2 lJtrzymanie
ekstensylvnej
produkcji
rolniczej.
zwiększanle
Ieśnej pŻestrzeni
produkcyjnej.

gfunty ro|ne o niskiejjakośc. (klasy V iV|)
do zalesienia,
wprowadzanie pasów f ad.zewień
śródpoInych
dopuszcza|na reaIizacja ujęć wód,
dopuszczaIna reaI izacja budynków
mieszkalnych, gospodarczych
lub in!,lentarskich w ramach zabudowy
zagrodolv'ej, rodzannych gospodarstw
rolnvch (hodowianvch lub oorodniczvch),

- za|esienia wyĘcznie na
gruntach klasy V do Vlz,
- istniejące tereny
zalesione i zadrzewione
oo ut|zymanta,
z moż|iwością regu|acji
granicy ro|no-leśnej.
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Symbol
obszaru

Po tvka zaaosoodatowania prrestrzenneoo
Cel polityki Preferencje, dop!szczalne lub wskazane

zaoosoodaTowante: w zaoosoodarowanlu:
R2, EW Utrrymanie

ekstensywnej
produkcji
rolniczej.
zwiększanie
Ieśnej przestrzeni
produ kcyjnej.
Rozwój
e ekt.oenergetyki

- grunty ro|ne o niskiejjakośc (klasy V i V|)
0o za es enra,
. wpTowadzan e pasów fadżewLeń
śródpoInych,
. dopuszcfaIna reaLizacja ujęć Wód'
. dopuszcza|na rea|izacja budynków
mieszka nych, gospodarczych
lub inwentarskich w ramach zabudowy
zagrodowej, rodzlnnych gospodarstw
rolnych (hodow4anych lub ogrodniczych),

- dopusfcfa|na rea izacja obiektów
produkcyjnych - elektroenergeiyki wiatrowej
przv zachowaniu plzep sów szczeqó|nych'

- za|esienia V!ryłącznie na
gruntach klasy V do Vlz,

- istniejące iereny
zalesione zadrzewione
0o urzymanra,
z moż|iwością regu|acji
granicy ro|no- eśnej'

OR Ochrona i
fakładanie
ogro0ow.

dopuszczalna realizacja altan ogtodowych
jako ob ektóW nletMa|e związanychz
gruntem, ocfek wodnych i obiektów małą
architektury,

- tereny wyłączone
z |ea|izacji budynkóW,

RZ ochrona irwałych
uŹytkÓw
ztetonycn w
dol nach rzek.

. dopJszczaIre wpIowadza1ie Zadżewie. w
pasach pży|egłych do żek jako obudowy
biologicznej koryta,

- dopuszcza na reajizacja zb orników

- dopuszcza|ne za|es enia na użytku -
oastwisko trwałe.

- tereny wyłączone
f rea|ifacji ob!ektóW
budo\Manych za
wyjątk em siec i u|z ądzeń
inf rastruktury technicznel,

z Ochrona
istn ejących i

z ie leniochronnej
i  nadwodnei.

- użytkiz ie|one i fadŻew enla doce|owo
uirzymywane W form e pół.natura|ne],

- dap-szczal^a rcal zaLla sie( i _lrastruktLry

technicznel podzlemnel,

- tereny lvyłączone
z rea|izacji budynkóW'

Ochrona
]sinie]ących
ierenóW zieIeni
nadwodnej
(kwalifikowanych
do ochrony jako
uzytKu
ekoloo czneoo)

użytk z e|one i zadrzewienia w do|in e rz'
Rawki, utrzymywane wform e naturalnej,

- tereny \Ąyłączone
z rea|izacji budynkóW i
sieci infrastrukiury
technicznei,

ZL ochrona IeŚnej
przestrzenl
produ kcyi nei .

gospodarka ]eŚna podporz ądkowana
przepisom szczegó|nym dotyczącym |asów.

. zakaz rea|zacii obiektóW
budo!Manych f v!ry]ątkiem
ob ektów fwiązanych
z prow€dzen|em
qospodarki Ieśnei.

ZPL ochrona eśnej

produkcyjnej.
Wzbogacenie
obszaru o
funkcle
reKreacylne
edukacji
0rzvroonrczet.

. gospodarka Ieśna podporządkowana
pfep som szczegó nym dotyczącym asÓW
z funkc]ązie|eni parkowej

- zagospodarowanie rekreacyjne i edukacii
przyrodn czej ograniczone do tras
spacerowych punktóW w dokowych'

- dopuszczalna rea izacla sieci infrastruktury
technicznej podziemnej,

- zakaz |ea|izaą|
budynkóW z wyjątkiem
obiektów zw ązanych
z prowadzenrem
gospodark leśne] izieIeni

ZC Zapewn enie
ochrony

- ochrona pomnikóW prfyrody'
- ochrona ob ektów pam ęci narodowej' budynkóW nie zWiązanych

z chowaniem zmarłVch
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Symbol
obszaru

Politvka zaoosoodarowania orzestrzenneoo
Cel polityki Preferenc e, doouszczalne l!b wskazane

zaoosoodarowanie:
Ograniczenia

w zaqospodaro\]!€niu:
ZP Ochrona

obszarów zieIeni
parkowel.

- ochrona pomników przyrody'
. zie|eń parkowa podpo|ządkowana
historycznym założeniom urbanistycznym'

. tereny lvyłączone
z rea|izacji budynkóW
z wyjątkiem obiektów
rwiaranvch z parkjem,

ZD Ochrona
obszarówzie|eni
dfiałkowej'

- istniejące pracown.cze oglody działowe do
zachowanra,

- tereny lvyĘczone
f rea|izacji budynków
f wyłączeniem związa.
ńych z funkcjonowaniem
o0|odów dz.ałkowych'

lJtrzymanie
jzwlększanie
obsfarów !!ód
ptynących i
stoiacvch.

- dopuszczalna funkcja rekreacyjna
iprodukcl irybackiej,

- dopuszcza|na rea|izacja obiektóW
nadwodnych związanych z funkcją
zbiornika.

- lereny lvyłączone
z rea|izacji budynków
z wyjątkiem obiektÓW
związanych rekreacją
naowoona.

3.3' Kierunki iwskaźniki oraz standardy dotyczące zagospodalowania
oraz użytkowania terenów

Na obszaŻe gminy pzyjmuje się poniższe parametry i wskaźniki zagospodarowania
i użytkowania terenu do zastosowania w usta|eniach p|anóW miejscowych |ub treści decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Lp. Obszar: Parametry i wskaźniki oraz zasady zagospodalowania
i uŹytkowania terenów wymagane do usta|enia w

planach miejscowych
sym-

Bt\,,t1Obszary zabudowy o
dominującej formie zabudowy
mieszkaniowej z usługami
i zakładami p.odukcyjnymi
nieuciąż|iwymi'

a) wysokość budynków miesfka|nych do
7 kondygnacji nadziemnych,

b) w budynkach mieszkalnych potacie dachowe o
nachy|eniu symetrycznym Wzg|ędem ka|enicy i o
nachyleniu od 5% do 100%,

c) udfiał powieŻchni bio|ogicznie czynnej minimum:
- 25olo w zabudowie wielorodzlnnej,
- 30o/o w zabudowie mieszkaniowej iednorodzinnej,
- 10o/o w zabudowie mieszkaniowej iednorodzinnej

f usługam|.
- 5% wzabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej z

usługami oraf tech niczno.produkcyj nej
i usługowej'

d) udział powierzchni bio|ogicznie czynnej w strefie
Ścisłej ochrony konserwatorskiej podporządkowany
wymogom konserwatorskim,

e) wielkosc obiektów hand|owych na Wyodrębnionych
planem miejscovvych terenach o przeznaczeniu pod
zabudo.wę t]sługowąo powieżchni sprzedaży do
1000m',

f )wie|kość obiektów hand|owych na Wyodrębnionych
planem miejscowych terenach o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową o powieŻchni
spzedaży do 400m,,

g) jakość środowiska wg wymogów obow.+ujących
d|a zabudowy mieszkaniowo. usługowej.
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Obszar: Parametry i WskaŹn]ki oraf zasady zagospodarowania
l użytkowania terenóW Vvymagane do ustalen|a w

Dlanach mieiscowch
sym-
oo

1cd BM1 obszary zabudowy o
domlnującej form]e zabudowy
mieszkaniowej z lsłlgami
i zakładami prod!kcyjnymi
nieuclązIi\łymi.

h) WieIkoŚć działki budow,lanej mieszka|nictwa
jednoroizinnego i jednorodzinnego z usługami do
1 000m. f dopuszczeniem zwiększenia
powiefzchni uzasadnionego lokalnymi warunkami
zabudowy oraz wa'-nkani zagospodarowania w
strefie ścisłej ochrony konseMatolskiej.

i ) d|a terenów zb|iżonych do pasów drogowych drogI
kąowej Nr 72 j ekspreso\^€j \łymagane
zachowanie minima|nej od|egłości budynków f
przeznaczeniem na stały pobyt Iudzi
od zewnętżnej krawędzi jezdni:
- 50m d|a budynków jednokondygnacyjnych'
- 70m d|a budynkóW wie|okondygnacyjnych'
- 90rr o d budynkóW mieszka|nycI od drogi
ekspresowej,

z dopuŚzczeniem zmniejszenia tej od|egłości do
40m pod wErunkiem rastosowanla skutecznych
środkóW akustycznej ochrony czynnej W
zagospodarowanlu działki Iub w konstrukcji
budvnku.

2 Bt\,12Obszary zabudovvy o
dominującej f ormie zabudowy
mieszkaniowej wle orodzinnei
zabudoWą mieszkaniową
jednorodzinną usługami i
zakładami produkcyjnymi
nieuciąż]iwm '

a) Wysokość budynków mieszka|nych
jednorodzinnych do 4 kondygnacji nadzlemnych,
wielorodzinnych do 7 kondygnacji nadriemnych,

b) W budynkach miesfka|nych połacie dachowe o
rachyIe1iu symetrycfrym wzg|ędem kaIenIcy o
nachyleniu od 5% do 100%,

c) Udział powierzchni biologicznie czynnej minLmum:
- 25% w zabudowie wielorodzinnej,
- 30% w zabudowie mieszkanio\rvej jednorodzlnnej,
- 10olo w zabudowie mieszkaniowej jednorodrinnej
z usługam|.

. 59o ZabJdow|e Wie|orodzirne] z JsłJgarri'
- 5% w lao-dowie lec"n czno-p'odukcyjrcj

iusłt]gowe]'
d)Wie kość obiektóW hand|owych na vlyodrębnionych

planem miejscowych terenach o przeznaczeniu pod
zabudowę usługoWąo powieŻchnI sprzedaŻy do
1000m',

e) Wie|kośó obiektóW hand|owych na Wyodrębnionych
planen ra eJscowych terenach o p'reznaczeniu
pod zabudowę mieszkan]owo-usługową o
powieŻchni spŻedaży do 4oom.,

d) jakość środowiska Wg wymogów obowiązujących
dIa zabudo\Ąy mieszkaniowo-usługowej.

0 Wie|kość działkl budow]anej rn]eszkaInictwa
jednorolzinnego i jednorodzinnego z usługami do
1ooom' z dopuszczeniem zwiększen a
powierzchni uzasadnionego lokaLnymi warunkami
zabudowy o'az wd'u_kani ragospodarowan a w
strefie ścisłej ochrony konseMatorskiej.

g) d|a terenów zb|iżonych do pasów drogovvych dro9i
krajowej Nr 72 i ekspresowej lvymagan€
zachowanie m]nlma|nej od|egłości budynkóW z
przeznaczeniern na stały pobyt ILrdzi
od zewnętŻ nej krawędzi]ezdni:
- 50m d|a budynków jednokondygnacyjnych'
- 70m d|a budvnków wie|okondyonacvinYoh,

t-
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Lp. Obszar: Parametry i wskaźniki oraf zasady zagospodarowanja
i użytkowania terenów wymagane do usta|enia w

o|anach ńieiscowch
sym_
ool

nazwa,

2cd Bt\42Obszary zabudowy o
dominującej formie zabudowy
mieszŁa nio\^/ej wie|orodzinnej z
f abudo'^ą mieszkaniową
jednorodzinną Usługami i
f akładami produkcyjnym. n.e
nieuciaż|iwYmi'

. 90m d|a budynków mieszkalnych od drogi
ekspreso!l€] '
z dopuszczeniem f mniejszenia tej od|egłoŚci do
40m pod warunkiem zastoso\^Ęnia skutecfnych
środków akustycfnej ochrcny cfynnej w
zagospodarowaniu działki Iub w konstrukcji
budvnku.

