
UCHW ALA Nr 111/5/10
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA

z dnia 22 grudnia 2010 r.

w sprawie przyj~cia Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata
2010 - 2013 z perspektyw~ na lata 2014 - 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0

samorz<tdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 1 1, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458
oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106,
poz. 675) oraz ar. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr
185, poz. 1243 ), po zaopiniowaniu przez Zarz<td Wojew6dztwa L6dzkiego oraz Zarz<td
Powiatu Rawskiego) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala co nast~puje:

§ 1. Uchwala si~ Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na
lata 2010 - 2013 z perspektyw<t na lata 2014 - 2017, stanowi<tcy zal<tcznik nr 1do niniej szej
uchwaly.
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1. Wst~p

Program ochrony srodowiska jest dokumentem okreslaj'l.cym cele i zadania administracji

panstwowej oraz samorz'l.d6w w zakresie ochrony srodowiska i racjonalnej gospodarki jego

zasobami. lege opracowanie wynika z artykulu 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo

ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, Dz. U. 2008.25.150), kt6ry zobowiqzuje zarz'l.dy

wojew6dztw, powiat6w i gmin do opracowania program6w ochrony srodowiska, maj'l.cych na

celu realizacj~ polityki ekologicznej panstwa.

Cz~s6 programu ochrony srodowiska stanowi plan gospodarki odpadami opracowany, jako

odr~bny dokument, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w artykule 14 i 15 ustawy z dnia

27 kwietnia 2001 roku 0 odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628, Dz. U. 2007.39.251).

Zgodnie z art. 14 ustawy Program ochrony srodowiska uwzgl~dnia nast~puj'l.ce aspekty:

cele ekologiczne,

priorytety ekologiczne,

rodzaj i harmonogram dzialan proekologicznych,

srodki niezb~dne do osiqgni~cia cel6w, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i srodki

finansowe.

Programy ochrony srodowiska przyjmuje si~, podobnie jak Polityk~ ekologicZll'l. panstwa, na 4

lata, z tym, ze przewidziane w niej dzialania w perspektywie obejmuj'l.kolejne 4 lata.

Zgodnie z powyzszymi przeslankami, cele ekologiczne zostaly okreslone dla dw6ch okres6w:

na lata 2010 - 2017 wraz z kierunkami dzialan,

na lata 2010 - 2013 wraz z list'l. priorytetowych dzialan.

Podstaw'l. do opracowania programu ochrony cennych walor6w i zasob6w ekologicznych oraz

poprawy stanu srodowiska przyrodniczego byl Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego,

Strategia Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2007 - 2013 oraz Program Ochrony

Srodowiska dla Powiatu Rawskiego. Program ochrony srodowiska dla miasta Rawa Mazowiecka

pozostaje r6wniez w scislej relacji z Programem Ochrony Srodowiska Wojew6dztwa L6dzkiego.

Charakterystyka aktualnego stanu srodowiska w miescie Rawa Mazowiecka zostala sporz'l.dzona

na podstawie danych udost~pnionych przez Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w

Skiemiewicach oraz uzyskanych w Urz~dzie Miasta (UM). Uwzgl~dniono wszystkie sektory

srodowiska: powietrze atmosferyczne, zasoby wodne, srodowisko przyrodnicze, powierzchni~

ziemi oraz stan akustyczny srodowiska.



Na podstawie charakterystyki aktualnego stanu srodowiska okreslono gl6wne zagrozenia dla

srodowiska miasta wynikaj'lce z dzialalnosci prowadzonej przez podmioty gospodarcze oraz

zwiqzane z bytowaniem ludnosci na terenie miasta. Pozwolilo to na sfonnulowanie ce16w

i zadaiJ. w odniesieniu do racjonalnego wykorzystania zasob6w naturalnych i ochrony

srodowiska.

Dla poszczeg61nych zadaiJ.przedstawiono harmonogram ich wdrazania i szacunkowe koszty ich

realizacji. Przedstawiono spos6b monitoringu wdrazania Programu i jednostki odpowiedzialne.



2. Og6lna charakterystyka Miasta Rawa Mazowiecka

Rawa Mazowiecka - miasto liczqce okolo 18-tysi~cy mieszkanc6w (17 585 os6b w 2009 r.),

polozone jest we wschodniej cz~sci wojew6dztwa 16dzkiego na Wysoczyznie Rawskiej. Przez

miasto przeplywajqrzeki Rylka i wi~ksza od niej Rawka. Rawa Mazowieckajest stolic'lpowiatu

rawskiego, w sklad, kt6rego wchodz'l nast~pujqce gminy: Cie1'ldz, Biala Rawska, Rawa

Mazowiecka, Regn6w i Sadkowice.

W zwiqzku z tym, ze Rawa Mazowiecka jest miastem powiatowym, pelni warne funkcje

zwiqzane z obslug'l administracyjn'l mieszkailc6w miasta i powiatu. Wladze miasta nawi'lzaly

r6wniez wsp6lprac~ z Samorz'ldami: w~gierskiego miasta Nyirbator oraz miasta Boskovice z

Czech - zawarta zostala umowa miast partnerskich, z zamiarem otwierania nowych mozliwosci

wsp61pracy.



Polozenie Rawy Mazowieckiej jest bardzo korzystne ze wzgl~du na krzyzujqce si~ w miescie

szlaki komunikacyjne Warszawa - L6dz oraz Warszawa - Katowice - Praga. Rawa Mazowiecka

znajduje si~ przy drodze krajowej ill 8 Warszawa - Wroclaw, 54 km od Lodzi, jadqc drogC\:.ill 72

w kierunku Warszawy, na przeci~ciu dr6g wojew6dzkich 707 Nowe Miasto - Skiemiewice oraz

726 Rawa Mazowiecka - Opoczno.

WI p6lroczu 2004 r. ruszyla realizacja najwazniejszej dla miasta inwestycji drogowej - budowa

drogi obwodowej miasta w cictgu drogi krajowej ill 72 (L6dz - Rawa Mazowiecka). Obwodnica

zostala oddana do uzytku w listopadzie 2005 r.

Powierzchnia miasta wynosi 13,67 km2
, g~stos6 zaludnienia w 2009 r. wynosila 1285 os6b

na km2
. Zasoby mieszkaniowe w wi~kszosci stanowiC\:.budynki jedno i wielorodzinne

na osiedlach mieszkaniowych.

Rawa Mazowiecka to jedno z najstarszych miast na Mazowszu. Pierwsza historyczna wzmianka

pochodzi juz z 1228 r. Prawa miejskie Rawa Mazowiecka uzyskala na poczC\:.tkuXIV w.

Niedlugo po tym, w widlach Rawki i Rylki powstal wielki murowany zamek piastowskich

ksiC\:.zC\:.tmazowieckich. W XV i XVI stuleciu miasto przezywalo rozkwit gospodarczy

i kulturalny. To wlasnie na rawskim zarnku trzymano tzw. skarb kwarciany, a w tutejszym

kolegium jezuickim nauki pobieral p6zniej znany polski kronikarz-Jan Chryzostom Pasek.

Po latach rozkwitu przyszly czasy zniszczen i walk ze Szwedami, a nast~pnie trudny dla miasta

okres zaboru pruskiego. Ponowny rozkwit Rawy Mazowieckiej nastctPil dopiero w latach 1815-

1830, w6wczas przeprowadzono akcj~ regulacji miasta - wzniesiono zabudow~ rynku z

ratuszem, park w stylu angielskim oraz zainstalowano oswietlenie uliczne.



Park w stylu angielskim

Powstania narodowe i I wojna swiatowa przyniosly kolejne powazne zniszczenia i zalamanie

gospodarki miasta. Po odzyskaniu niepodleglosci miasto zacz~to odbudowywac, jednak

II wojna swiatowa przerwala ten proces. Podczas zawieruchy wojennej zgin~lo ok. 2000

mieszkailc6w.

Odbudowana po wOJrne, z nowo powstalymi zakladami produkcyjnymi i uslugowymi oraz

z zachowanymi "perelkami" architektonicznymi, Rawa Mazowieckastanowi dla wojew6dztwa

16dzkiego wazny osrodek przemyslowy, rekreacyjny i kulturalny.

Srodowisko naturalne i walory turystyczne miasta

Cennym walorem przyrodniczym Rawy Mazowieckiej s~ rzeki - Rawka i Rylka. Wi~ksza

z nich - Rawka stanowi malowniczy rezerwat przyrody, kt6ry wraz z otaczaj~c~ okolic~ jest

atrakcyjnym miejscem rekreacji. Wody Rawki tworz~ 56 ha zalew "Tatar", gdzie poza cz~sci~

rekreacyjn~ znajduje si~ rezerwat z wysepkami zamieszkalymi przez liczne gatunki ptactwa

wodnego.

o czystosci w6d zalewu i rzek swiadczy wyst~powanie na tych terenach bobr6w, wydr, rak6w,

a nawet Z6lwi wodnych. Nad rzek~ Rawk~ usytuowany jest, zalozony w I polowie XIX w. park

w stylu angielskim, kt6ry jest wpisany do rejestru zabytk6w oraz obj~ty opiek~konserwatorsk~.



Poza granicami miasta, wyst~puj'l natomiast lasy z bogactwem i r6znorodnosci'l fauny i flory.

Zdecydowanie najwi~ksz'l atrakcj'l turystyczn'l Ziemi Rawskiej jest Osrodek Sportu i Rekreacji

im. Haliny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej. Na caly kompleks OSiRu skladaj'l si~ m.in.:

wielki zbiomik wodny - zalew "Tatar" oraz zapleczem sportowym z hal'l sportOW'l, silowni'l i

saun'l, boiskami oraz przystani'l wodn'l zcalym sprz~tem plywaj'lcym.



Tradycje gospodarcze miasta i regionu zwillzane sll z przemyslem spozywczym, zwlaszcza z

przetw6rstwem ml~Sa. Istnieje ponadto duzy potencjal produkcyjny, zwillzany z

wielohektarowymi gospodarstwami sadowniczymi oraz uprawami warzyw, wyst~pujllcymi na

terenie powiatu rawskiego. Duze powierzchnie sad6w oraz uprawy warzyw tworzll idealne

warunki do inwestowania w branz~ przetw6rstwa owocowo-warzywnego. Bardzo waznym

elementem krajobrazu gospodarczego miasta i regionu rawskiego Sll firmy, kt6re dzi~ki

umiej~tnemu zarzlldzaniu oraz innowacyjnym rozwillzaniom zdobywajll uznanie i nagrody w

najwazniejszych konkursach i imprezach targowych w kraju i za granicll. Swiadczy to 0.
wysokiej jakosci oferowanych produkt6w i uslug. Od kilku lat w Rawie Mazowieckiej obecny

jest kapital zagraniczny (belgijski, angielski, wloski, niemiecki). Firmy te nalezet do jednych z

pr~zniej rozwijajllcych si~ przedsi~biorstw w regionie. Konsekwentnie rozszerzajet sfery swojej

dzialalnosci, kumulujetc zatrudnienie. W granicach miasta znajdujet si~ dwie strefy przemyslowe,

o lllcznej powierzchni okolo 50 ha nalezetce do L6dzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Grunty

obj~te LSSE polozone Setw rejonie ul. Reymonta i drogi krajowej nr 8, Tereny 0 powierzchni

15 ha w LSSE wykupione zostaly przez firmy, kt6te w najblizszym czasie rozpocznll swojet

dzialalnosc i zatrudniet ponad letcznie 300 os6b. Obecnie pr~znie dzialajet juz dwa zaklady:

Quick Mix zajmujetcy si~ produkcjet suchych zapraw murarskich oraz FAM - Cynkowanie

Ogniowe. W najblizszej przyszlosci rozpOCZl1etdzialalnosci 2 firmy: Impel Prefekta, kt6ra na

wykupionych 2,5 ha grunt6w ma wybudowac pralni~ przemyslowet oraz Prologis Park Rawa

planujetca powierzchni~ magazynOWetna prawie 5,5 ha.
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-4 kompleks I zlokalizowany jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka na dzialkach 0

numerach ewidencyjnych 358, 359, 360 na lez'l.cych do Miasta Rawa Maz. zajmuj'l.cych

powierzchni~ 1,35 ha. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny te

przeznaczone s'l.pod produkcj~, sklady i magazyny. Uzbrojenie terenu:

• woda - <1>355 i <1>110, w odl. 170 m;

• kanalizacja - <1>200,w odl. 170 m;

• gaz - srednie cisnienie; q>80 w odl. 1650 m;

• elektrycznosc - na terenie kompleksu; 15 kV. .
-> kompleks II zlokalizowany jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka na dzialkach 0

numerach ewidencyjnych 362/3, 363/3, 364, 365/1 z wyl'l.czeniem projektowanej drogi na

lez'l.cych do Miasta Rawa Maz. zajmuj'l.cych powierzchni~ 2,75 ha, natomiast kompleks

IlIa zlokalizowany jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka na dzialkach 0 numerach

ewidencyjnych 324/3, 325/3 - cz~s6 do projektowanej drogi zajmuj'l.cych powierzchni~

2,40 ha. WMiejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennegotereny te przeznaczone

s'l.pod produkcj~, sklady i magazyny. Uzbrojenie terenu:

• woda - <1>355 i <D110, w odl. 30 m;

• kanalizacja - <1>200,w odl. 30 m;

• gaz - srednie cisnienie; q>80 w odl. 1300 m;

• elektrycznosc - na terenie kompleksu; 15 kV.

-> kompleks I1Ib zlokalizowany jest na terenie miasta Rawa Mazowiecka na dzialkach 0

numerach ewidencyjnych 324/4, 325/4 zajmuj'l.cych powierzchni~ 2,20 ha. W Miejscowym

Planie Zagospodarowania Przestrzennego tereny te przeznaczone S'l.pod produkcj~, sklady

i magazyny. Uzbrojenie terenu:

• woda - <1>355 i <1>110, w odl. 500 m;

• kanalizacja - <1>200,w odl. 500 m;

• gaz - srednie cisnienie; q>80 w odl. 1800 m;

• elektrycznosc - na terenie kompleksu; 15 kY.

Pod wzgl~dem fizyczno-geograficznym obszar miasta lezy w poludniowo-zachodniej cz~sci

mikroregionu Wysoczyzny Rawskiej w makroregionie Wzniesien Poludniowo-Mazowieckich.



Rzeiba terenu jest dose urozmaicona. Wysoczyzna morenowa (wys. 150-185 m n.p.m.) rozci~ta

jest dolinami i tarasami rzeki Rawki i jej doplyw6w. Osi'l. ukladu hydrograficznego obszaru jest

gl6wny ciek odwadniaj'l.cy - rzeka Rawka, kt6ra na calej swej dlugosci jest chroniona przez

ustanowiony rezerwat przyrody. Najbogatszym urzeibieniem cechuje si~ dolina Rawki. Jest to

typowa rzeka nizinna, kt6rej kr~ta dolina obfituje w zakola i starorzecza.

Obszar powiatu rawskiego lezy na pograniczu odcinka antyklinorium kujawsko-pomorskiego

oraz Niecki Mazowieckiej (brzeznej), co widoczne jest m.in. w okolicy Rawy Mazowieckiej i

Zychlina jako pasma uskok6w.

Uksztaltowanie powierzchni wraz z polozeniem geograficznym wplywa na zr6znicowanie

klimatyczne ze wzgl~du, na kt6re mozna wyr6znie na terenie Polski dzielnice klimatyczne.

Wedlug regionalizacji klimatycznej R. Guminskiego wyr6znie mozna 21 dzielnic klimatyczno-

rolniczych. Wedlug podzialu klimatycznego Polski (wg Romera 1949) obszar Miasta Rawa

Mazowiecka lezy w dzielnicy klimatycznej Wielkich Dolin. Znajduje si~ on pod wplywem

klimatu Polski Srodkowej, kt6rego cechuje duza zmiennose element6w meteorologicznych w

czasie, a takze male zr6znicowaniem przestrzennym w terenie. Najcieplejszym miesi'l.cem na

omawianym obszarze jest lipiec ze sredni'l:. temperatur'l:. wynosz'l:.c'l:.18°C, zas najzirnniejszym

styczen -3,3°C.

Wody podziernne S'l:. najwazme]szym zasobem w gospodarce hydrologicznej Powiatu

Rawskiego. Na terenie Powiatu, tak jak na terenie calego wojew6dztwa l6dzkiego wyr6znia si~

kilka gl6wnych poziom6w wodonosnych, w tym czwartorz~dowy, trzeciorz~dowy, kredowy i

jurajski. Najbardziej zasobne w wod~ S'l:.poziomy kredowe. Najstarsze uzytkowane poziomy

wodonosne Powiatu wyst~puj'l:.w piaskach, piaskowcach, wapieniach i marglach g6mej jury.

Zaopatrzenie w wod~ w Powiecie odbywa si~ gl6wnie z uj~e podziernnych z formacji

czwartorz~dowych i j uraj skich. Najpowszechniej eksploatowane S'l:. zasoby z poziomu

czwartorz~dowego, najcz~sciej z gl~bokosci od 10 - 50 m i ujmowane w studniach wierconych

lub kopanych.

Plytkie wody gruntowe wyst~puj'l:.w dolinach rzek oraz w obnizeniach terenowych, ich zaleganie

obserwowane jest na gl~bokosciach od 1 do 3 m. Na wysoczyinie gl~bokose zalegania w6d

gruntowych wynosi od 2 do 20 m.



Pod wzgl~dem hydrograficznym badany obszar polozony jest w dorzeczu Wisly, w obr~bie

zlewni III - rz~du rzeki Rawki. Rawka jest prawobrzeznym doplywem Bzury, a ta z kolei

lewobrzeznym doplywem Wisly.

Wody powierzchniowe Miasta to rzeki i mniejsze cieki, kanaly, drobne oczka wodne sr6dlesne i

sr6dpolne oraz stawy i zbiomiki retencyjne zwiqzane z dolinami rzek.

System rzek wchodzi w sklad podzlewni Rawki (III rz~du) stanowiqcej podzlewni~ Bzury

(II rz~du).

Rawka liczy 95 km dlugosci, z czego 20,4 km przebiega przez teren Powiatu Rawskiego, i

stanowi ona najdluzszy prawobrzezny doplyw Bzury (uchodzi do niej na 43 km jej biegu).

Plynie nie uregulowanym, naturalnym korytem 0 zmiennej szerokosci, wsr6d naturalnej i

r6Znorodnej roslinnosci nadrzecznej.