3 Bt\,43Obszary zabudowy
o dominującej fomie fabudowy
mieszkaniolvej jednorodzinnej z
usługami .zakładami
produkcyjnymi nieuciąŹ|iwymi.

a) wysokość budynków mieszkaInych do
3 kondygnacji nadziemnych w tym trzecia
w poddaszu użytkowym,

b) w budynkach mieszkalnych polacie dachowe o
nachy|eniu symetrycfnym wfg|ędem ka|enicy I o
nachyleniu od 30% do 100o/o,

c) udział powierzchni bioIo9icfnie czynnej minimum:
- 300/0 w zabudowie mieszkaniowej jednorodrinnej,
- '10% w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej

z usługam|,
.5olo w fabudowie usługowej I techniczno-

produ kcyjnej,
d) wie|kość ob.ektów h.and|o{/ych o powierzchni

spŻedaży do 400m.'
e) jakośó środowiska wg wymogóW obowiązujących

dIa zabudowy mi6szkaniowo.usługowej'
f ) wie|kość działki budow|anej mieszkalnictwa

jednorolzinnego i jed norodfinnego z usługami do
10o0m. z dopuszczeniem zwiększenia poweŻchni
uzasadnionego lokalnymi warunkami zabudowy
oraz warunkami zagospodarollania w strefie
ścisłej ochrony konseMatorskiej'

g) w oblębie jednej dfiałki budow|anej zabudowy
m ieszka niolvej jed norodrin nej dopuszczal na
|eaIif acja WyĘcznie jednego budynku
mieszkalnego,

h) d|a terenów zb|iżonych do pasow drogowych drog.
krajol,rręj Nr 72 i ekspresollej llymagane
zachowanie minima|nej od|egłości budynków z
pŻeznaczeniem na stały pobyt Iudzi
od f ewnętrznej krawędf i jezdni:
- 50m d|a budyn ków jed nokondyg nacyjnych '
- 70m d|a budynków wie|okondygnacyjnych,
.90m d|a budynków mieszka|nych od drogi
eKspresowel,

z dopuszczeniem f mniejszenia tej od|egłości do
40m pod \ rarunkiem zastosowania skutecznych
środkóW akustycznej ochrony czynnej w
zagospodarowaniu dzlałki Iub w konstrukcji
budynku.



5',1

Lp. Obszar: Parametry i Wskaźniki oraz zasady zagospodarowania
! użytkowania terenów wymagane do uśta|enia w

planach mieiscowvch
sym_
DOI

4 BM4 obszary zabudo\ły zagrodowe]' a) wysokość budynków mieszkaInych do
2 kondygnacji nadziemnych w tym druga
w poddasfu użytkowym'

b) w budynkach mieszka|nych połacie dachowe o
nachy|eniu symetrycznym względem ka|enicy i o
nachyleniu od 30% do 100%,

c) jakoŚć środowiska w9 wymogóW obowiązujących
dla zabudowy m ieszka nio\,!ej,

d) wie|kość działki budow|anej zabudowy zagrodowej
do 5000m2,

e) wielkosci budynków p|odukcji zwierzęcej do
2ODJP,

0 udział powierzchni bio|ogicznie czynnej minimum .
300k,

g) dla terenów zb|iŹonych do pasów drogowych drogi
krajowej Nr 72 i ekspresowej wymagane
zachowanie rninima|nej od|egłości bt]dynkówz
pŻeznaczeniem na stały pobyt Iudzi
od zewnętrznej krawędzi jezdni:
. 50m d|a budynkóW jednokondygnacyjnych,
.70m d|a budyn ków dwu kondyg nacyjnych '
z dopuszcfeniem zmniejszenia tej od|egłości do
40m pod warunkiem zastosowania skutecznych
środkóW akustycznej ochrony czynnej w
zagospodaroWaniu działki Iub w konstrukcji
budvnku.

5 U1 obszary o domlnującej formie
zabudowy usługowej o f naczeniu
ponadlokalnym.

Wysokość budynkóW do 3 kondygnacji nadziemnych
do 12T'icząc od pozionu terenu do najl lyżsfego
punktu przekrycia,

udział pow'eŻchri bio|og|czn|e czynnej rr inimLm .
5%,

obiekty hard|owe o powierzch1i sprzedaży poniżej
1000m',

]stniejące obiekty hand|owe nie spełniające warunku
oowierzchni sprzedażV do zachowania'

6 U1
(UH)

obszary o dominującej formie
zabudowy usługowej o znaczeniu
ponadlokalnym.

. wysokość budynków do 3 kondygnacji nadziemnych
do 12m |ic7ąc od poziomu terenu do najwyzszego
Punktu Przekrycia,

- udzialpowerzchli biologicznie czyrnej nir imum -
5%,

- obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do
2000m',

- istniejące obiekty hand|owe nie spełniające Warunku
oow]eŻchni soŻ edażV do zachowania'

7 U2 obszary o dominljącej formie
zabudowy usługowej o znaczeniU
LOKatnym.

- wysokość budynkóW do 3 kondygnacji nadziemnych
do l2n icząc od poliomu telenu do lajwyższego
punktu przekrycia,

. uoział powierzc|.nI b|o|og|cfr|e cfynnej min'mum .
10%,

- obiekty hand|owe o powierzchni spzedaży Poniżej
1000m',

- istniejące obiekty hand|owe nie spełniające warunku
oowieŻchni soŻ edażv do zachowania'



Lp. Obszar: Parametry i wskaźniki oraz fasady fagospodarowania
i użytkowania terenów wymagane do usta|enia w

planach miejscowych
sym-
oot

8 BP obvary o dominującej form.e
zabudowy techniczno
produkcyjnej' usługowo
produkcyjnej' usług w tym obsług.
komunikacji samochodowej
i zaplecza techniczne
motoryzacl r.

budynki o wysokoścido 15m |icząc od poziomu
lerenu do najwyższego punktu przekrycia' warunek
nie dotyczy konstrukcji wieżowych (o wysokoŚci od
15m do 35m) wymaganych techno|ogią produkcii'
połacie dachowe o nachy|eniu od 2% do 1o0%,
dopusfczalne konstrukcje sferyczne pŻekryć'
udz|ał pow|eŹchnI bio|ogicznie czynnej minimum
5o/o.

I KSP obszary obsługi komunikac]i
samochodowej i raplecza
techniczne motoryzacji.

. bLrdynki o wysokości do 15m |icząc od poziomu
terenu do najwyższego punktu prŹekrycia,
. połacie dachowe o nachy|eniu od 2% do 100%'
'dopusfcfa|ne konstrukcje sferyczne pŻ ekryć.
. Udział powieŻ chni bio|ogicznie cfynneiminimum

5v..

Dopuszcza|ne zastosowanie innych parametrów w tym między innymi:
- wysokości budynków zabudowy mieszkaniowej Wie|orodzinnej pod warunkiem
szczegó|nego uzasadnienia f okreś|eniem wpływu na jakośó krajobrazu'

- udziału powieŻchni bio|ogicznie czynnej w granicach strefy ścisłej ochrony
konserwatorskiej uzasadnionej dostosowaniem wnętŻ do Wskazań historycznych'

Na terenach położonych w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej wskaźniki
zagospodarowania są podpo|ządkowane wymogom konserwatorskim'

3'4' Tereny Wylączone spod zabudowy.

Na obszarze miasta wprowadza się poniższe tereny jako Wyłączone spod zabudowy
budynkami:
- obszary ogrodów (oR) z dopuszczeniem a|tan ogrodowych'
- obszary trwałych użytkÓw zie|onych (Rz),
- obszary zieleni ochronnej i nadwodnej (Z)oraz zieleni kwalifikowanej do ochrony jako

uŹytku eko|ogicznego - Z(EK),
- obszary |eśne (zL).
. obszary zie|eni parkowej (ZP) z dopuszczeniem reaIizacji obiektów niezbędnych

do funkcjonowania parku,
- obszary zie|eni działkowej (ZD)z dopuszczeniem reaIizacji obiektów niezbędnych

do funkcjonowania ogrodu działkowego'
Budowa sieci infrastruktury technicznejjest dopuszczalna na wymienionych terenach
wyjątkiem terenu oznaczonego zE$' p|zy czym rea|izacja |inii napowietrznych wymaga
szczegó|nego uzasadnienia z okreś|eniem wpływu na jakośó krajobrazu'

3.5. obszary ochrony środowiska.

3.5.1. zasady ochrony środowiska ijego zasobów.

Usta|enia STUDIUM W zakresie zasad ochrony środowiska ijego zasobÓW zobrazowano na
rysunku Nr 2 studium W ska|i 1:10 000 - zasady ochrony środowiska i jego zasobów oraz
zabytków i krajobrazu ku|turowego'
ochrona i kształtowanie środowiska pŻyrodniczego dotyczy naśępujących e|ementóW:
- rezerwatu przyrodniczego,
- obsraru chronionego krajobrazu,
- pomnikóW pŻyrody,
- wód powierfchniowych,
. użytkóW roInych Wysokiejjakości (k|asy Il l),



- lasow.
- ż|A' ^a^|^^i.żnw.h

Dla poszczegó|nych obszarów Wymagane jest zachowanie poniższych Warunków
zagospodarowania pŻestŻeni mająrych na ce|u ochronę środowiska-

Rezerwat przyrodniczy,,Rawka"
W granicach rezerwatu 'Rawka,'znajduje się samo koryto rz' Rawki o.az pas terenu o szerokości
10m pŻy|egający do |inii bŻegU Żeki i starc|zeczy z wy]|ączeniem odcinkóW W zbiornikach 'Do|na''
i 'Tatal'' gdzie granica |ądowa rezerwatu przebiega Iinią bŻ egu zbiornika' ce|em ochrony (P|an
o.hrony na |ata 1996 2015. klóry utracilważność na mocy arl 154 us|awy z dnia ]6 kwietnia 2oo4r o ochronie przyrody) jest:
- umoż|iwienie swobodnego biegu procesóW geomońologicznych' eko|ogicznych i ewoIucyjnych'
- ut|zymanie natura|nego koryta Żecznego'
- utrzymanie rytmu rocznych zmian stanu wody iprzepływów,
- swobodne kształtowanie się zbiorowisk roś|innych,
- utzymanie niermienionego stanu przyrody,
- zachoWanie dotychczasowych sposobów użytkowania gruntóW'
- utzymanie małych piętŻeń rzeki i tradycyjnych budoW|i _ młynóW Wodnych'
- utzymanie różnorodności siedIisk' zbiorowisk |oś|innych oraz gatunkóW roś|in izwieŻąt'
- pŻywrócenie czystości Wód i bŻegóW rfeki'
- unaturaInienie składnIków f|ory ifaUny'

W obszaŻe rezerwatu vwmaoane iest Worowadzenie usta|eniami p|anów mieiscowvch
zaKazow.
a)niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin,
b) pobierania kruszywa z dna i bŻegów Źeki'
c) zanieczyszczania wody iterenu,
d) niszczenia i Wycinania drzew oraz pobierania użytków d.zewnych z Wyjątkiem sytuacji

uzasadnionych pęeprowadz€nymi pracami konserwacyjnymi,
e) zmieniania stosunkóW Wodnych naruszających W sposób istotny warunki eko|ogiczne'
f) prowadzenia gospodarki rolnej z Wykorzystaniem wszeIkich środków chemicznych.
g) zamieszczania tab|ic i rek|am o|az znakóW z Wyjątkiem tabIic i znakóW związanych z ochroną

rezerwatu,
h) Wykonywania WszeIkich prac związanych z reguIacją koryta Żecznego (staroŻecza)

i umacnianiem jego brzegóW'
i)budolvy napowietznych sieci elektroenergetycznych itelekomunikacyjnych,
j) reaIizacji budynkóW iogrodzeń'