Dorzecze Rawki jest asymetryczne. Jej najwi~ksze doplywy skupiajet si~ po prawej stronie rzeki.

W 1985 roku wraz ze SWetdolinet zostala uznana za rezerwat przyrody.

Caly rezerwat podzielony zostal na trzy cz~sci: Rawka g6ma - od zr6del do zapory zbiomika

Rawa Dolna, Rawka srodkowa - od tej zapory do jazu w Kamionie, Rawka dolna - od Kamionu

do ujscia.

Rawka srodkowa poczettkowo plynie przez miasto Raw~ Mazowiecket w kierunku p6lnocno-

wschodnim wyprostowanym korytem przez teren zabudowany, park miejski, dalej obok boiska i

ruin zamku i ogr6dk6w dzialkowych. Jeszcze w granicach miasta Rawka przyjmuje drugi z

najwi~kszych doplyw6w prawobrzeznych - Rylk~ (majetcetna terenie Powiatu przebieg dlugosci

okolo 28 km); rzeka ta plynie przez obszary rolnicze, bezleSne, jest w calosci wyregulowana. Za

mostem kolejowym Rawka opuszcza granice miasta.

Przez teren miasta Rawa Mazowiecka przechodzi czwartorz~dny dzial wodny, mi~dzy

podzlewniami rzek Rylki i Bialki.

Na terenie miasta, na rzece Rawka, znajduje si~ r6wniez zbiomik retencyjny "Tatar", kt6rego

powierzchnia wynosi 56 ha.



Liczba mieszkailc6w Rawy Mazowieckiej w ostatnich latach zostala przedstawiona w ponizszej

tabeli.

Tabela 2.1. Liczba mieszkailc6w Rawy Mazowieckiej w latach 2006 - 2009

2006 2007 2008 2009

M~zczyini 8528 8514 8453 8416

Kobiety 9199 9173 9 160 9 169

Ogolem 17727 17687
.

17613 17585

Mozna zauwazyc systematyczny spadek liczby ludnosci, pomimo utrzymuj'l.cego si~ dodatniego

przyrostu naturalnego, kt6ry spowodowany jest odplywem ludnosci do innych rejon6w kraju.

Struktura wiekowa ludnosci Rawy Mazowieckiej w wieku przedprodukcyjnym (17 lat i mniej),

produkcyjnym i poprodukcyjnym zostala przedstawiona w ponizszej tabeli. Wskazuje ona na

wi~ksze niz przeci~tne ilosci mieszkailc6w w wieku przedprodukcyjnym (3 349 os. w 2009

roku) oraz produkcyjnym (11 786 os. w 2009 roku), co moze stanowic dodatkowy atut z punktu

widzenia potencjalnych inwestor6w poszukuj'tcych pracownik6w na terenie miasta.



Ludnosc w wieku 2006 2007 2008 2009
przedprodukcyjnym 3562 3489 3375 3349

produkcyjnym 11 921 11 948 11 876 11 786

poprodukcyjnym 2 112 2219 2316 2419

II przedprodukcyjnym

produkcyjnym

poprodukcyjnym

Wedlug danych GUS za 2009 rok na terenie Rawy Mazowieckiej w systemie REGON

zarejestrowanych bylo 2 208 jednostki. W ciqgu ostatnich lat mozna zauwazyc systematyczny

wzrost ilosci przedsi~biorstw w miescie, w 2008 r. bylo ich 2 263, a w 2007 r. - 2 267. Miasto

charakteryzuje si~ r6wniez ponadprzeci~tnym, zar6wno w skali wojew6dztwa jak i kraju

wskainikiem przedsi~biorczosci. 1 794 os6b fizycznych prowadzilo w 2009 roku wlasnet

dzialalnosc gospodarczet na terenie miasta.

Na terenie miasta i powiatu rawskiego najsilniej reprezentowany jest sektor malych i srednich

przedsi~biorstw. Zach~tet dla inwestor6w Set tereny 0 og6lnej powierzchni ok. 60 ha,

przeznaczone na rozw6j przemyslu. W Rawie Mazowieckiej czekajet na inwestor6w doskonale

przygotowane pod wzgl~dem infrastrukturalnym miejskie strefy przemyslowe, 0 letcznej

powierzchni okolo 40 ha. Powiat Rawski stworzyl na kilkudziesi~ciu hektarach wlasnych

grunt6w "Rawsket Stref~ Przedsi~biorczosci", zas na prawie 13 ha w setsiedztwie drogi krajowej

ill 8 Warszawa - Wroclaw utworzona zostala Rawska Podstrefa L6dzkiej Specjalnej Strefy

Ekonomicznej.



Obszar Calkowity obszar Tereny miasta w
wha ha

1. Strefa Przemyslowo "Mszczonowska" 22 21,6
2. Strefa Przemyslowo "Skiemiewicka" 30 20
3. Strefa Przemyslowa "Aleksandr6wka" 5 1

Inwestorzy dzialajitcy w LSSE mogitkorzystac z pomocy publicznej:

• na wspieranie nowych inwestycji, otrzymujitc zwolnienie od podatku dochodowego do

wysokosci 50% wydatk6w inwestycyjnych,

• na tworzenie nowych miejsc pracy, otrzymujitc zwolnienie z podatku dochodowego do

wysokosci 50% dwuletnich koszt6w pracy nowo zatJ1Udnionychpracownik6w.

W przypadku malych i srednich przedsi~biorstw wskaznik maksymalnej pomocy z obu tytu16w

podwyzsza si~ do 65%. Warunkiem otrzymania powyzszych przywilej6w jest zainwestowanie

minimum 100 000 EURO oraz - w przypadku korzystania z pomocy na tworzenie nowych

miejsc pracy - utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy przez okres przynajrnniej 5 lat.

Ponadto inwestor w LSSE moze liczyc na:

• mozliwosc zwolnienia z podatku od nieruchomosci przez lokalne wIadze samorzitdowe,

• dofinansowanie z Urz~du Pracy na szkolenia pracownik6w oraz dofinansowanie

wynagrodzen dla absolwent6w,

• skr6cenie czasu oczekiwania na decyzj~ Ministerstwa Spraw Wewn~trznych 0 zakupie

nieruchomosci przez cudzoziemc6w.

Inwestorzy chcitcy rozpOCZitcdzialalnosc na terenie obj~tym Rawskiej Strefie Przedsi~biorczosci

mogit liczyc na mozliwosc zwolnienia z podatku od nieruchomosci przez lokalne wladze

samorzitdowe, dofinansowanie z Urz~du Pracy na szkolenia dla pracownik6w oraz

dofinansowanie dla absolwent6w oraz innych pracownik6w, tzw. prace interwencyjne.

Zasady zbywania nieruchomosci obj~tych Rawskit StrefitPrzedsi~biorczosci

• ustalenie maksymalnej liczby miejsc pracy (wskaznik min. 5 miejsc na 1 hektar)

• wysokosc zainwestowanego kapitalu

• wprowadzenie nowoczesnych technologii

• prowadzenie dzialalnosci nieuciitzliwej dla srodowiska

• rozpocz~cie dzialalnosci w ci~u 2 lat od daty zakupu nieruchomosci

Strefy przemyslowe oferujit wolne tereny przeznaczone pod realizacj~ inwestycji, budow~ hal,

biur, magazyn6w. W obu strefach dost~pnajest podstawowa infrastruktura techniczna, jednak ze

wzgl~du na dost~pnosc medi6w oraz polozenie bezposrednio przy drodze krajowej Warszawa-

Wroclaw, bardziej atrakcyjna z punktu widzenia inwestor6w wydaje si~ strefa Mszczonowska.



Udzial bezrobotnych zarejestrowanych w og6lnej liczbie ludnosci w wieku produkcyjnym na

terenie miasta Rawa Mazowiecka w 2009 r. wynosilo 6,9 %.

Zar6wno miasto Rawa Mazowiecka, jak i powiat rawski dysponuj'l:. mlod'l:. i coraz lepiej

wykwalifikowan'l:. kadr'l:.pracownik6w. W aspekcie tworzenia nowych miejsc pracy, korzystnie

przedstawia si~ struktura wiekowa bezrobotnych. Zdecydowan'l:. wi~kszose potencjalnych

pracownik6w stanowi'l:., bowiem osoby mlode, w wieku 18 - 24 lata. Wg danych dla powiatu

rawskiego w 2009 r. liczba bezrobotnych wynosila 1 788, w samym miescie - 808.

Tabela 2.4. Ilose os6b bezrobotnych na terenie Powiatu Rawskiego i miasta Rawa Maz ..
lednostka terytorialna Lata Og6lem Kobiety M~zczYZni

2006 2222 981 1241

Powiat rawski 2007 1675 751 924
2008 1398 587 811
2009 1788 782 1006
2006 892 387 505

Miasto Rawa Mazowiecka
2007 711 314 397
2008 638 265 373
2009 808 340 468

przedsi~biorstwa/miasta/gmin. Nazwa metody pochodzi od pierwszych liter sl6w okreslaj'l:.cych

w j~zyku angielskim istot~ przedmiotu analizy - mocne i slabe strony projektu (Strengths and

Weaknesses) oraz mozliwosci i zagrozenia dzialania (Opportunities and Threats).