W obszaŻe rezerwatu Wvmaqane lest Worowadzenie usta|eniami p|anóW mieiscowvch
doouszczen:
a)okresowego pŻeprowadzenie prac konserwacyjnych - usuwanie namułów' zwa|onych dŻeW

i czyszczenie koryta Żeki'
b) budowy niezbędnych zbiorników Wodnych i uządzeń technicznych związanych

z tymi zbiornikami,
c) budowy mostóW W ś|adach istniejących d|Óg pubIicznych i ogó|nodostępnych dróg

WeWnętrznych'
d) budowy pżekroczeń koryta Żeki (sta|oŻecza) sieciami podziemnymi infrastruktury technicznej,
e) budowy W pasach zie|eni nadzecznej ścieżek spacerowych i rowerowych'
pŻy zachowaniu WarunkóW nadzoru iochrony okreś|onych w pzepisach szczegó|nych,

obszar chronionego Krajobrazu _ Górnej i środkowej Rawki.
W granicach obszaru chronionego Krajobrazu ' 'Górnej isrodkowej RaWki'. (projektowanego)
znajduje się fragment miasta rozciągnięty na |inii północ _ południowy zachód na osi koryta
Ż' Rawki ze zbiornikami .,Do|na' i 'Tatar'. Przedmiotem ochrony obszaru jest zachowanie
Wa|orów krajobrazowych' pzyrodniczych iku|turowych do|iny E' Rawki oraz ujścia ęeki



Ry|ki' Fragmenty obszaru położone na terenie miasta Wchodzą w skład sieci europejskiej
i krajowej obszaróW chronionych i korytarzy eko|ogicznych'

W obszaŻe podleoa|a czvnne| ochron|e:
a) ekosystemy |eśne' popŻez:

- zwiększanie |esistości' W szczegó|ności popzez za|esianie terenóW poroInych
na obszarach, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to
uzasaontone,

- utzymywanie, a W razie potzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych,
w szczegó|nie na sied|iskach Wilgotnych (o|sach). budowę obiektów małej retencj.W tym
zbiornikÓw wie|ofunkcyjnych wpływających na zwiększenie różnorodności bio|ogicznej
w otaczających Iasach'

- zachowanie i utzymywanie w stanie zb|iżonym do natu.aInego istniejąrych cieków'
mokradeł' po|an. tońowisk' W|zosowisk oraz muraw napiaskowych'

. lvykorzystanie |asóW d|a ce|ów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu
o wyznaczone sz|aki turystyczne oraz ścieżki edukacyjne. Wyposażone w e|ementy
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem,

b) ekosystemy |ądowe, pop|zez:
- pfeciwdzia|anie zarastaniu łąk i pastwisk oraz tońowisk poprzez koszenie i wypas'
a także mechaniczne usuwanie samosiewóW dŻeW i k|zewów na terenach otwartych'
z pozostawieniem kęp drzew ikŻewów'

- o9raniczenie zmiany t|wałych użytków zię|onych na 9runty orne, minimaIizację
mechanicznej uprawy 9leb na użytkach z.e|onych,

- dostosowanie terminów zabiegów agrotechnicznych do cyk|u bytowania zbiorowisk
fauny a w szczegó|ności ptakóW'

- preferowanie ochrony roś|in metodami biologicznymi,
- ochronę zadzewień ' zakrzewień o|az kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu

fo|Ć,iczego poptzez zakładanie nowych zadzewień śródpo|nych, przydrożnych
i towaŻyszących zabudowie' ochronę dŻew pomnikowych i obejmowanie tąformą
ochrony nowych okazóW,

- zachowanie śródpoInych tońowisk' zabagnień, podmokłości oraz oczek Wodnych.
- utrzymywanie melioracji wodnych w ramach racjona Inej gospodarki rolnej
z wyk|uczeniem odwadniania obszaróW wodo-błotnych, tońowisk i obszarów
źródIiskowych'

- eIiminowanie nie|egaInego ekspIoatowania surowców mineraInych iskładowania
odpadów, reku|tywacja terenóW po-Wyrobiskowych z utrzymaniem Wyrobisk na których
wykształciły się biocenozy o znacznej różno|odności'

. utŻymywanie iw razie konieczności odtwaŻanie |oka|nych korytarzy eko|ogicznych
w szczegó|ności WzdłuŹ |z ' Rawki i RyIki'

c) ekosystemy wodne, poprzez:
- utrzymanie dobrego stanu eko|ogicznego i chemicznego Wód z uwzg|ędnieniem
właściwej gospodarki Wodno-śc|ekowej'

. zachowanie . ochrona zbiorników wód powiezchniowych z ut|zymaniem roś|.nności
szuwarowejoraz pasem roś|inności okaIającej (obudowy bio|ogicznej zbiorników),

- utŻymanie bioIogicznego pzepvwu Wód'
- ograniczenie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych w ceIu ochrony krawędzi
tarasÓw żecznych'

- wykluczenie zmjan uksztaftowania terenu w niezabudowanych dolinach zecznych
w szczegÓ|ności W granicach terenów zagrożenia powodziowego,

- utŻ ymanie i ukształtowanie zadarnionych stref buforowych Wokół zbiornikóW i wzdłuż
bzegów Żek ce|em ograniczenia spływu substancji biogennych z gruntów ornych.

. zwiększenie retencjiwodnej zwłaszcza małej retencji z warUnkiem zachowania dróg ryb'

W obszarze wymagane jest wprowadzenie usta|eniami p|anów miejscowych zakazów jakie
zostanąwprowadzone pŻepisem powołującym obszar chronionego Krajob|az.'
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Pomniki przyrody.
W obszarze miasta występujądŻewa Wpisane do rejestru pomnikóW przyrodyI
- dąb szypułkowy o obwodzie 285cm na P|acu marszałka Piłsudskiego'
- dąb szypułkowy o obwodzie 300cm na P|acu marszałka Piłsudskiego'
. Wiąz szypułkowy o obwodzie 355cm na u|' Władysława Reymonta Nr 2'
- k|on JaWor o obwodzie 2350cm na cmentaŻ u p|zy u|' Tomaszowskiej,
- dąb szypułkowy o obwodzie 240cm na cmentaŻu pzy u|. Tomaszowskiej.
- wiąz szypułkowy o obwodzie 295cm na u|' I.i|ickiewicza,
- wiąz szypułkowy o obwodzie 230cm na u|' |\'/|ickiewicza'
W obszarach otaczających pomniki wymagane jest Wprowadzenie usta|eniami p|anóW
m.ejscowych następujących warunków:
- ochrony systemu kożeniowego przy prowadzeniu prac ziemnych'
- właściwego zagospodarowania terenu wokół pomn.ka pŻyrody z wyk|uczeniem reaIizacji
zagospodarowania ograniczającego warunki ekspozycji pomnika'

Wody powierzchniowe.
Większośó zasad zagospodafowania dotyczących pzeważających części wód
sformułowano W pUnktach dotyczących zasad ochrony rezeMatowej oraz zasad ochrony
krajobrazu niniejszego rczdziału' Ponad to zakłada się:
a)w doIinie Żeki Ry|ki, utŻymanie istniejących i reaIizację nowych zbiornikóW retencyjnych

o funkcji rolniczej (rybackiej),
b) W celu ochrony wód powieŻ chniowych ograniczenie a w końcowym efekcie eIiminację

całkowitą z|z utóW surowych ścieków oraz wód opadowych uznanych za zAnieczyszczone '
Działania w tym zakresie będą obe]mować:
a) reaIizację systemów odprcWadzania ioczyszczania ścieków sanitarnych zgodnie

z programem sanitacji miasta,
b)reaIizacja separatorów na ujściach sieci kanaIizacji deszczowej,
c) utrzymaniu istniejących i budowie nowych zbiomikóW retencjiwodnej,
d)Wprowadzeniu opaskowych zadzewień izakzewień wzdłuż cieków i zbiornikóW wodnych.

Grunty rolne klasy lll.
W ceIu ochrony gruntóW rolnych najwyższej jakości wprowadza się:
- ograniczenie rozwoju zabudowy o charakterze nierolnicrym w wyznaczonych obszarach na

rysunku studiUm' ofnaczonych symbo|em BM1, B|Vl2, B|V]3 popzez stosowanie Wyższych
wskaźników pow|eŻ chn' blo|ogicznie czynnej'

- ograniczenie realizacji zabudowy nierolniczej w obszarach wytypowanych jako rolnicza
pzestŻeń produkcyjna'

- ograniczenie wykorzystania na ce|e nieroInicze 9runtów rolnych pochodzenia mineraInego
||| k|asy bonitacyjnej, Wszystkich trwałych użytkóW zieIonych oraz wszystkich gruntów
Wytwozonych z 9|eb pochodzenia organicznego, nieza|eżnie od klasy bonitacyjnej,

- uwzg|ędnieniu konieczności udziałU W terenach użytkowanych ro|niczo e|ementóW
bio|ogiczn.e czynnych' jak: |asy, Ęki, wody powiezchn.owe' bagna, tońowiska'

. wprowadzeniU obudowy biologicznej głównych ciągów komunikacyjnych' zwłaszcza drogi
ekspresowej' krajowej iWojewódzkich na styku z komp|eksamj glebowymi wysokich k|as
bonilacyjnych.

Lasy.
W zakresie ochrony gruntów |eśnych i |asóW uwarunkowania rozwoju pzestŻennego gminy
wynikają z ustaw: o |asach' o ochronie p|zy|ody o|az o ochronie gruntóW ro|nych i |eśnych'
szczegó|nym rygorom pod|egają |asy w granjcach obszaru chronionego krajobrazu' ochrona
ekosystemóW |eśnych powinna po|egać naI
. zachowaniu bio|ogicznej różnorodności lasóW'
- za|esieniu komp|eksóW roInych słabejjakościw obszarach R2 ok.eślonych na rysunku
studium' do zadzewień powinny być róWnież wyko|z ystane rodzime 9atunki' tj ' np'. brzoza



b|odawkowata, ś|iwa tarnina' topola osika, jałowiec pospoIity' jaząb pospoIity, kruszyna
tarnina,

- utŻymania produkcyjnej zasobności IasóW'
- utzymania zdrowia i żywotności ekosystemóW |eśnych'
- utzymania i Wzmacniania długofa|owych iWie|ostronnych kozyści społeczno.
ekonomicznych płynących z |asóW'

złoża geo|ogiczne.
W obszarze miasta występująw rejonie u|' Księże Domki:
- teren górniczy 'RaWa Mazowiecka A-|A,,,
- obszar górniczy .Rawa Ma7owiecka |A'' '
- obszar górniczy 'Rawa Mazowiecka A'''
bazujące na złoŹu geoIogicznym piaskóW'
Usta|a się następujące zasady och|ony złóż geologicznych:
- na obszarach o symboIu R2 iB|\,43 - położonym pomiędzy ko|ejką wąskotorową a granicąz
wsiami scieki i Boguszyce z Wyjątkiem obszaróW chronionych' dopuszcza|ne jest
pEeznaczenie terenów ro|nych pod eksp|oatację udokumentowanego złoża geo|ogicznego
z reku|tywacjąo kierunku odpowiednim dIa pŻyszłego zagospodarowania, zgodnego z
okreś|onymi kierunkami rozwoju,

- na obszarach udokumentowanych złóż a jeszcze nie wyeksp|oatowanych obowiązuje
zakaz rca|izacji budynków i sieci infrastruktury technicznej oGz za|esień'

- reku|tywacja te|enóW poekspIoatacyjnych o kierunku |eśnym z utzymaniem zbiornikóW
wodnych powstałych W Wyniku eksp|oatacji złoża spod wody'

Nie Wyznacza się obszarów złÓż geo|ogicznych Wymagających Wyznaczenia fi|aróW
ocnronnycn.