Moene strony Slabe strony

Stan ioehrona wod

- dobrajakose w6d w utworach - slaba jakosc w6d powierzchniowych,

czwartorz~dowych, - zanieczyszczenia mikrobiologiczne i

- duze zasoby w6d powierzchniowych biogenne wyst~puj'l:.cew wodach

umozliwiaj'l:.ce wykorzystanie ich do ce16w plyn'l:.cych,

rekreacyjnych. - nieprzydatnosc w6d powierzchniowych

do bytowania ryb,

- obnizanie si~ zwierciadla w6d

podziemnych,



Gospodarka wodno-sciekowa

- wysoki stopien zwodociCjgowania Miasta, - niedostateczny system sieci kanalizacji

- projekt rozbudowy sieci wodociCjgowej oraz sanitarnej,

kanalizacji sanitarnej - brak sieci kanalizacyjnej na terenach 0

- planowana modernizacja cz~sci mechanicznej zabudowie rozproszonej,

oczyszczalni sciek6w, - nieszczelne zbiorniki bezodplywowe,

- zmodernizowana stacja uzdatniania wody - brak sieci kanalizacji deszczowej.

Stan i ochrona powietrza

- wybudowana obwodnica Miasta, - brak rozbudowanej sieci gazowej,

- likwidacja kotlowni w~glowych, - brak obiekt6w wytwarzaj,~cych energi~ ze

- budowa ekologicznych kotlowni w obiektach :Zr6delodnawialnych,

uzytecznosci publicznej, - miejscowo wzdluz tras komunikacyjnych

- wykonanie przy1'tczy do sieci cieplowniczej, wyst~puje podwyzszona emisja

- niskie zagrozenie promieniowaniem, zanieczyszczen do powietrza

- niewielka liczba obiekt6w charakteryzujqca atmosferycznego oraz nadmierny halas

si~ nadmiernym halasem, komunikacyjny,

- brak naplywu zanieczyszczen z poza terenu - spalanie w paleniskach domowych

Miasta, odpad6w komunalnych,

- brak :Zr6delemisji zanieczyszczen 0 znaczeniu - brak indywidualnych i komunalnych

ponadlokalnym. rozwiqzan dotycz'tcych pozyskiwania

energii odnawialnej.

Ochrona powierzchni ziemi

- znaczna ilosc teren6w zielonych, - brak kompostownik6w,

- plany budowy Zakladu Unieszkodliwiania i - brak sortowni odpad6w komunalnych,

Odzysku Odpad6w na terenie skladowiska w - powstawanie "dzikich" wysypisk smieci,

Pukininie - zagospodarowywanie teren6w rolnych i

- rekultywacja skladowiska w Pukininie, lesnych pod zabudow~ mieszkaniowq,

- nieduza ilosc odpad6w przemyslowych,

- brak na terenie miasta miejsc magazynowania

odpad6w niebezpiecznych,

- niski stopienprzeksztalcenia rzeiby,

- opracowywanie planu gospodarki odpadami,

- dzialaj'tcy system selektywnej zbi6rki

odpad6w,



- duza ilosc pr~znych podmiot6w,

obslugujqcych gospodark~ odpadami,

- znaczna cz~sc mieszkaitc6w miasta obj~ta

selektywnClczbi6rkClcodpad6w.

Edukacja ekologiczna i inne

- cykliczne imprezy kulturaIne, edukacyjne - nadal niska swiadomosc spoleczna

odbywajClccesi~ na terenie miasta mieszkaitc6w w zakresie ochrony

- centralne polozenie na tIe kraju oraz dobra srodowiska,

dost~pnosc komunikacyjna w oparciu 0 - brak zakrojonej na szerokClcskal~

istniejClccyi planowany uklad komunikacyjny wsp6lpracy edukacyjnej ze szkolami i

(drogi ekspresowe, autostrady). zakladami pracy.

- istniejClccainfrastruktura edukacyjna. - trudne warunki Iokalowe i

- miasto powiatowe, pelniClccewazne funkcje dia niedoinwestowanie wi~kszosci instytucji

swoich mieszkaitc6w i powiatu. spolecznych i kulturainych.

- dobrze przygotowane tereny inwestycyjne - slabo wykorzystane tereny Osrodka

(strefy przemyslowe). Sportu i Rekreacji, zwlaszcza w okresie

Ietnim

- niedostatecznie rozwini~ta infrastruktura

turystyczna.

- brak odpowiedniej infrastruktury dia

niepelnosprawnych.

Szanse Zagrozenia

- bliskosc Lodzi i Warszawy (rynk6w zbytu, - migracja Iudnosci w wieku produkcyjnym

osrodk6w dyfuzji wiedzy i nowych do wi~kszych osrodk6w (w tym Warszawy

technologii). i Lodzi).

- nowe inwestycje (m.in. w strefach - negatywne procesy demograficzne

przemyslowych). - ograniczanie mozliwosci rozwoju

- podniesienie atrakcyjnosci turystycznej w specjainych stref ekonomicznych w

oparciu 0 istniejClccewalory naturaine wyniku zmian w przepisach prawa.

(zaIew), - brak kapitalu hamujClccyrozw6j

- obiekty zabytkowe i kulturowe infrastruktury turystycznej .

- dobre warunki rozwoju sport6w



populamych i rekreacji dla mieszkailc6w i

turyst6w

dost~p do srodk6w zewn~trznych

(fundusze strukturalne, srodki budzetu

pailstwa).

dalsza rozbudowa infrastruktury

technicznej, w tym kanalizacyjnej oraz

drogowej w celu stworzenia warunk6w

rozwoju przedsi~biorczosci.

rozbudowa bazy noclegowej i podniesienie

standard6w.



3. Charakterystyka stano srodowiska

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka znajduj't si~ 5 882 UJ~Cla w6d podziemnych. Woda

dostarczana jest mieszkancom miasta Rawa Mazowiecka przez Rawskie Wodociqgi i

Kanalizacj~ Sp. z 0.0. (RA WiK). Ponizej przedstawione zostaly ilosci wody dostarczone

mieszkancom miasta.

2005 771,6 33
2006 832,5 38
2007 790,0 23
2008 809,3 2
2009 738,1 5

Dane: GUS oraz sprawozdanie M-06 za 2007 rok.

648,9
687,3
614,0
572,5
618,8

W roku 2006 w ramach krajowego monitoringu w6d podziemnych badaniom poddano wod~ ze

studni w Rawie Mazowieckiej.

Tabela 3.2. Charakterystyka otworu obserwacyjno-pomiarowego SleCl krajowej monitoringu

zwyklych w6d podziemnych

Gl~bokos6 Rodzaj Klasa Wskainiki
Miejscowosc Rok Stratygrafia decyduj'tcestropu w6d czystosci o klasie

Rawa 2005 13 31,6 W II -
Mazowiecka 2006 13 - W III Fe

Od I do III klasy czystosci stan w6d okresla si~ jako dobry. Powyzej tj. IV i V klasa czystosci

m6wi si~ 0 zlym stanie w6d. Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lodzi, Delegatura

w Skiemiewicach w latach 2005-2009 nie prowadzil na terenie miasta Rawa Mazowiecka badan

jakosci w6d podziemnych w ramach monitoringu regionalnego. Badania jakosci w6d

podziemnych w ramach monitoringu krajowego prowadzil Panstwowy Instytut Geologiczny w

Warszawie.

Ze wzgl~du na brak aktualnego rozporz'tdzenia dotycz'tcego metod oceny i klasyfikacji w6d

podziemnych, wyniki badan monitoringowych, przeprowadzonych w 2005 r. i w 2006 r.,



oceniono zgodnie z rozporz'ldzeniem Ministra Srodowiska z dnia 11.02.2004r. w sprawie

klasyfikacji dla prezentowania stanu wed powierzchniowych i podziemnych, sposobu

prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynik6w i prezentacji w6d (Dz. U. Nr 32,

poz.284).

Zgodnie z zaleceniami Polityki Ekologicznej Panstwa na lata 2009-2012 z perspektywa do 2016

roku, ochron~ w6d podziemnych realizuje si~ poprzez racjonalizacj~ uzytkowania wody, a

przede wszystkim restrukturyzacj~ uzytkowania w6d podziemnych w kierunku zabezpieczania

zapotrzebowania ludnosci na wod~ pitn'l i surowiec dla przemyslu spozywczego. Przemysl i

rolnictwo powinny korzystac przede wszystkim z zapas6w w6d powierzchniowych. Konieczna

jest tez poprawa stanu dzialan ukierunkowanych na zapobieganie zanieczyszczaniu i

przywracanie wodom ich wlasciwego stanu ekologicznego i realizacja budowy zbiomik6w

retencyjnych i program6w odbudowy malej retencji. Powiat ma w zwiqzku z tym zadania w

zakresie wydawania pozwolen wodno-prawnych i zalecanie przegI'ld6w istniej'lcych system6w i

urz'ldzen odbieraj'lcych scieki na swoim terenie.

Ocen~ jakosci w6d powierzchniowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka okreslono na

podstawie monitoringu prowadzonego w latach 2005-2007 wedlug rozporz'ldzenia Ministra

Srodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu w6d

powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji

wynik6w i prezentacji stanu tych w6d (Dz. U. Nr 32, poz. 284).

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka i w jego najblizszej okolicy w latach 2005-2007 kontrol'l

obj~to dwie rzeki: Rawk~ (2 punkty pomiarowe - Boguszyce 65,5 km i Zydomice 56,6 km) i

Rylk~ (l punkt pomiarowy - Rawa Maz. 1,2 km). Badania w6d wykonano raz w miesi'lcu.

We wszystkich profilach sklasyfikowano wody wedlug zasad monitoringu diagnostycznego, jak

r6wniez pod k'ltem warunk6w do bytowania ryb, a takze pod k'ltem zanieczyszczenia zwi'lzkami

azotu ze zr6del rolniczych i podatnosci na eutrofizacj~.

W tabelach ponizej przedstawiono ocen~ jakosci w6d rzek na terenie miasta Rawa Mazowiecka

pod wzgl~dem przydatnosci do bytowania ryb oraz zestawienie ocen jakosci w6d plyn'lcych

obj~tych monitoringiem diagnostycznym w latach 2005-2008.



Punkt pomiarowo- Km Klasa
Wyniki Domiar6w wskainik6w i substancii w 2005 roku

.Gmina Powiat Nazwa wskainika decydujl!cego 0 st~zenieRzeka kontrolny biegri rzeki og61na jednostka
klasie czystosci srednie

Barwa mg Ptll 70
Zawiesina og6Ina mgll 26,3
ChZT-Mn mgO,/1 9,715
ChZT-Cr mgO,/1 34,502
OWO mgC/l 10,356

Boguszyce 65,5 RawaMaz. rawski III Azot Klejdalha mgN/l 1,402
Mangan mgMgll 0,131
Zelazo mg Fell 0,355
Chlorofil "a" ugll 55
Lb. b. coli fek. nllOO ml 4094
Og. lb. b. coli nllOO ml 4094

Rawka
i,

.
Barwa mg Ptll 55

, BZT~ mg 0,11 4,598
ChZT-Mn mgO,/1 7,987

,;;. ChZT-Cr mgO,/1 29,866
Azot Klejdalha mgN/I 1,434

Zydomice 56,6 RawaMaz. rawski IV Mangan mgMgll 0,113
Rtl<C mg Hgil 0,0014
Zelazo mg Fell 0,358

" Chlorofil "a" ugll 37
Lb. b. coli fek. nllOO ml 14388
Og. lb. b. coli

.
n/lOO ml 14388

"

..
"

Wvniki Domiar6w wskainik6w i substancii w 2006 roku
Punkt pomiarowo- Km

Gmina .,Powiat
Klasa Nazwa wskaznika st~:ienie

Rzeka kontrolny biegu rzeki og6lna decydujl!cego 0 klasie jednostka
srednie

czvstosci

Barwa mg Ptll 48
8,697

ChZT-Mn mgO,/1
27,456

ChZT-Cr mgO,/1 11,13
OWO mgC/I 0,101

Rawka Boguszyce 65,5 RawaMaz. rawski III Azotyny mgN02/1 0,183
Mangan mgMgll 0,349
Zelazo mg Fe/I

1392,8
Lb. b. coli fek. nllOO ml

1706
Og. lb. b. coli nllOO ml



Barwa
BZT5
ChZT-Cr
Azot Klejdalha
Fosforany
Chlorofil "a"
Lb. b. coli fek.
Og. lb. b. coli
Barwa
ChZT-Cr
Siarczany
Zelazo
Lb. b. coli fek.
o . lb. b. coli

mg PUI
mgO,/I
mgO,II
mgN/l

mg P04/1
ugll

n/IOO ml
n/l00 ml

mg PUI
mg 0,/1

mg S04/1
mg Fell

n/lOO ml
n/l00 ml

62
7,446
42,84
2,426

0,83
150

65680
65680

49
37,894
255,94

1,45
12282
12282

Barwa mg PUI 31
ChZT-Mn mgO,ll 6,87
ChZT-Cr mg02/l 41,922

Rawka Boguszyce 65,5 RawaMaz. rawski III owo mgC/l 12,54
Azot Klejdalha mgN/l 1,196
Lb. b. coli fek. n/IOO ml 1182,2
o . lb. b. coli n/l00 ml 1760
Barwa mg PUI 40

Rylka Rawa Mazowiecka 1,2 RawaMaz. rawski ChZT-Cr mgO,ll 46,333
Azotany mgNO)/l 26,282

Zawiesina og61na
BZT5
OWO
Azot Klejdalha
Chlorofil "a"
Lb. b. coli fek.
Barwa
Lb. b. coli fek.
o .lb. b. coli

mg PUI
mg/l

mg02/1
mgC/l
mgN/l

ugll
n/l00 ml

mg PUI
n/l00 ml
n/l00 ml

19
17,3

2,483
8,608
1,135
18,78
814,2

22
1123,3

1661



Lokalizacja punktu pomiarowego
(miejscowosc/km biegu rzeki)

Klasa',{
og6lmf

Przydatnosc wOd do bytowania
.'ryb karpiowatych w warunkach

naturaln ch
2005

zanieczys;zc2:~~~~w6d zwillzkami azotu ze zr6del rolniczych
-'~>:

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze ir6del rolniezyeh i eutrofizae'~

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze ir6del rolniezyeh i eutrofizae'~

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze ir6del rolniezyeh i eutrofizae'~

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze ir6del rolniezyeh; pod k~tem podatnosei na eutrofizaej~

stwierdzono rzekroezenia dla ehlorofilu a"
nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zWi~zkami azotu

ze ir6del rolnie eh i eutrofizae' ~

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze ir6del rolniezyeh i eutrofizae' ~

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze ir6delrolnie eh i eutrofizae'~

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze :tr6del rolnie eh i eutrofizae' ~

nie stwierdzono zagrozenia zanieezyszezeniem zwi~zkami azotu
ze ir6del rolniezyeh i eutrofizae' ~



Niskie klasy jakosci w6d wynikajet z przekraczania wskainik6w mikrobiologicznych, Gak

og6lna liczba bakterii grupy Coli i liczba bakterii coli typu kalowego), tlenowych (ChZT-Mn,

ChZT- Cr), biogennych (Azot Kjeldahla) i barwy. Wskazuje to na zanieczyszczenie sciekami

bytowymi, kt6re zwietzane z nierozwietzanymi problemami z zakresu gospodarki sciekowej -

braku kanalizacji sanitarnej oraz splywy nawozowe z rolnictwa.

Struktura poboru w6d podziemnych na terenie Powiatu rawskiego jest zgodna z zalozeniami

Polityki ekologicznej panstwa na lata 2009-2012 z perspektywq do 2016 roku - wody te

pobierane Setgl6wnie na cele socjalne, a na cele produkcyjne tylko przez zaklady przemyslu

spozywczego.

Obecnie miasto Rawa Mazowiecka zaopatrywane jest w wod~ z dw6ch uj~e wody, kt6rych

eksploatacja prowadzonajest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.12.2002 r.

• Uj~cie Boguszyce - zlokalizowane na lewym brzegu rzeki Rawki, obejmuje trzy studnie

gl~binowe, z kt6rych obecnie eksploatowane Setdwie: Nr I 0 gl~bokosci 120 i Nr III 0

gl~bokosci 121 m.

Uj~cie w6d podziemnych w Boguszycach ujmuje wod~ z utwor6w g6rnojurajskich. Posiada

zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w6d podziemnych 0 wydajnosci Qe=400 m3/h przy depresji

decyzjami s = 22 m decyzjet OS.IV.6223-2-ll/2002 Starosty Powiatowego z dnia 30.12.2002 r.

Obecnie uj~cie moze bye eksploatowane z nast~pujetcymi parametrami:

• Q maxd. = 5332 m3/d

• Q Sr.d. = 4022 m3/d

• Q max.h. = 350 m3/h.

Dodatkowo do SUW przy ul. Kolejowej moze zostae przyletczony otw6r odwiercony na gruntach

miejskich przy ul. Jezowskiej, kt6rego zasoby eksploatacyjne wynoszet 50 m3/h.

Z uj~cia w Boguszycach woda dostarczanajest do Stacji Uzdatniania Wody "Kolejowa". Stacja

ta w 2006 roku zostala zmodernizowna dzi~ki wsp6lfinansowaniu z funduszu ERDF, co

umozliwilo zwi~kszenie jej wydajnosci 0 170 m3/h do poziomu 400 m3/h i pelne wykorzystanie

mozliwosci uj~cia. Umozliwilo to zabezpieczenie w calosci zapotrzebowania na wod~

zglaszanego przez mieszkanc6w oraz dla rozwijajetcego si~ przemyslu, jak r6wniez dalo

mozliwose dostarczenia wody do odleglych cz~sci miasta.



• Ujfcie Tatar - zlokalizowane na prawymbrzegu rzeki Rawki, przy ul. Katowickiej 22 w

Rawie Mazowieckiej i obejmuje jednet studni~ gl~binowet Nr 1 0 gl~bokosci 52 m, z kt6rej

mozliwy jest pob6r wody w nast~pujetcych ilosciach:

• Q max.d. = 2040 m3/d

• Q kd. = 1 700 m3/d

• Q max.h. = 102 m3
/h

Uj~cie w6d podziemnych Tatar ujmuj~ wod~ z utwor6w jurajskich 0 zatwierdzonych zasobach

eksploatacyjnych w wielkosci Qe = 102 m3Jh przy depresji s = 3,4 m decyzjet OS.IV.6223-2-

11/2002 Starosty Powiatowego z dnia 30.12.2002 r.