3.5.2. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego,

Ustalenia STUDIUM w zakresie rasad ochrony krajobrazu kulturowego zobrazowano na
rysunku Nr 2 studium W ska|i 1:10 000 - zasady och|ony środowiska i jego zasobÓw oraz
zabytkóW i krajobrazu ku|turowego'

zasady ochrony krajobrazu ku|turowego dotyczą Warstw:
. ',miejsca.' z jego p|z eszłością fomą i konfiguracją'
. '.ukrytych pod ziemią' w tym zasobów Warstw geoIogicznych oraz zna|ezisk
archeologicznych,
.',pokrycia powieŻchni ziemi,' stanowiącego właściwy krajobraz ku|turowy'
Na obszaŻe miasta Wskazane są do ochrony:
a) obiekty zabytkowe z ich bezpośrednlm otoczeniem'
b) mjejsca na styku różnych form (ukształtowania Iub zagospoda|owania) terenU stanowiące

o odbioŻe krajobrazu (two|zące napięcia odbioru krajobrazu)W tymI
- granica pomiędzy łąkami w doIinie RaWki a terenami ro|nymi Iub zabudowy' Wymagająca
ekspozycji i utrzymania bez zadŻewień'

- granice pomiędzy otwartymi komp|eksami terenów rolnych a pasmowązabudową
na peMeryjnych obszarach miasta,

c) stanowiska archeologiczne,
d) zagospodarowanie terenu a w tym:

- układ urbanjstyczny części najstarszej miasta obejmujący główną oś uńanistyczną
obejmująca: ul' Jerozolimską' u|' Warszawską, p|ac |\.łarszałka Józefa Piłsudskiego'
Wyszyńskiego' p|ac WoIności' u|' Kościuszki i u|. Tomaszowską poprzez utrzymania
skaIi zabudowy zachowującej w k|ajob|azie Wymienione dominanty.

- kompleksy zieleni parkowej,
- cmentaże.

Do Ważniejszych zasad ochrony krajobrazu kU|turowego na|eżą:



- koncentracja zabudowy W istniejących. wykształconych komp|eksach zabudowy
przy zachowaniu tradycyjnego układu urbanistycznego i krajobrazu centra|nej części
miasta.

- objęcie ochroną konserwatorską obiektów izespołów ku|tury materiaInej,
- harmonijne wkomponowanie w krajobraz naziemnych e|ementóW infrastruktury technicznej,
. promowanie działaIności gospodarczej zWiązanej z |okaInymi tradycjami i dziedzictwem

kulturowym.
Wymagane jest wprowadzenie usta|eniami p|anów miejscowych ograniczeń nakazów
i zakazów zapewniających wg|ąd (strefy ekspozycji) na dominanty architektoniczneI
- wszystkie pierzeje p|acu Marszałka Józefa Piłsudskiego od strony przeciw|egłych pieęei'
- budynek straży pożarnej od strony ul' Kościuszki'
- budynek szkoły podstawowej, u|' Kościuszki 19 od strony zachodniej'
. budynek dworca ko|ejki wąskotorowej od strony u|' Ko|ejowej,
- budynek muzeum od strony u|' Łowickiej'
- kościół oo' Pasjonistów p'w' Wniebowzięcia N|VlP od strony pŻ y|egającej uIicy'
. kościół ewangeIicki od strony u|' Warszawskiej oraz od strony u|' Jerozo|imskiej'
- zamek Książąt Mazowieckich od strony drogi krajowej Nr 72 i u|' zamkowej'
- park miejskiod strony u|' Ko|ejowej' Fawomej i Fawornejoraz Ż' Rawki'
- cmentaŻ Żydowski od strony u|' Kazimieęa Wie|kiego.

3.6' ochrona dziedzictwa ku|turowego i żabytków oraz dóbr ku|tury wspolczesnei.

Usta|enia STUDIUM W zakresie zasad ochrony zabytków zobrazowano na rysunku Nr 2
studium w ska|i 1|10 000 . Zasady ochrony środowiska i jego zasobóW oraz zabytków i
krajobrazu kulturowego.

Na obsfarze miasta ochronie pod |egają obiekty Wpisane do rejestru zabytkóW:
1) strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej (decyzja Nr 800 z dnia 04'10' 1991r')'
2 ) k|asztor oo' Pasjonistów (decyzja Ń 7811236 z dnia 27 .12.1967r ')'
3) kościół oo. PasjonistóW p'W' Wniebowzięcia NMP (decyzja Nr 781/235

z dnia 27.12.1967r.),
4) kościół ob' Par' p'w' Niepoka|anego poczęcia NMP (decyzja N| 7771232

z dnia 27.12.1967r.'),
5) kolegium (decyzja N | 7801234 z dnia 27.12.1967r.),
6) dzwonnica (decyĄa N| 7791233 z dnia 27 '12'1967(.),
7) kościół ewange|icki (decyzja Nr 783/237 z dnia 27.12'1967|')'
8) cmentaŻ grzeba|ny pŻy u|. Tomaszowskiej (decyzja Nr 806 z dnia 20.1 1.1991r-)'
9) cmenta.z żydowski (decyzja Nr 872 z dnia 20'03'1992r'),

10) park miejski (decyzja Nr 478 z dnia 16.09.1978r.),
1 1) zamek Książąt Mazowieckich (decyzja N| 784/238 z dnia 27.12.1967r.),
12) ratusz' p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 5 (decyzja Nr 785n39 z dnia 27 '12.'|967|')'
13) dawne jatki miejskie, ul. l\.4ickiewicza 1 1 (decyzja Nr 27Ol2O0 z dnia 27 .12.1967t.\,
14) Rogowska Ko|ejka Dojazdowa' most' dworzec ko|ejki Wąskotorowej (decyzja Nr 1000

z  dn ia  31 .12 .1996r . ) ,
15) szkoła podstawowa, u|. Kościuszki 'l9 (decyzja Nr 916 z d nia 22 '12 ''|992| ')
16)dom (Muzeum). ulica Łowicka 26 (decyzja Nr631 z dnia 29'09'1983r')'
17) dwór' ul. , l ' [/]aja 55 (decyzja Nr 789 z dnia 07'02.1989r.),
18) zespół budynków Wi||i: wi||a, dom ogrodnika' brama wjazdowa. u|' Miła 4 (decyzja Nr 913,

z dnia 04.12.1992r.),
19) dom, p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 4 (decyzja Nr 786240 z dnia 27 '12' 1967|')'
20) dom' p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 4a (decyzja Nr 787|241 z dnia 27 '12' 1967|'),
21) dom, p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 4b (decyzja Nr 788D42 z dnia 27 '12. 1967|.),
22) dom, p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr '10 (decyzja Nr 789D43 z dnia 27.12. 1967r.),
23) dom ' p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 1 1 (decyzja N r 79on44 z dnia 27.12' 1967r')'
24) dom, p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 12 (decyzja Nr 791n45 z dnia 27 '12' 1967|')'



25) dom, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 14 (decyzja Nr7921246 z dnia 27 '12' 1967r'),
26) dom, p|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego Nr 16 obecnie Nr 'l 5 |decyĄa N( 7931247

z dnia 27.12. 1967r.),
27) dom' p|ac l'i|arszałka Józefa Piłsudskiego Nr 17 obecnie Nr 16 (decyĄa Ń 271t2o2

z dnia 27 .12. 1967 r.),
28) dawny budynek Komisji obwodowej starostwa Armii Krajowej Nr 1 (decyzja Ń 272t2o2

z dnta 27 .12j967t.),
29) dom, słowackiego l4 obecnie 44 (decyzja Nr 6o1/1oo9 z dnia 29'06.19yr').
30) dom, ul. Warszawska Nr 8 (decyzja Nr 769 z dnia 25.08. 1996r.),
31)dom, p|acWo|ności6 (deryzja N r 795/2 49 z dnia 27 '12.1967 r.),
32) młyn gospodarczy' u|' słowackiego 76 (decyzja Nr 886 z dnia04'12'1gg2|'j '
33) podgrodzie (decyzja Nr 968 z dnia 1 5.01.1 991 r. ),
34) g rodzisko wczesnośred niowieczne (decyzja Nr 360/58 z d n ia 1 5 'o7' 1966r. )'

Na obszaŻe miasta ochronie pod|egają obiekty będąc€ w ew.dencji zabytkóW:
1) cmentaz pzykośc.e|ny z bramą pzy koście|e oo' PasjonistóW,
2) cmentaz przykoście|ny pŻy kościele p.W' Niepoka|anego Poczęcia N|\.i|P,
3) cmentarz przykoście|ny pŻ y koście|e ewan9e|icko . augsburskim,
4) budynek mieszka|ny p|ac |V]arszałka Józefa Piłsudskiego Nr 13A'
5) dom mieszka|ny u|' Słowackiego 31 obecnie 76'
6) szpital (obecnie intemat) w zespole ewangelicko-augsburskim, ul. Wa.szawska,
7) kap|ica cmentarna p.w. sw' E|żbiety'
8) kapliczka p.w. Sw. Rocha, ul. l Li laja,
9) kapliczka ul. Zamkowa Wola,

1 0) szpital obwodowy, u L Wa rszawska '14,
1 1) austeria, ul. Jerozolimska 30.
12) budynek straży pożarnej, p|' Wo|ności4,
13) domy' u|' Kardynała Wyszyńskiego 1' 2' 3,
14) dom Nr 34, ul. Jerozolimska,
15)dom. ul' Kiljńskiego Nr4.
16) domy, u|. Kościuszki Nr 3 ' 4.
17) domy, ul. Krakowska Nr 6, 7,
18) dom. u|' K|zywe Koło Nr 6'
19)dom' u|- KapIica zna|ezien|a Św. K|zyża u|. Katowicka'
20) domy u|. Łowicka Nr 4' , l0 i 14'
21) dom, ul. Mazowiecka Nr 2.
22) domy, ul. Mickiewicza Nr 18, 24,
23) domy' p|ac |Vlarszałka Józefa Piłsudskiego Nr 1. 2' 3. 13,
24) domy, ul. Skierniewicka Nr '1, 7,
25) dom. u|' słowackiego Nr g.
26) dom W zespo|e domów fabryki 'Tatar'',
28) dom, ul. Tomaszowska Nr 2.
29)domy, ul. Warszawska Nr 3, 10,15,
30) dom' p|' Wolności Nr 11 '
31) domy, ul. Zamkowa Wola Nr 1 i 5,
32) dom. P|. Wo|nościNr 3.
33)kapliczka, ul. W. Reymonta.

Zasady ochrony dziedzictwa kU|turowego i zabylkóW oraz dóbr kultury współczesnej
pod|egają uszczegółowieniu W usta|eniach p|anU miejscowego a szczegó|nie w zakiesieI
1) warunkóW zagospodarowania W strefie ekspozycji obiektóW chronionych oraz W strefie

ochrony konserwatorskiej w których wymagane jesl wprowadzenie w p|anach
miejscowych' obowiązujących usta|eń okreś|ających:
a) zachowanie warunków ekspozycji obiektu zabytkowego wzdłuŹ głóWnych osi

kompozycyjnych w tym: dróg Wjazdowych' a|ei i Iinii widokowych.



b)Warunki architektoniczne wyk|uczające dominanty konkurujące z obiektami sakraInymi,
jak masztów, kominów' słupóW Iub kubatur pŻewyższających 3/4 wysokości obiektóW
za bytkowych;

2) warunkóW zagospodarowania na terenach cmentaŻy i parku oraz w strefie ścisłej ochrony
konserwatorskiej' d|a których Wymagane jest Wprowadzenie warunków dotyczących:
a) zachowania warunkóW Właściwej ekspozycji od strony terenów p|zyległych'
b) ograniczenia zabudowy w strefach ekspozycji,
c) ochrona dŻewostanu w tym w szczegó|ności systemu kozeniowego.

Wyżejwymienione obiekty i obszary pod|egają róŹnym stopniom ochrony w ce|u zachowan.a
c.ągłości historycznej krajobrazu oraz funkcji użytkowych'
Genera|nymi zasadami ochrony wskazanymi do uwzg|ędnienia w p|anach miejscowych są:
a) rea|izaąa zagospodarowania na obiektach jak i w otoczeniu (w strefie ścisĘ ochrony

konserwatorskiej) pod nadzo|em ina Warunkach okreś|onych w pzepisach szczegó|nych'
b) zachowanie historycznie ukształtowanego pŻebiegu granic Własności i Iinii

rozgraniczających uIic' Iinii zabudowy i gabarytóW zabudowy'
c)zachowanie charakteru WnętŻ '
d) zachowanie zgrupowań starodŻewu'
e) dostosowanie funkcji użytkowych budynków do funkcji pierwotnych a W sytuacji b|aku

kontynuacji funkcji w czasach obecnych nadanie funkcji zbIiżonych,
f) W sytuacji' gdy stan techniczny budynkóW. Wskazuje na postępującą i nieodwraca|ną

degradację p|zy zastosowaniu znanych technik, Wymagane jest całkowite odtwoŻenie
obiektóW W kształcie historycznym |ub Wyodrębnienie zarysu obiektu W e|ewacji nowej
zaouoowy,

g) W obszaŻe strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej wskazane jest Wprowadzenie zasad
zagospodarowania o treści:
- połacie dachowe budynkÓw w pieŻejach symetryczne i o nachy|eniu od 40olo do 100%
z uwzg|ędnieniem nawiązania do formy dachóW h.storycznych budynków sąsiadujących'

- dachy kryte: dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną |ub b|achą dachówkową
w ko|orze brązowym. czerwonym Iub grafitowym,

- dachy Wysunięte poza lico muru do 70cm z uwzg|ędnieniem nawiązania do formy dachów
historycznych budynków sąsiadujących,

. poziom ka|enicy dachu budynku winien nawiązywać do ka|enic budynków sąsiednich
z uwzg|ędnieniem zasady umiejscowienia Iinii kalenicy budynku niższego w obrębie
ściany szczytowej budynku Wyższego'

. zakaz stosowania spadków Iukarn począWszy od ka|enicy dachu'
- W e|ewacjach frontowych podziały, proporcje powieŻchni okien i ścian. detaI
oraz ko|orystyka powinny być dostosowane do historycznych budynkóW sąsiadujących
oraz charakteru WnętŻa urbanistycznego oraz |okaInych tradycji ksztahowania zabudowy'

- na elewacjach frontowych budynkóW w pietzejach obowiązuje uczytelnienie historycznych
granic nieruchomości,

- e|ewacje kryte tynkami sz|achetnymi Iub półszlachetnymi. gładkimi |ub nakrapianymi'
- zakaz instaIowania na e|ewacjach frontowych budynków: wszeIkich uządzeń |icznikowych

infrastruktury technicznej' których powierzchnia frontowa Wykracza poza powieŻchnię
ściany frontowej, ś|usarki sta|owej. okładania e|ewacji płytkami terakotowymi
oraz winylowymi typu ,,siding',

- insta|owanie uŻądzeń |icznikowych i p|zyłączy infrastruktury technicznej w e|ewacji
frontowej budynków zabytkowych jest dopuszcza|ne po spełnieniu Wymogów
konserWatorskich okreś|onych przepisami szczegó|nym..

. wrota bram pęejazdowych drewniane'
- Wysokość ogrodzeń od strony u|ic i p|acóW do 160cm,
- poziom posadzki pańeru wyniesiony nad poziom terenu do 0'45m z uwzg|ędnieniem

nawiązania do poziomu pańeróW historycznych budynków sąsiadujących,
- zakaz realizacji loggii.



Na obszarach Występowania stanowisk archeo|ogicznych i Wokół tych obszarów
pŻyjmuje się poniższe zasady mające na ce|u ochronę pozostałości pradziejowych
ihistorycznych:
a) na terenach Iub fragmentach te|enów, które położone są w obszarach występowania

stanowisk archeo|ogicznych' wykonywanie prac ziemnych związanych z zabudoWą
i zagospodarowan.em terenu Wymaga przeprowadzenia wypŻedzających ratowniczych
badań WykopaIiskowych'

b) na terenach |ub fragmentach terenów położonych W obszaŻe ochrony stanow.sk
archeo|ogicznych' prace ziemne i za|esienia' pod|egają nadzorowi konserwatorskiemu
na warUnkach okreś|onych w pzepisach szczegó|nych, Wykonywan.e prac ziemnych
związanyah z zabudową i zagospodarowaniem terenu Wymaga nadzoru archeologicznego
w czasie ich realizacji,

c)w p.zypadku stwierdzenia lokaliracji stanowiska archeologicznego w obszarze ochrony
stanowisk archeo|o9icznych' wykon}Ą/vanie robót ziemnych związanych z zabudową
i zagospodarowaniem terenu wyma9a pzeprowadzenia ratowniczych badań
wykopaliskowych,

d) ograniczenie .nwestycji na obszarach występowania stianowisk archeo|o9icznych
a w sytuacji Wystą)ienia takiej konieczności, pzeprowadzania ratowniczych badań
wykopa|iskowych pzed podjęciem działań inwestycyjnych na Warunkach właściwych
przeprsow,

e) obszar strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej tfaktuje się jako strefę ochrony stanowisk
archeologicznych.

3.7. Kierunki rozwoju systemów komunikacji.

UstaIa sie ooniższe zasadv i kierunki rozwoiu siecidróo'
A. Rozwój sieci dróg zostanie podpo|ządkowany następującym ce|om nadŻędnymI

. zapewnienie bezko|izyjnego przeprowadzenia ruchu zewnęt|znego pzez obszary
zabudowane miasta' pomiędzy kierunkami do Łodzi. Skiemiewic, Grojca' Nowego
Miasta' opocznem' z uwzg|ędnieniem ruchu zewnętrznego wywołanego węzłami
na drodze ekspresowej,

- otwarcia miasta dla ruchu doce|owego do RaWy Mazowieckiej z W/W kierunkóW,
- dogodnego połączenia miejscowości z gmin sąsiednich z miastem RaWa Mazowiecka'
. fapewnienia dogodnych połączeń uIicznych d|a ruchu wewnętŻ nego pomiędzy

śródmieściem' dzieInicą północną i dzie]nicami południowymi'
- utwoŻenie strefy ruchu uspokojonego W obrębie najcenniejszego ku|turowo obszaru
śródmieścia'

B. Przyjmuje się następującą strukturę 'unkcjona|ną dróg:
1) droga krajowa Nr 8 Warszawa . Wrocław' projektowane do p.zystosowania do k|asy

drogi ekspresowej o og raniczonej dostępności ruchu samochodowego do węzłów:
- 'Biała'' (istniejący) na pŻecięciu z drogą krajoWą Nr 72 i Wojewódzką Nr 725'
-,'Katowicka'' na przecięciu z drogą powiatową Nr 4155E i prcjektowanego podłączenia
drogi Wojewódzkiej Nr 726;

2) na pŻecięciu z pasem drogowym drogi ekspresowej zostaną utŻymane
o?z zrealizow ane przejazdy'.
- ko|ejki wąskotorowej (istniejący Wiadukt drogowy)'
- u|' zamkowa (istniejący wiadukt drogowy),
- ul' Władysława Reymonta (istniejący Wiadukt drogowy)'
- ul. Krakowskiej (projektowany wiadukt drogowy),
- u|. osada DoIna do Akacjowej (istniejący WiaduK drogowy do pŻebudowy W ce|u
poprawy parametrów p|zejazdu):

3) droga krajowa Nr 72, Łódź _ Rawa Mazowiecka, k|asy droga główna (doce|owo k|asy
GP) o ograniczonej dostępności ruchu samochodowego do skrzyżowań,
. z u|' Jeżowską'



. z u|' Skierniewicką (drogą wojewódzką Nr 707),
- z u|. Białą i drogąWojewódzką Nr 725'
- zjazdów do obiektów związanych z obsfugą ruchu na warunkach Właściwego
zaŻądcy drogi;

4) na pŻecięciu z pasem drogorvym drogi krajowej Nr 72 zostaną utEymane pŻejazdy;
- z projektowana u|icą dojazdową łączącą u|' Bo|esława chrobrego z u|' Wodną.
- z u|' Jerozo|imską;

5) droga wojewódzka Nr 707' skierniewice _ Nowe Miasto o pzebiegu nieciągłym
w obszarze miasta, k|asy u|ica zbiorcza (doce|owo główna) w ś|adzie:
- ul. Skiemiewickiej (od granicy miasta do drogi krajowej Nr 72),
- ul. Zamkowa Wola (od granicy miasta do ul. Jerozolimskiej),
- ul' Jerozo|imskiej iBiałą (u|ice gminne)do ronda na drodze krajowej Nr 72'
z zapewnieniem połączenia Ww odcinkóW popzez fragment drogi krajowej Nr 72
od skzyżowania z u|' Skierniewicką do ronda na węź|e ,'Biała'';

6) droga wojewódzka Nr 725, Rawa Mazowiecka - Grojec, k|asy u|ica zbiorcza
(doce|owo głóWna)' na odcinku u|. Białej od granicy miasta do węz}a 'Biała'';

7) droga wojewódzka Nr 726 RaWa Mazowiecka - opoczno, k|asy u|jca zbiorcza
(doce|owo główna)' na odcinku u|' Krakowskiej od granicy miasta do podłączenia do
węzła ''Katowicka'' na drodze ekspresowej s8;

8) układ podstawowy obsługi komunikacyjnej obszarU miasta będzie tworzyc sieć uIic
zbiorczych:
a) ciąg u|ic k|asy droga zbiorcza' twozący główną oś komunikacyjną miasta' od drogi

Wojewódzkiej Nr 707 (u|' zamkowa Wo|a) do drogi krajowej Nr 72 W ś|adzie u|ic;
- Targowej (droga powiatowa Nr4152E),
- Al. Konstytucji 3 maja (droga powiatowa Nr 4152E),
- ul. Faworna (droga powiatowa Nr 4152E),
- u|ica projektowana od u|' Fawornej do sk|zyżowania u|' Jeżowskiej z drogą

krajową Nr 72'
b) u|. Mszczonowska (droga gminna Nr 113332E) k|asy droga zbiorcza' zapewniaiąca

połączen|e komunIkacyjne z miejscowościami Konopnica i Żydomic€ oraz da|ej
położonymi W północnej części gminy Rawa lv|azowiecka,

c) ul' Krakowska (droga wojewódzka Nr 726) k|asy droga zbiorcza, odcinek od A|'
Konstytucji 3 Maja do drogi ekspresowej popEez wiaduK nad drogą ekspresową
zapewniająca powiązanje komunikacyjne miasta z drogąwojewódzką na kierunku
do opoczna oraz z dro9ąekspresową popzez węzeł,'Katowicka"'

d) ciąg uIic k|asy droga zbiorcza: Tadeusza Kościuszki (droga powiatowa Nr 4100E)'
Tomaszowska (droga powiatowa Nr 4152E) do skzyżowania z u|. Katowicką i
Katowicka (droga powiatowa Nr 4155E) od u|' Tomaszowskiej do Węzła
',Katowicka'' zapewniający powiązanie komunikacyjne miasta z drogą ekspresową
na kierunku do Wrocławia popęez Węzeł ''Katowicka''

e) ciąg u|ic klasy droga zbiorcza: Księże Domki' 1-|V]aja' Kolejowa (droga powiatowa Nr
4110E) i u|. skiemiewicka (droga wojewódzka Nr 707) odcinek od u|. Łowickiej do
dro9i krajowej Nr 72, zapewniający powiązanie komunikacyjne miasta z drogą
krajowa Nr 72 na kierunku do Łodzi'

9) układ uzupełniający obejmują ważnie]sze drogi |okaIne' twozące sieć podstawową ulic
IokaInych w skład' którE wchodzą uIice.
- Nowa (droga gminna Nr 113352E w),
- A|eksandówka (droga powiatowa Nr 4136E w trakcie zmiany kategorii na gminnd'
- Browarna (droga powiatowa Nr 4139E w trakcie zmiany kategorii na gminnd,
- Przemysłowa (droga powiatowa Nr 4139E W trakcie zmiany kategorji na gminnd'
. Niepod|egłości (droga powiatowa Nr 4144E)'
- Południowa (od u|' Krakowskiej do u|. Reymonta, droga gminna Nr 113353E)'
- Katowicka (od ul. Tomaszowskiej do granic miasta, droga powiatowa Nr 4155E),
- Jerozolimska (od ul- Warszawskiejdo ul. Zamkowa Wola),



. Generała Antoniego Jeziorańskiego (droga gminna Nr 113329E)'
- Jeżowska'
- Kazimierza Wielkiego,
. Łowicka,
. Miła,
- opoczyńska'
- Osada Dolna,
. Bo|esława Prusa (droga gminna Nr 113315E)'
- Reymonta (droga gminna Nr 113109E),
- JuIiusza SłoWackiego,
- Jana Sobieskiego (droga gminna Nr 113319E),
. so|idarności (droga gminna Nr 113321E)'
- Wałowska,
- Warszawska,
- Wyzwolenia,
- Stefana Zeromskiego (droga gminna Nr 113327E)
. zwoIińskiego (droga gminna Nr 113354E)
oraf projektowane ulice lokalne w terenach rolnych promowanych do zabudowy
W rejonie: u|' Białej, u|. Krakowskiej' u|. Księże Domki, u|. 1 Maja oraz Wzdłuż ko|ejki
wąskotorowej od u|' Miodowejdo u|' Mszczonowskiej;

10) sieć uzupełniającą uIic obsługujących bezpośrednio tereny zabudowy będątwozyc
pozostałe u|ice o nadanych katego ach lub nie posiadających kategoriidróg
publicznych;

11) W konsekwencji p|zyjętej struktury funkcjonalnej dróg niezbędne będzie
sformułowanie WnioskóW o dokonanie zmian kategorii dróg W trybie przepisóW
o drogach publicznych w zakresiel
- nadania kategorii drogi wojewódzkiej (ciąg drogi Wojewódzkiej Nr 707) d|a odcinków

uIic JerozoIimskiej i Białej'
- zdjęcie kategorii drogi Wojewódzkiej N| 726 z odcinka u|' Krakowskiej od d.ogi
ekspresowejdo Lr l. Warszawskiej.