Do najwi~kszych uj~c w6d podziemnych na terenie miasta "na1ezet:

uj~cie w Rawie Mazowieckiej przy ut. Mszczonowskiej 0 zasobach eksploatacyjnych

Q = 100 m3/h,

uj~cie finny "Bonetti" sp. z 0.0. przy ul. Przemyslowej 0 zasobach eksploatacyjnych

Q = 66,0 m31h,

uj~cie komunalne "Tatar" przy ul. Katowickiej 0 zasobach eksploatacyjnych Q = 102,0 m3/h.

Hose zUZytej wody rmj Irokl

Lata Eksploatacja
Og61em Przemysl sieci Gospodarstwa domowe

wodoci~gowej
2005 771,6 33 738,6 648,9
2006 832,5 38 794,5 687,3
2007 790,0 23 767,0 614,0
2008 809;3 2 807,3 572,5
2009 738,1 5 733,1 618,8

Opr6cz dw6ch wyzej wymienionych uj~c wody na terenie miasta znajdujet si~ dodatkowo dwa

uj~cia wody na terenie bylych Rawskich Zaklad6w Mi~snych "RA WA" S.A. ut. Mszczonowska

i Uj~cie "BONETTI" Sp. z 0.0. ul. Przemyslowa. Ich zasoby eksploatacyjne wynoszet

odpowiednio: 100 i 66,0 m31h.

Dodatkowo polozenie miasta w poblizu waznych szlak6w komunikacyjnych oraz istnienie stref

przemyslowych powoduje, ze Rawa Mazowiecka jest atrakcyjnym miejscem do lokowania

inwestycji przemyslowych.

Opr6cz braku wystarczajE\.cej rezerwy wydajnosci stacji uzdatniania, wyst~puje problem z

dostarczeniem wody do odleglych cz~sci miasta, gdzie zlokalizowane set tereny przemyslowe.

Obecnie po uzdatnieniu woda ze Stacji Uzdatniania Kolejowa (ok. 70% calkowitej ilosci wody)

wtlaczana jest do sieci wodocictgowej w lewobrzeznej cz~sci miasta, natomiast ze Stacji



Uzdatniania Tatar (ok. 30% calkowitej ilosci wody) do sieci obslugujC:l:.cejprawobrzeznC:l:.cz~se

miasta, gdzie zlokalizowana jest zdecydowanie wi~ksza cz~se odbiorc6w wraz ze strefC:l:.

przemyslowC:l:.Mszczonowska.

Obie sieci polC:l:.czonesC:l:.obecnie jednym rurociqgiem przechodzC:l:.cympod rzekC:l:.RawkC:l:..W tabeli

ponizej zostaly przedstawione najwazniejsze informacje dotyczC:l:.cesieci wodociqgowej w

miescie Rawa Mazowiecka.

Dlugose sieci wodociqgowej / bez przylC:l:.czy 41 700 m
Poziom zwodociqgowania 94,7%

12 000 m - zeliwo
Material istniejC:l:.cychsieci wodociqgowych 10 500 m - azbestowo-cementowe

19200 m-PVC

Strefa przemyslowa Mszczonowska jest wyposazona w infrastruktur~ wodociqgowC:l:.,jednak

dostawy wody do tej strefy obecnie mogC:l:.odbywae si~ jedynie poprzez istniejC:l:.cysystem

wodociqgowy i istniejC:l:.ceprzejscie pod rzekC:l:.RawkC:l:..Przepustowose tego systemu jest

ograniczona i nawet po zmodemizowaniu SUW, nie ma mozliwosci przeslania zwi~kszonej

ilosci wody pomi~dzy SUW KolejowC:l:.a strefC:l:.przemyslowC:l:.Mszczonowska. Jedynym

rozwi'tZaniem tego problemu moze bye stworzenie altematywnego polC:l:.czeniaSUW Kolejowa z

prawobrzeznC:l:.cz~sciC:l:.miasta i strefC:l:.przemyslowC:l:.Mszczonowska. W tym celu moze zostae

wykorzystana istniejC:l:.camagistral a przesylowa wody surowej prowadzC:l:.caod Stacji Uzdatniania

Wody Kolejowa w okolice strefy przemyslowej Mszczonowska na tereny zlikwidowanego w

ostatnich latach zakladu przetw6rstwa mi~sa. W przeszlosci byla ona wykorzystywana do

transportu wody surowej z uj~cia Boguszyce na tereny zaklad6w, gdzie nast~pnie byla uzywana

do cel6w przemyslowych. Po likwidacji zakladu magistrala ta stab si~ wlasnosciC:l:.miasta Rawa



Mazowiecka i po modernizacji moze zostac wykorzystana do przesylania wody uzdatnionej w

okolice strefy przemyslowej Mszczonowska. W ten spos6b zostanie r6wniez utworzone drugie

polqczenie sieci wodociqgowych znajdujqcych si~ na obu brzegach rzeki Rawki.

Parametry wody surowej (st~zenie jon6w zelaza, manganu, amoniaku, m~tnosc i barwa),

charakteryzujq si~ pewnymi wahaniami podstawowych parametr6w fizykochemicznych.

Wykazujq to takze wieloletnie zbiorcze analizy parametr6w wody surowej. W tabeli ponizej

przedstawiono zakres zmian podstawowych parametr6w wody surowej w latach 1998 - 2001.

7,35 pH 7,3

2 BZTs 2,05

10,2 ChZT 10,5

8,8 Chlorki 9,2

27,6 Siarczany 28,3

0,3 Zawiesina og6lna 0,38

Obecnie woda surowa z uj~cia w Boguszycach poprzez aerator cisnieniowy kierowana jest na

uklad 6 filtr6w zamkni~tych. Woda uzdatniona gromadzona jest w czterech zbiornikach 0

lqcznej obj~tosci 2 600 m3. Nast~pnie zestawem pompowym 0 maksymalnej wydajnosci

220 m3/h przesylana jest do odbiorc6w. Parametry fizykochemiczne wody uzdatnionej

dostarczanej do odbiorc6w zostaly przedstawione w tabelach ponizej. Wartosci te wskazujq, ze

dostarczana woda odpowiada wymaganym normom.

Srednia wartosc wg. anaHz
wykonanych przez PSSE w punkcie

L.p. Parametr Jednostka Wartosc pomiarowym:
normatywna Siec - Zaklad

Po uzdatnieniu fryzjerski uI.
Mszczonowska 4

1. Barwa mg Pt/I 15 5 10
2. M(;?tnosc mg/l 1 0,72 ±0,06 1,4 ±0,1
3. Odczyn pH 6,5-9,5 7,7 ±0,3 7,7 ±0,3
4. Smak - Akceptowalny Na zimno/brak Na zimnolbrak

5.
Przewodnosc elektryczna /lScm w temp. 2500 527 ± 32 525± 32
wlasciwa 25°C

6. Zapach - Akceptowalny Na zimnolbrak Na zimnolbrak
7. Jon amonowy mgNHJI 0,50 <0,05 <0,05
8. Azotany mg N0311 50 1,08 ± 0,06 1,07 ± 0,06
9. Azotyny mgN02/i 0,50 <0,02 <0,02
11. Mangan mg Mn/I 0,050 <0,02 <0,02



[IT]Zelazo I mg Fe/I I 0,200
Zrodlo: Sprawozdanie z badan PSSE z dnia 18.12.2007 r.

Srednia wartosc wg. anaHz

Wartosc wykonanych przez PSSE w punkcie
L.p. Parametr Jednostka pomiarowym:

normatywna
Siec - Stacja PaHwPo uzdatnieniu uI. Katowicka

1. Barwa mg Pt/I 15 20 20
2. Ml(tnosc mg/I 1 3,6 ±0,3 2,8+0,3
3. Odczyn pH 6,5-9,5 7,7 +0,3 7,7 +0,3
4. Smak - Akceptowalnv Na zimno/brak Na zimnolbrak

5. Przewodnosc elektryczna flScm w temp. 2500 413 ± 25 413 ± 25wlasciwa 25°C
6. Zapach - Akceptowalny Na zimno/brak Na zimnolbrak
7. Jon amonowy mgNH4/1 0,50 0,25 ± 0,02 0,15±0,01
8. Azotany mgN03/1 50 . 1,52 ± 0,09 1,39 ± 0,08
9. Azotyny mgNOz/1 0,50 0,020±0,002 0,020±0,002
11. Mangan mgMn/l 0,050 0,038±0,004 <0,02
12. Zelazo mg Fe/I 0,200 0,557±0,050 0,408±0,037

Srednia wartosc wg. anaHz wykonanych przez

Wartosc
PSSE w punkcie pomiarowvm:

L.p. Parametr Jednostka Siec - Zaklad Ponormatywna
Uj~cie fryzjerski uI. uzdatnieniu

Mszczonowska 4
1. Barwa mg Pt/l 15 30 11,5 ±0,8 8,1 ±0,06
2. Ml(tnosc mg/l 1 8,8 ±0,8 0,48 ±0,04 0,32 ±0,03
3. Odczyn pH 6,5-9,5 7,5 ±0,3 7,3 ±0,3 7,6 ±0,3
4. Smak - Akceptowalny Na zimno/brak Na zimnolbrak Na zimnolbrak