- nadania kategoriidróg powiatowych Wszystkim uIicom zbiorczym, które takiej
kategorji nie posiadają,

- zdjęcie kategorii dróg powiatowych Wszystkim ulicom |okaInym' Kóre taką kategorię
posiadają'

c. Kształtowanie sieci uIic nast4]i poprzez:
. modernizację istniejącej sieci uIic z doprowadzeniem paramekóW technicfnych

a w szczególności W zakresie szerokości jezdni' łuków poziomych W trasie i w obrębie
sk|zyżowań' do stanu zgodnego 2 Wymogami obowiązujących norm'

- budowę nowych uIic podstawowego okładu oraz W terenach promowanych
do zabudowy,

- utrzymanie funkcji obsługi terenóW budow|anych na odcinkach stycznych z uIicamj
i dostosowanie parametróW uIic do pełnienia tejfunkcji'

D. W granicach pasóW drogowych UIic (z wyłączeniem drogi ekspresowej i krajowej) zakłada
reaIizację ścieżek rowerowych (wydzie|onych Iub oznaczonych na jezdni)
Wg zapotŻebowania ze szczegó|nym uwzg|ędnieniem połączeń turystycznych W obsza|ze
chronionego krajobrazu' UtŻymuje się istniejący ciąg pieszo.rowerowy Wzdłuż |z. Rawki
od zapory zbiornika Tatar do u|. ŁoWickiej z WydłuŹeniem do Wsi zydomice'

3.8. Kierunki rozwoiu systemów infrastruktury technicznej.

Mając na wzg|ędzie zrównoważony rozwój miasta (rozumiany pŻez to taki rozwój społeczno-
gospodarczy' W którym następuje proces integrowania działań poIitycznych' gospodarczych i
społecznych' z zachowaniem równowagi p|zy|odniczej oraz trwałości podstawowych



procesóW pzyrodniczych' W ce|u zagwarantowania moż|iwości zaspokajania podstawowych
potzeb poszczegó|nych społeczności Iub obywateIi zarówno Współczesnego poko|enia' jak i
p|zyszłych poko|eń) usta|ono podstawowe zasady obsfugi inżynieryjnej m.asta w skład' której
wchodzą systemy:
. zaopatzenia w energię e|eKryczną.

. zaopatzenje w c.epło,
- telekomunikacyjny,
- zaopatŻenia W wodę,
- odprowadzenia i oczyszczania ściekó,/.,
- odprowadzania i oczyszczania wód opadolvych,
. usuwania odoadów.

Ustala sie nastepuiace zasadv ikierunki rozwoiu svstemów.
1) rozwój systemóW infrastruKury technicznej po|egać będzie na:

- utrzymaniu' modernizacji i usprawnianiu istniejąrych sieci i uządzeń,
. dogęszczeniu sieci doprowadzających iodbierających, Według zapotzebowania'
. rozbudowie systemów na terenach proponowanych do zabudowy;

2)W zakresie sieci i uŹądzeń e|ektroenergetycznych pŻewiduje się:
- oparcie zasi|ania systemu o głóWny punkt zasiIania pŻy u|' Skierniewickiej,
- ut|zymanie przebiegu istniejących linii pŻesyłowych 11okv z zachowaniem korytazy
ocnronnycn,

- reaIizację |inii e|ektroenergetycznej 110kV Rawa |\'ilazowiecka _ skierniewic€,
- dogęszczenie sieci transformatorów z Iiniami zasi|ającymi 15kV w miarę występowania
deficytu mocy w terenach projektowanej zabudowy,

. dopuszczenie pŻeznaczenia terenu pod reaIizację turbin Wiatrowych W obszarach
roIniczych (R2)oznaczonych symbolem (EW) poza granicami obszarów chronionych po
uzyskaniu pozytywnych opinii ornitologicznych i herpetologicznych;

3) zaopatżenie W gaz zapewniają:
- istniejące sieci pŻesyłowa Wysokiego ciśnienia z istniejącymi stacjami |ędukcyjnymi
gazu f Wysokiego na średnie ciśnienie W Konopnicy (Gmina Rawa Mazowiecka)
i p.zy ul. Krakowskiej,

- miejska sieó rozprowadzająca średniego ciśnienia prowadzona ze stacji redukcyjnych
z rozbudową W tererach zabudowy;

4) kierunki rozwoju systemów zaopatrzenia w ciepło obejmą:
- modemizację istniejących kotłowniw obieKach użyteczności pub|icznej izakładach

produkcyjnych z wprowadzaniem uządzeń gŻewczych o niskiej emisji spaIin
a docelowo opalanych gazem,

- preferowanie w realizowanych obiektach przechodzenia na crynnik grzewczy -
niewęg|owy Iub u|z ądzeniach niskoemisyjnych;

5) w zakresie te|ekomunikacji rozwój systemu obejmowaó będzie:
- |ozbudoWę sieci konwencjonaInej W miarę zapotŻebowania'
- dogęszczanie siecido abonentów,
- dopuszczenie |okalizacji stacji bazowych te|efonii komórkowych w obszarach zabudorvy
i W terenach ro|nych p|zy zachowaniu pŻepisów chroniących środow.sko zam.eszkan.a,

6)w zakresie zaopatŻenia W Wodę zakłada się:
- oparcie systemu zaopatrzenia W Wodę o zasiIan]e z ujęó Wody W Boguszycach i z ujęcia
.Tatar".

- uzdatnianie wody stacjami uzdatniania pzy ul. Kolejowej iKatowickiej,

L-



. uzyskanie wskaźnika wydajności produkcji wody slJW'Ko|ejowa' na poziomie
400 m3/h.

- rozbudoWę sieci w układzie wielopieńcieniowym z objęciem obsługą nowych terenóW
budowlanych,

- stopniową Wymianę starych rurociągóW nie odpowiadających normom bezpieczeństwa;

7)W zakresie odprowadzania i oczyszczania ściekóW kierunki rozwoju systemu obejmują:
- oparcie systemu na oczyszczaIni ściekóW położonej na terenie wsi Konopnica'

pracującej W systemie mechanicfno-bio|ogicfnym o wydajności 9 000 ml/d'
- doprowadzenie ściekóW do oczyszczaIni istniejącą siecią ko|ektorów grawitacyjnych,

ciśn€nlovvych I przepompown| śc|eków'
- reaIizację sieci i p|zepompowni W nowych terenach budoW|anych z doprowadzeniem

ścieków do istniejących sieci zbiorczych;

8) rozwój systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowrych obejmuje:
- utŻymanie istniejących sieci kanaIizacji deszczowej z separatorami i oczyszczalniami
wód deszcfowych (zbiornikami buforolvymi),

- budoWę i rozbudowę sieciw istniejących i projektowanych pasach drogowych W ce|u
objęciem procesem oczyszczania 100% wód spływających do rz' Rawki i Ż ' Ry|ki
zgodnie z programem kanalizacji deszcrowej.

- twoŻenie małych retencjiwód deszczowych na terenie nieruchomościz minima|izacją
terenów utwardzonych;

9) system usuwania odpadóW opańy będzie naI
- insta|acji do zagospodarowania odpadóW metodami fizyko-chemiczno-mechanicznymi'
z|okaIizowanej W obrębie istniejącego składowiska odpadóW w Pukininie,

- składowisku uŻ ądzonym W Pukininie z rozbudoWą o kolejne niecki ekspIoatacyjne
oraz na zasadach obowiązujących pŻepisów poŹądkowych iW oparciu o niezbędne
uządzenia służące zbieraniu odpadóW W celu ich przygotowan;a do transpońU
do miejsc odzysku lub uniesrkodliwiania,

- selektywnym gromadzeniu ipostępowaniu zgodnym z przepisami szczegó|nymi
w sytuacji powstawania odpadów z grupy niebezpiecznych'

- umowach z firmami specjaIistycznymi obsługującymi obszar miasta'

3'9' Kierunki izasady kształtowania ro|niczej i|eśnei przestrzeni produkcyjnei.

z racji |ozwoju funkcji miastotwórczych' roInicza i|eśna pzest|zeń produkcyjna będzie
zminimaIizowana a W rofwoju gospodarczym nie będzie odgryWać znaczącej |o|i'
o utzymaniu W g|anicach miasta decyduje jakość gruntów i stopień wyposażenia
W u.ządzenia me|ioracyjne'
UstaIa się następujące obszary ro|niczej pzestŻeni produkcyjnej (R1):
- obszar W rejonie u|' Laskowej o gruntach k|asy |ll z u|ządzeniami me|io|acji szczegółowej.
- obszar w rejonie ul' Władysława Reymonta o gruntach k|asy |V z u|ządzeniami me|ioracji
szczegółowej'

W obszarach tych Wp|owadza się ogfaniczenie zabUdowy z Wyk|uczeniem pŻeznaczenia
terenu w planach miejscowych na cele nierolnicze.
W rejonie ul' osada Do|na, ustaIa się obszar promowany do rozwoju ekstens}Ąrvnego
rolnictwa lub za'esienia.

W obszaŻe miasta istniejące' użytki |eśne' pozostawia się do zachowania z |eguIacją
Iinii roIno-|eśnej'



4. Polityka rozwoju przestruennego,

4.1. Obszary inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.
obsfarami inwestycji ce|u pubIicznego o znaczeniu |okaInym na terenie miasta są;
a) tereny dró9 gminnych i dróg WeWnętznych proponowanych do zaIiczenia jako drogi

pubIiczne' na Kórych reaIizowane będą podstawowe zadania W zakresie budowy
i utęymania nawieŻ chnijezdni i chodników oraz sieci infrastruktury technicznej'

b) tereny przedszkoIi, szkół podstawowych i gimnazjóW,
c) tereny obieKóW isiedzib administracji iobsługi komunaInej miasta'
d) tereny uŻ ądzeń infrastruktury technicznej W tym ujęó Wody, oczyszcza|ni ściekóW

i składowiska odpadów'
Nie zakłada się |ea|izacji znacząęych obiektóW ce|óW publicznych, mających WpłyW
na strukturę pzestŻenną obszaru. W ce|u poprawy obsługi administracyjnej mieszkańcóW
zakłada się rozbudowę istniejącego ratusza z eliminacją biur W budynkach pryWatnych'
Rozmieszczenie przestŻenne najważniejszych obszaróW (symbo| U2) okreś|a rysunek
studium ''Struktura funkcjonaIno.pęestŻenna . kierunki rozwoju'' w skali 1:5 000'

4.2. Obszary inwestycjicelu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
obszarami inwestycji ceIu pub|icznego o znaczeniu ponad|oka|nym na terenie miasta są:
a) obszar pasóW drogowych dróg krajowych Nr 72 i ekspresowej Nr 8'
b) obszary pasóW d rogowych dróg wojewódzkich N| 7o7 ' 725 i 726'
c)obszary pasów drogowych dróg powiatowych'
d) obszary podstawowych usług o znaczenju powiatowym w tym między innymi obiekty

isiedziby:
- administracji powiatowej,
- szpitala' przychodni zdrowia i opieki społecznej,
- szko|nictwa średniego,
. u|zędu skańowego,
- policji,
- sądu'
- nadzoru sanitamego,
- muzeum regronalnego,

e) miejskidom kultury,
f ) ośrodek spońu i fekreacji z krytą ptywa|nią'
g) komp|eks zbiornikóW wodnych 'Tatar,'_ ,,DoIna' pełniących funkcję och|ony

przeciwpowodziowej miasta i rekreacyjnej.
Nie zakłada się reaIizacji znaczących obiektów ce|ów pubIicznych' mających wpływ
na strukturę pŻestrzenną obszaru. W celu poprawy bazy rekreacyjno-spońowej zakłada się
reaIizację krytej pływaIni' Rozmieszczenie pŻestŻenne obszarów (symbo|e U1 iW) okreś|a
rysunek Nr 1 studium..struktura funkcjonaIno.pŻestrzenna - kierunki rozwoju'' '

4'3. obszary, d|a któlych obowiązkowe iest sporządzenie mieiscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego.

obszar miasta posiada 100% pokrycie obowiązującymi p|anami mie].sco\Ą/ymi' Z uwagi
na powyższe nie Wyznacza się terenóW d|a których usta|a się obowiązek spo|ządzenia p|anu
mrelscowego.

4.4' obszary' d|a których obowiązkowe jest sporządzenie mieiscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odlębnych.

obszar miasta posiada 100% pokrycie obowiązującymi p|anami miejscowymi z Wyjątkiem
pzyłączonego do obszaru miasta (fragment Wsi Boguszyce). z uwagi na powyższe nie
Wyznacza się terenów d|a których ustaIa się obowiązek spoządzenia p|anu miejscowego'



4.5. obszary wymagaiące p.zeprowadzenia sca|eń i podziału nieluchomości.

Nie Wyznacza się obszaróW Wymagających obowiązkowego pŻeprowadzenia sca|enia
i podziału nieruchomości. Nie Wyk|ucza się usta|enia p|anem miejscowym takiego warunku
Iub Warunku połączenia ipodziału na działki budow|ane, na terenach o nieodpowiedniej
strukturze własnościowej do zabudowy'

4.6. Warunki i zasady rozmieszczenia obiektów hand|owych.
Nie Wyznacza się obsza|ów rozmieszczenia obiektóW handIowych o powieŻ chni spŻedaŹy
powyżej 2000m,' Usta|a się obszary dopuszczaInego pŹeznaczenia terenu W p|anie
miejscowym pod reaIizację obiektóW hand|owych o powieŻchni sprzedaży do 2ooom,'
oznaczony na rysunkU Nr 1 Studium symbo|em U1(UN)' Na pozostałych terenach
promowanych do rozwoju funkcji handIu dopuszcza się p|zeznaczenie terenu pod reaIizację
obiektóWI
- na wyodrębnionych p|anem miejscowych te|enach o pzeznaczeniU pod zabudowę

usługoWą o powiezchni sprzedaży do 1000m,'
- na wyodĘbnionych pIanem miejscowych terenach o pzezn.aczeniu pod zabudowę

mieszkaniowo-usługową o powieŻ chni sprzedaży do 400m.'
Dopuszcza się zachowanie ustaleniami p|anów miejsco./vych, istniejących wieIko-
powieŻchniowych obiektów hand|owych'

4,7, Obszary przestrzeni publicznei.
w obszafe miasta wyznacza się obszar pŻestzeni pub|icznej o szczegó|nym znaczeniu
d|a zaspokojenia potzeb mieszkańcóWj poprawy jakości ich życia i spzyjający
nawiązywaniu kontaKóW społecznych obejmujący] P|ac Marszałka Józefa Piłsudskiego,
u|. Kardynała stefana Wyszyńskiego i P|ac Wo|ności'

4.8. obszary' d|a których zamierza się sporządzić zmianę mieiscowego p|anu
zagospodarowania przestrzennego.

okreś|enie W sTUDIUM nowych kierunkóW |ozwoju ofaz zmiana granic obszaróW
promowanych do zabudowy W stosunku do usta|eń obowiązującego p|anu miejscowego
skutkuje koniecznością okreś|enia nowego pzeznaczenia terenu i szczegółowych WarunkóW
fabudowy i zagospodarowania terenu' zamiar sporządzenia zmiany p|anu miejscowego
dotyczyć będzie terenów. d|a których usta|ono kierunki rozwoju niezgodne
z dotychczaso!^,ym pŻeznaczeniem terenu' Dotyczyć to będzie W szczególności:
- ofeńy terenóW prornowanych pod rozwójfunkcji produkcyjnych' magazynowych,

składowych i usługowych.
- Wszystkich terenóW Wskazanych na rysunku studium jako wymagające zmiany

przeznaczenia gruntóW ro|nych iIeśnych na cele nieroInicze inie|eśne'
z uwagi na powiększenie obszaru miasta o fragment Wsi Boguszyce d|a tego terenu

pŻewiduje się spoŻądzenie pIanu mjejscowego'

4.9. obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych.
zagrcżenie powodziowe stwatzają zeki Rawka i Ry|ka' Na rysunku N| 2 studium okreś|ono
granice p7ypuszczaInego zasięgu wód powodziowych o p|awdopodobieństwie 1%. zasięg
obejmuje te|eny podtopień o gĘbokości wód do 0'5m oraz tereny o głębszym za|ewie'
W obszarach Wód powodziowych zakłada sję Wprowadzenie zakazu reaIizacji budynkóW'
W obszarach zasięgu wód powodziowych Wymagane jest Wprowadzenie zakazóW
Wykonywania robót i czynności okreś|onych pŻepisami szczegó|nymi W tym:
- Wykonywania uŻądzeń Wodnych oraz Wznoszenia innych obiektów budow|anych,
- sadzenia dŻeW Iub kŻewów' z Wyjątkiem p|antacji wik|inowych na potŻeby regulacjjwód

oraz roś|inności stanowiącej element zabudowy bio|ogicznej doIin rcecznych Iub służącej
do Wzmacniania bŻegóW' obwałowań |ub odsypisk.

- zmiany ukształtowania te|enu' składowania materiałóW oraz Wykonywania innych robót, z
Wyjątkiem robót zWiązanych z reguIacją |ub utŻymywaniem wód oraz bzegu morskiego, a



także utŻ ymywaniem lub odbudową rozbudoWą |ub pŻ ebudoWą WałóW
pŻeciwpowodziowych wraz z ich infrastrukturą.

z dopuszczeniem \ĄĄe robót i czynności pod Warunkiem uzyskania decyzji właściwego organu
administracji zwaIniającej z zakazóW o i|e te roboty i czynności nie utrudnią ochrony pŻ ed
poWodzlą'
W obszarach podtopień wskazane jest:
- zachowanie istniejących trwatych użytków zie|onych z dopuszczeniem reaIizacji zbiornikóW
woonycn,

- uwzg|ędnienie W konstrukcji budynkóW ochrony pŹed podtopieniami'
- zad|zewiania z zachowaniem swobodnego spłtM/u wód'
obszary wskazane' są chronione zbiomikiem Do|na z zaporą czołową' Dolina Ż' Ry|ki nie
jest obwałowana i mogą Wystąpió podtopienia na terenach położonych W rejonie ujścia do rz'
Rawki.
Na terenie miasta nie występują obszary narażone na niebezpieczeństwo osuwania się mas
ziemnych za wyjątkiem kopaIni piasku W obrębie terenu 9órniczego w rejonie u|' Księże
Domki' Likwidacja zagrożenia Wymagana jest na etapie reku|tywacji terenu po-
wyrobiskowego.

4'10. obszary miejsc pamięci narodowej
Na terenie miasta nie Występują obszary miejsc pamięci narodowej okreś|one pŻ episami
szczegó|nymi. obiektem o tym charakteŹe jest Wpisany do fejestru zabytkóW cmentarz
ptzy u|' Tomaszowskie]. z kwaterąwojenną'

4.'l1' obszary wymaga,|ące przekształceń |ub leku|tywacji.
z mocy przepisów prawa reku|tywacji pod|egają tereny po eksp|oatacji piasku w obrębie
terenu gómiczego W |ejonie u|' Księże Domki'

4.12' G.anice terenów zamkn iętych i ich stref ochronnych.
Na obszaŻe miasta nie Występują te|eny zamknięte ani strefy ochronne od terenóW
famkniętych.

4.'l3. szczegó|ne obszary prob|emowe.
Nie Wyznacza się obszaru prob|emowego na obszarze miasta' odrębnym prob|emem
jest odtwoŻenje zbiornika i zagospodarowanie otoczenia zbiornika 'Tatai'W powiązaniu ze
zbiornikiem .,Dolna".

5. Synteza i wnioski.
5.1. syntefa usta|eń studium'
Podstawądo sformułowania kierunkóW rozwoju p|zestzennego sąuwarunkowania rozwoju'
Decydujący wptyw posiadają takie uwarunkowania jak:
- stan użytkowania te|enu.
- jakość ro|niczej pŻestŻeni produkcyjnej W tym jakośó g|eb i rozmieszczenie trwałych

użytków zieIonych'
- układ terenóW o negatywnych Warunkach fizjograficznych oraz sieć hydrograficzna'
- historycznie ukształtowana sieć osadnicza'
- położenie obszaru W stosunku do krajowego systemu komunikacyjnego'
- stan uzbrojenia obszaru miasta,
. położenie obszarów iobiektów chronionych'
UtŻymano zasadę koncentrycznego rozwoju terenów zabudowy z zachowan!em
historycznego centrum na bazie promienistejsiecidróg powiatowych iWojewódzkich'
lJkład pŻestŻenny obszaróW o różnych kierunkach rozwoju, charakteryzuje się
prfemieszaniem od cent.um mieszkaniowo.usługowego' poprzez tereny produkcyjne
a W strefie peryferyjnej pŻechodzące W zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności
tednofodzinną) posiadająca swoją kontynuację na terenie pŻy|egających miejscowości
gminy Rawa Mazowiecka.



Treść nowej edycji STUDIUM to W dużej mieŻe powie|enie rozst|zygnięć obowiązującego
p|anu miejscowego oraz generalnych usta|eń dotyczących kierunkóW zagospodarowania
pęestŻennego sTUDIU|V| || edycji' Zmiany W stosunku do popŻednich rozstzygnięć
są niewielkie i dotyczą:
a) okreś|enia kierunków rozwojU pŻestŻennego d|a terenu pzyłączonego do obszaru

miasta,
b)zmiany kierunku rozwoju d|a obszaróW położonych:

- p|zy u|' skiemiewjckiej i granicy miasta z obszaróW tMatych użytkóW zie|onych na
obszary o dominującej formie zabudowy techniczno produkcyjnej, składóW
i magazynóW. obsługi komunikacji samochodowej izap|ecza techniczne motoryzacji,

- przy u|. Krakowskiej-Południowej, Wyzwo|enia i PŻemysłowej z obszarów o dominującej
formie zabudowy techniczno produkcyjnej, składów i magazynóW. obsługi komunikacji
samochodowej i zap|ecza techniczne motoryzacji na obszary o dominującej formie
zabudowy usługowej o znaczeniu ponadIokaInym'

. pzy u|' Katowickiej iWyzwolenia z obszaróW o dominującej formie zabudowy techniczno
prodUkcyjnej' składów i magazynóW. obsłUgi komunikacji samochodowej .zap|ecza
techniczne motoryfacji na obszary zabudowy o dominującej formie zabUdowy
mieszkaniowej z usłUgami i zakładami produkcyjnymi nieuciąż|iwymi,

- p.zy ul' Targowej z dopuszczeniem reaIifacji obiektóW hand|owych o powie|zchni
spŻedaży do 2000m, w obszarach promowanych pod zabUdowę techniczno
produkcyjną składóW imagazynów, obsługi komunikacji samochodowej izap|ecza
techniczne motoryzacji oraf o dominującej formie zabudowy usługowej o znaczeniu
ponadlokalnym.