5. Przewodnosc flScm w 2500 5024 ±30
515 ±31 507 ±30

elektryczna wlasciwa temp. 25°C
6. Zapach - Akceptowalny Na zimno/brak Na zimnolbrak Na zimnolbrak
7. Jon amonowy mgNH4/1 0,50 0,80 ±0,06 0,08 ±0,01 0,08 ±0,01
8. Azotany mgNOil 50 1,4 ±0,08 1,36 ±0,08 1,13 ±0,07
9. Azotyny mgNOz/1 0,50 0,062 ±0,005 <0,02 <0,02
11. Mangan mgMn/1 0,050 0,178 ±0,021 <0,02 <0,02
12. Zelazo mg Fe/I 0,200 1,315 ±0,118 <0,05 <0,05
13. Fluorki mg/l 1,50 0,14 ±0,01 0,14 ±0,01 0,14 ±0,01
14 Kadm mg/I 0,005 <0,0008 <0,0008 <0,0008
15 Glow mg/I 0,025 <0,005 <0,005 0,020
16 Chrom mg/I 0,050 <0,013 <0,013 <0,013
17 Chlorki mg/I 250 16 13 13

Srednia wartosc wg. anaHz wykonanych przez PSSE w

L.p. Parametr Jednostka Wartosc punkcie pomiarowym:
normatywna Siec-RAWiK PoUj~cie uI. Siowackiego uzdatnieniu

1. Barwa mg Pt/I 15 50 10,3 ±0,7 5,5 ±0,4
2. Ml(tnosc mg/I I 6,9 ±0,6 1,9 ±0,7 0,27 ±0,02
3. Odczyn pH 6,5-9,5 7,4 ±0,3 7,5 ±0,3 7,6 ±0,3

4. Smak Akceptowalny Na zimno/brak
Na zimnolbrak Na- zimnolbrak

Przewodnosc flScm w 401 ±24 378 ±23
5. elektryczna temp. 2500 404 ±24

wlasciwa 25°C

6. Zapach Akceptowalny Na Na zimno/brak Na- zimno/wyrainy/gnilny zimnolbrak



H2S
na gor'l.co/brak .

7. Jon amonowy mgNH4/1 0,50 0,96 ±0,07 0,11±0,01 0,11 ±0,01
8. Azotany mgN03/1 50 <0,02 1,67 ±0,1 <0,2
9. Azotyny mg N02/1 0,50 0,053 ±0,004 <0,02 <0,02
II. Mangan mg Mn/I 0,050 0,207 ±0,025 <0,02 <0,02

12. Zelazo mg Fe/I 0,200 1,785 ±0,161 0,306 ±0,028
0,199

±0,018
13. Fluorki mg/! 1,50 0,14 ±0,1 0,14±0,01 0,11 ±0,01
14 Kadm mg/I 0,005 <0,0008 <0,0008 <0,0008
15 Ol6w mg/! 0,025 <0,005 <0,005 <0,005
16 Chrom mg/! 0,050 <0,013 <0,013 <0,013
17 Chlorki mg/I 250 11 II 11

Woda z dw6ch uj~c w Rawie Mazowieckiej przekazy~ana jest siecict miejskct zaopatrujctcct

miasto Rawa Mazowiecka i wsie Konopnica i Zydomice. Og61em liczba ludnosci

zamieszkujqcej Raw~ Mazowieckct wynosi ok. 17 700 mieszkanc6w. Do systemu

wodociqgowego podlctczonychjest og61em 94,7 % mieszkanc6w zamieszkujqcych te tereny.

Miasto Rawa Mazowiecka posiada rozdzielczy system kanalizacji tj. siec kanalizacji sanitamej i

siec kanalizacji deszczowej 0 dlugosci 33,4 i 21 km odpowiednio. System ten opiera si~ na

jednym g16wnym kolektorze, kt6ry zbiera scieki z cz~sci miasta polozonej po prawej stronie

rzeki Rawki. Lewobrzezna, poludniowo-zachodnia cz~sc miasta nie jest skanalizowana i z

koniecznosci obslugiwana jest przez wozy asenizacyjne. Scieki z Rawy Mazowieckiej

odprowadzane Sct do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni sciek6w komunalnych w

Zydomicach, kt6ra obsluguje r6wniez cz~sc wsi gminy Rawa Mazowiecka.



W tabeli ponizej przedstawione zostaly podstawowe informacje dotyczqce sieci kanalizacji

sanitarnej w Rawie Mazowieckiej.

Dlugosc sieci kanalizacyjnej: 33400 m
- kanaly grawitacyjne grawitacyjnie m.in. z osiedla Zarnkowa Wola
- przepompownie PS-1 - centralna ul. lerozolimska

PS-2 ul. Tatar
Poziom skanalizowania 91%
Rezerwa przepustowosci istniejqcej sieci 100%

Material sieci istniejqcych sieci kanalizacyjnych 15 000 - kamionka
18400-PVC

Scieki z terenu miasta kierowane S'l.do oczyszczalni sciek6w zlokalizowanej na terenie gminy

Rawa Mazowiecka na p6lnoc od miasta w Konopnicy - Zydomicach. Dostarczanie sciek6w

odbywa si~ w nast~puj'l.cy spos6b:

• poprzez przepompowni~ sciek6w PS-1 zlokalizowan'l. przy ul. Warszawskiej,

• poprzez przepompowni~ sciek6w PS-2 przy ul. Tatar,

• grawitacyjnie (przede wszystkim z osiedla mieszkaniowego Zamkowa Wola).

Oczyszczalnia przyjmuje r6wniez scieki dostarczane systemem kanalizacji sanitamej z teren6w

gminy Rawa Mazowiecka. Og6lem r6wnowazna liczba mieszkailc6w na terenie Miasta wynosi

obecnie 37 333 os6b.

Rawskie Wodoci~i i Kanalizacja Sp. z 0.0. zajmuj'l. si~ eksploatacj'l. oddanej w 1976 roku

Oczyszczalni Sciek6w w Zydomicach. W zwi'l.zku ze zmieniaj'l.cymi si~ przepisami w sprawie

warunk6w, jakie nalezy spelnic przy wprowadzaniu sciek6w do w6d i ziemi, do 2002 roku

zostala zmodemizowana biologiczna czesc oczyszczalni z usuwaniem zwiqzk6w fosforu i azotu.

Do oczyszczalni doprowadzone s'l. scieki komunalne i przemyslowe (przetw6rstwo mi~sne) oraz

dowozone odpady 0 kodzie 19 08 09 (tluszcze i mieszaniny 01ej6w jadalnych) z separator6w.

Obecnie nie wyst~puj'l. znacz'l.ce problemy zwi'l.zane z funkcjonowaniem sieci kanalizacyjnej w

Rawie Mazowieckie. Istniej'l.ce strefy przemyslowe S'l. przygotowane pod wzgl~dem

wyposazenia w siec kanalizacyjny do odbioru zwi~kszonej ilosci sciek6w pochodz'l.cych od

nowopowstaj 'l.cych przedsi~biorstw.

R6wniez oczyszczalnia sciek6w pod wzgl~dem przepustowosci przygotowana jest do przyj~cia

zwi~kszonej ilosci sciek6w. Zakladana srednio dobowa wydajnosc oczyszczalni wynosi 7 000

m3/d, co przy obecnym przeplywie sciek6w wynosz'l.cym ok. 3 100 m3/d, stwarza ok. 43%

rezerw~ przepustowosci umozliwiaj'l.c'l. dalsz'l. rozbudow'l. systemu kanalizacji.



Dzialki, na kt6rych znajduje si<t oczyszczalnia S'l wlasnosci'l Miasta Rawa Mazowiecka i S'l

przekazane w trwaly zarz'ld Rawskim Wodociqgom Kanalizacji Sp. z 0.0.

w Rawie Mazowieckiej.

Oczyszczalnia sciek6w przYJmuJe scieki komunalne z teren6w miasta oraz gminy Rawa

Mazowiecka. Og61em liczba ludnosci zamieszkuj'lcej te tereny wynosi 26 285 mieszkailc6w

(17 585 miasto Rawa Maz. oraz 8 700 gmina Rawa Maz.).

Do systemu kanalizacji pod1'lczonych jest og61em 67% mieszkanc6w zamieszkuj'lcych te tereny,

natomiast w samym miescie Rawa Mazowiecka poziom skanalizowania wynosi 91%. Wg.

danych GUS w 2008 roku wytworzono 252 Mg osad6w, z czego 77 Mg skladowano a pozostal'l

ilosc czasowo zmagazynowano; natomiast w 2009 roku 265 Mg osad6w wytworzonych

skladowano.

• odwodnieniu i wywozie nagromadzonych osad6w w lagunach i komorze fermentacji,

• odwierceniu studni depresyjnych przy osadnikachwt6rnych,

• remoncie pomieszczen garazowo-warsztatowego.

Planowana jest rozbi6rka jednej ze starych kom6r fermentacji, na miejsce kt6rej powstanie

nowa, wyposazona w nowoczesne urz'ldzenia technologiczne. Zakonczenie przedmiotowej

inwestycji zaplanowano na grudzien 2011r.

Modernizacja oczyszczalni jest jednym z najwazniejszych element6w projektu, pn:.

"Uporz'ldkowanie gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I",

dofinansowanego z Funduszu Sp6jnosci.