Podstawowymi usta|eniami W zakresie kierunków rozwoju pzest|z ennego jest pŻ yjęcie
założeń-.
a) miasto Rawa lvlazowiecka jest centrum wielofunkcyjnym o znaczeniu powiatowym

z Wykraczaniem zasięgiem oddziaływania poza granice powiatu (Gmina Kowiesy, Nowe
Miasto n' PiIicą, gmina czemiewice' gmina GłuchóW)'

b) rozwoju terenóW produkcyjno.usługowych położonych w zb|iżeniu do drogi ekspresowej
i Wojewódzkich oraz węzłów''Biała:,. i'Katowicka' na drodze ekspresowej,

c) utrzymania rolnictwa W o9ranicfonym zakresie wyłącznie na gruntach wysokiejjakości
izmeliorowanych,

d) rozwoju funkcji mieszkalnictwa w formie zabudowy jedno i wielorodzinnej,
e) modernizacji sieci dróg W tym:

- dostosowanie drogi krajowej Nr 8 do klasy drogi ekspresowej,
- p|zyjęcie dIa dróg Wojewódzkich k|asy d|óg zbiorczych doce|owo klasy droga
głóWna,

. upo|ządkowanie kategoryzacji dróg pubIicznych z dostosowaniem odpowiedniej
klasy funkcjonalno-technicznej do odpowiedniej kategorii,

f) rozbudowy systemóW infrastruktury technicznej w tym:
- rozbudowa sieci gazociągóW śrcdniego ciśnienia do ko|ejnych obszarÓW
zaouoowy,

. rozbudowa istniejących systemów kanaIizacji sanitarnej na terenach promowanych
do zabudowry,

g) ochrony środowiska W tym:
- zasobóW środowiska W obszaŻe ch|onionego krajobrazu obejmującego doIinę
żeki Rawki'

- rezerwatu przyrodniczego,,Rawka",
- gruntóW roInych Wysokich klas popŻez wyłączenie z możliwości zabudowy'
- złóż geo|ogicznych krusfyw'

h) ochrony zabytków. dóbr ku|tury Współczesnej i k|ajobrazu ku|turowego z Wprowadzeniem
do p|anóW miejscowych WymogóW i Warunków zagospodarowania'

W zakresie poIityki rozwoju pŻ estŻennego W STUDIUM ustalono między innymi:
a) tereny d|a których samoząd zamieza spo|ządzić zmianę p|anu miejscowego dotyczyć

będzie Wszystkich terenóW Wskazanych na rysunkach studium jako wymagające zmiany



pŻeznaczenia 9runtów ro|nych i |eśnych na ce|e nieroInjcze i nie|eśne oraz terenu
pzyłączonego do granic administracyjnych miasta'

b)obszary realizacji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w tym:
- obszary pasów drogolvych dró9 krajowych' Wojewódzkich,
- obszary pasów dfogowych dróg powiatowych'

oceniając wpływ ustateń studium (okreś|ających kierunki rozwoju poszczegó|nych obszarów
a co za tym idzie p|zyszłe pzeznaczenie terenu W pIanach miejscowych) na obszary
chronione w tym obszar sieci NATURA 2000 - Dolina Rawki (ochona siedlisk SOO
PLH100015), położony poza granicami miasta' należy stwierdzić, że zachowano
podstawowe zasady przyjęte w dyrektywach- Granica północna miasta jest odda|ona od
granic obsza.u ochrony siedIisk o 150m' od istniejących terenów pŻemysłowych do granic
obszaru Natura 2000 rozcią9ają się tereny za|esione lub zad|z ewione stwaŻ ając ekran
izolacyjny.
Wyst4ią następujące zmiany W kierunkach rozwoju pŻestzennego:
. następuje ekspansja terenóW budow|anych W strefach peryferyjnych miasta głóWnie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (rejon ul. Katowickiej, Dolnej, osada Dolna,
Krakowska' Księże Domki. 1-Maja i A|eksandrówka),

- następuję jakościowy wzrost powierzchni terenów wytypowanych pod rozwój sfery
produkcyjno-usługowej'
- wytypowano znaczne tereny. które mogą być pzeznaczone do zalesien.a W południowej
części mjasta (rejon u|. osada DoIna).
W obszarach chronionych nie zakłada się rea|izacji inwestycji mogącyah znacząco
oddziatywaó na środoWisko z Wyjątkiem infrastruktury niezbędnej d|a funkcjonowania
obszaru oraz istniejących dróg z wykIuczeniem reaIizacji e|ektrowni Wiatrowych w obszarach
chronionych.

5.2. Uzasadnienie przyjętych rofwiązań.
Usta|enia sTUDIUM l|| edycji to w dużym stopniu kontynuacja kierunków zagospodarowania
pŻestrzennego obszaru wypracowanych WieIo|etnią działaInością mieszkańców' Dodatkowo
Wprowadzono obwarowania wynikając€ z pot|zęby ochrony zasobów ś|odowiska oraz
zróWnoważenia rozwoju poszczegó|nych sfer życia miasta dotyczących W szczegó|ności
fragmentu wsi Boguszyce pzyłączonego do obszaru miasta'
P|zyjęcie takich rozwiązań jest uzasadnione następującymi pŻesłankami:
- miasto położone jest w punkcie węzłowym podstawowej sieci komunikacyjnej kraju'
- zbliżenie do dużych ag|omeracji miejskich Warszawy iŁodzi stwaŻa warunki antropopresji

na niezabudowane tereny pod reaIizację inwestycji produkcyjnych i usługowych,
powiązanych z zakładami funkcjonującymi W agIomeracjach Iub działającymi na Żecz
tych aglomeracji.

zmiana usta|eń studium na czterech fragmentach obszaru miasta wywołana została głóWnie
procesami restru|kturyzacji obszarów pop|zemysłowych' obszary te pierwotnie peMeryjnie
położone do zabudowy mieszkaniowej' zostały obudowane nowymi osied|ami' zabudowa
pzemysłowa u|e9ła dekapitaIizacji a zakłady u|egv Iikwidacji' W wyniku zmian
własnościowych obszar pŻy u|. Krakowskiej u|egł parcelacji a Własność terenU przeszła na
wieIu właścicieIi '
Zmiana kierunkóW zagospodarowania pŻestrzennego zmieŻ a do zwiększenia ofeńy
mieszkaniowej i usługowej oraz do Iikwidacji konf|iktów terenóW produkcyjnych z terenami
mieszkaniowymi (rejon ul. Krakowskiej i Katowickiej) oraz terenami chronionymi (zbiomik
,,Dolna").
Pzyjęcie nowrych kierUnkóW rozwojU uzasadnione następującymi pzesłankami'
. miasto położone jest w punkcie węzłowym podstawowej sieci komunikacyjnej kraju'
. zb|iżenie do duŹych aglomeracji miejskich Warszawy iŁodzi stwaŻa Warunki antropopresji

na niezabudowane tereny pod reaIizację inwestycji produkcyjnych i usługowych,
powiązanych z zakładami funkcjonującymi W agIomeracjach lub działającymi na Żecz
tych aglomeracji,



- miasto posiada znaczące lereny o produkcyjnym kierunku rozwoju aktuaInie jeszcze
niezabudowane,

. zwiększona zostanie ofeńa terenów mieszkaniowo.usługowych na terenach W pełni
uzbrojonych.

5.3. zasady interpretacji usta|eń sTUD|uM.
sTUDIUM ok|eś|a ce|e i kierunki poIityki pŻestrzennej, jakie będzie reaIizować SAfu|oRzĄD
na obszaŻe gm.ny' Jednocześnie STUDIU|v| pełnifunkcjęi
- aktu normatywnego d|a organóW Wykonawczych gminy oraz jednostek podpo|z ądkowanych,
W działaniach dotyczących gospodarowania W pzestŻeni 9miny'

. ram normatywnych dIa spo|ządzanych miejscowych p|anóW zagospodarowania pŻestŻennego'
normujących zachowanie W przestŻeni Wszystkich podmiotów zagospodarowania
przestżennego,

- bazy informacyjnej do opracovvywania strategicznego programu rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy' w zakresie zagospodarowania przestŻeni.

zgodnie z powyższymi założeniami' usta|enia zawarte w treści studium na|eży
interpretować Wg następujących zasad:
a)formuły poIityk rozwoju pzestŻ ennego nie okreś|ają pŻeznaczenia terenu pod konkretne

zagospodarowanie a jedynie kierunki, preferencje, dopuszczalne lub wskazane
zagospodarowanie i o9raniczenia. jakie muszą być spełnione pŻ y spo|z ądzaniu p|anów
miejscowych,

b) uŹyte między innymi okreś|enia W treści studium na|eŹy interpretować W sposób następujący:
. dominująca forma zabudowy w poszczegó|nych obszarach to takie przeznaczenie terenu w

p|anie miejscowym' W którym Wskazana funkcja obiektów posiada udział co najmniej 65%
powieŻ chni terenu lUb powieŻchni użytkowej budynków'

- zakłady produkcyjne i usługowe nieuciąż|iwe to takie obiekty W których działa|ność nie jest
zaIiczona do pŻedsięWzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i
zachowana jest jakości środowiska na granicy działki budowlanej' do której inwestor posiada
Muł prawny. odpowiednia d|a pzefnaczenia terenu okreś|onego d|a działek sąsiednich,

- zakłady produkcyjne nieuciąż|iwe to takie obiekty w których działa|ność nie jest zaIiczona do
pŻedsięwzięć mogących zawsze |ub potencja|nie znacząco oddzia'wać na środowisko'

c)w obszarach promowanych do zabudowy obowiązują róWnież zasady dotyczące ochrony
środowiska W tym ochrony g|eb wysokiejjakości i użytków |eśnych' Kórych pŻeznaczenie
na ce|e nieroInicze i nie|eśne Wymaga szczegó|nego uzasadnienia ispełnienia pżepisów
szczegó|nych'

d) |inie podziafu obszaru miasta na tereny struktury pzestŻennej, o odmiennych kierunkach
rozwoju pŻestŻennego, są |iniami orientacyjnymi wymagającymi konkretyzacji na rysunku
p]anu rniejscowego z uwzg|ędnieniem:

. |okaInych WarunkóW fizjograficznych,
- stanu zabudowy i zagospodarowania terenu,
- stanu Własnościowego oraz pzepisóW i normatywóW szczegó|nych,

e)zastosowanie na rysunku studium oznaczenia dWóch symboIi kierunków rozwoju
pŻ estŻennego należy rozumiec ]ako dopuszczalność pŻ eznaczenia całego |ub części terenu
p|anem miejscowym pod kategorie zgodne z określonym z jednym Iub dwoma kierunkami
rozwoiu.

f ) |inie ok|eś|ające zasadę kształtowania sieci dróg są ideogramem Wymaga]ącym
uszczegółowienia na rysunku planu miejscowego z uwzg|ędnieniem obowiązujących
warunków technicznych w szczegó|ności dotycząrych pŻebiegu linii rozgranicza]ących,

g) p|zy kształtowaniu drogi w planie dopuszczaIne jest p|zesunjęcie projektowanych odcinkóW
drogi uzasadnione zachowaniem optymaInych d|a WarunkóW ruchu parametróW łukóW
i odcinków prostych jezdni oraz ochrony miejsc zamieszkania i obiektóW przyrodniczych.

h) w sytuac]i wprowadzenia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu W usta|eniach p|anU
miejscowego a dotyczących p|anowanych pŻedsięWzięć zaIiczonych do mogących
zawsze Iub potencjaInie znacząco oddziaływać na środowisko ogranicfenia te nie dotycfą
uządzeń i sieci uzbrojenia terenu W tym sieci i U|ządzeń z zakresu łączności pubIicznej-
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