Po zmodernizowaniu oczyszczalni sciek6w, zapewnione zostanie bezpieczeilstwo i skutecznose

oczyszczania sciek6w oraz wlasciwa gospodarka powstajqcymi osadami posciekowymi,

przyczyniajqc si~ tym samym do lepszego efektu ekologicznego.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciek6w przyjmuje scieki bytowo-gospodarcze

(za wyjqtkiem sciek6w mleczarskich, kt6re oczyszczane Sqwe wlasnej zakladowej oczyszczalni

sciek6w typu MUL TIBLOK), scieki dowozone taborem asenizacyjnym oraz odpady 0 kodzie

19 08 09 z separator6w. Odpady te gromadzone Sqw studni czerpanej razem z osadem surowym

i nadmiernym, a nast~pnie podawane do komory fermentacyjnej WKF ..
Obiekty technologiczne oczyszczalni (1° oczyszczania biologicznego) wraz z obiektami

pomocniczymi zlokalizowane Sq na dzialce 0 powierzchni w granicach ogrodzenia 5,2 ha.

Natomiast komory bioutleniania (2° oczyszczania biologicznego) i stawy stabilizacyjne

zlokalizowano na terenie przyleglym 0 powierzchni 8,4 ha. Og6lna powierzchnia terenu

oczyszczalni sciek6w wraz z drogq dojazdowq do oczyszczalni wynosi 15,6 ha.

Doplywajqce do oczyszczalni scieki kierowane Sq na automatycznq krat~ schodkowq, gdzie

pozbawiane Sq cial wl6knistych (szmaty, wlosy, ciala stale 0 srednicy powyzej 6cm). Nast~pnie

scieki kierowane Sq do piaskownika i napowietrzane (odswiezane) powietrzem dostarczanym z

hali dmuchaw. Pozbawione piasku i tluszczu scieki trafiajq do osadnik6w wst~pnych, gdzie

zachodzi dalszy proces sedymentacji (opadania) zawiesin organicznych i nieorganicznych 0 zbyt

malej masie, kt6re nie mogly bye zatrzymane w piaskowniku. Nast~pnie, poprzez

przepompowni~, scieki podawane Sq na 1° oczyszczania biologicznego. W komorach cz~sci

biologicznej oczyszczalni zachodzq procesy:

• biologicznej defosfatacji (redukcji zwi~zk6w fosforu),



• denitryfikacji (redukcji zwiqzk6w azotu azotanowego),

• nitryfikacji (utleniania zwiqzk6w azotu amonowego),

Procesy te S'l realizowane w komorach defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. Interwencyjnie

prowadzone jest chemiczne str'lcanie fosforu og6lnego (chemiczne wi'lzanie fosforu do postaci

osadu) na g16wnym strumieniu sciek6w przed ich wlotem do osadnik6w wt6rnych.

Recyrkulacja (zawracanie azotan6w powstalych w procesie nitryfikacji) wewn~trzna osadu

czynnego z kom6r nitryfikacji (napowietrzanych) do denitryfikacji (niedotlenionych)

realizowana jest przy pomocy ukladu zasuw teleskopowych. Scieki po komorze osadu czynnego

odplywaj'l poprzez przelewy uchylne do kanalu zbiorczego i kierowane S'l do istniej'lcych dwu

osadnik6w wt6rnych.

Wydzielony w osadnikach wt6rnych osad czynny kierowany jest do pompowni osadu. Cz~sc

osadu, poprzez recyrkulacj~ zewn~trznq, kierowana jest do kanalu sciek6w przed komor'l

defosfatacji (potrzeba zachowania stalej ilosci suchej masy w reaktorze). Pozostaly osad, osad

nadmierny (niepotrzebny w ukladzie), b~dzie kierowany na istniej'lce urz'ldzenia i obiekty

przer6bki osadu. Interwencyjne fosfor b~dzie str'lcany siarczanem zelazowym (PIX).

Wprowadzany on b~dzie do ukladu przed osadnikami wt6rnymi. Scieki po osadnikach wt6rnych

przeplywaj'l do kom6r bioutleniania, napowietrzanych aeratorami powierzchniowymi

plywaj'lcymi. Komory bioutleniania z zawieszon'l mas'l osadu czynnego stanowi'l 2° stopien

oczyszczania biologicznego. Przed skierowaniem oczyszczonych sciek6w do odbiornika (rzeki

Rawki) scieki przeplywaj'l przez dwa stawy stabilizacyjne. Z powodu nagromadzenia

zanieczyszczen w tych stawach podlegaj'l one jednak wt6rnemu zanieczyszczeniu.

Powstaly w procesie sedymentacji w piaskowniku piasek jest pompowany na plac skladowania

piasku, sk'ld jest wywozony po odsiqJmi~ciu z terenu oczyszczalni. Skratki zatrzymane na kracie

S'l wywozone na poletka z placem kompostowania skratek, gdzie zachodzi termiczna

higienizacja tych odpad6w w procesie kompostowania (cz~sci organiczne skratek rozkladaj'l si~

na substancje prostsze wydzielaj'lc energi~ termicznq, kt6ra podnosi temperatur~ odpad6w

zabijaj'lc drobnoustroje i pasozyty).

Powstale w procesie sedymentacji osady: wst~pny (osadniki wst~pne) i nadmierny (osadniki

wt6rne) S'l pompowane do zamkni~tych kom6r fermentacyjnych, gdzie substancje organiczne, w

warunkach beztlenowych rozkladaj'l si~ na substancje prostsze. Procesowi temu towarzyszy

wydzielanie si~ gaz6w palnych (tzw. biogaz6w). Biogaz gromadzony jest w zbiorniku a

nast~pnie spalany w kotlowni gazowej. Wytworzona energia cieplna jest wykorzystywana do

oswietlenia lub do ogrzewania kom6r fermentacyjnych. Osady sciekowe S'l nast~pnie osuszane

na lagunach i wywozone na skladowisko odpad6w.

Do zagospodarowania osad6w zastosowano nast~puj'lce obiekty i urz'ldzenia:



• poletka z placem kompostowania skratek,

• plac skladowania piasku,

• laguny osadowe,

• pompowni~ osadow i wymiennikowni~,

• wydzielone komory fermentacyjne zamkni~te,

• zbiomik gazu z pochodni'l..

Scieki oczyszczone odprowadzane S'l. z oczyszczalni do wod rzeki Rawki wylotem

zlokalizowanym w krn 56+700 biegu rzeki. Odbywa si~ to na podstawie decyzji OS.IV.6223-2-

11/2002 0 pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Starostwo Powiatowe w Rawie

Mazowieckiej w dniu 30.12.2002. W tabeli 3.8. przedstawione zostaly ilosci sciekow okreslone

w w/w pozwoleniu.

Tabela 3.10. Maksymalne ilosci sciekow oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Rawki,

wg. pozwolenia wodnoprawnego.

Przeplyw Ilosci

QSr.d. 7 000 m3/d

Qrnax.d. 9 000 m3/d

Qrnax.h. 450 m3/h

Rzeczywiste ilosci sciekow dostarczone do oczyszczalni w 2007 i w I polowie 2008 roku zostaly

przedstawione w tabeli ponizej. Mozna zauwazyc systematyczny spadek ilosci sciekow zarowno

dostarczanych poprzez kanalizacj~ jak rowniez wozami asenizacyjnymi. W najblizszych latach

planowane jest podl'l.czenie do systemu kanalizacji nowych mieszkancow z terenu miasta i

terenow zlokalizowanych w poblizu Rawy Mazowieckiej. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje

scieki odpowiadaj'l.ce 37 333 RLM. Zakladana srednio dobowa wydajnosc oczyszczalni wynosi

7 000 m3/d, co przy obecnym stopniu jej wykorzystania wynosz'l.cym ok. 43 %, stwarza rezerw~
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umozliwiaj~c~ dalsz~ rozbudow~ systemu kanalizacji. Umozliwi ona wi~ksze wykorzystanie

mozliwosci oczyszczalni, co korzystnie wplynie najej eksploatacj~i koszty oczyszczania.

Tabela 3.11. Scieki dostarczone do oczyszczalni w 2007 roku i wI polowie 2008 roku

dostarczone system em Srednie

Lata kanalizacji dowoione wozami wykorzystanie

m3 srednio m3/d
asenizacyjnymi przepustowosci

oczyszczalni
2007 1 096569 3004 19447,1 43%

I pol. 2008 557305 3062 15 881 44%

W tabeli 3.11. zostaly przedstawione parametry sciek6w surowych i oczyszczonych, kt6re s~.
doprowadzane do oczyszczalni z teren6w miasta i gminy Rawa Mazowiecka. Scieki

oczyszczone obecnie przekraczaj~ dopuszczalne st~zenia ustalone w pozwoleniu wodno

I prawnym na ich odprowadzanie do rzeki Rawki. Nie jest to jednak wynikiem nieprawidlowego

przebiegu proces6w technologicznych, lecz wt6mego zanieczyszczenia sciek6w

przeplywaj~cych przez stawy stabilizacyjne.

scieki surowe scieki oczyszczone

wartosci wartosci
wartosci wartosci

Parametry wartosci przewidziane w rzeczywiste na rzeczywiste przed dopuszczalne wg.
rzeczywiste projekcie

wylocie do Rawki stawami pozwolenia
[mg/dm3

] technicznym stabilizacyjnymi wodnoprawnego
[mg/dm3

]
[mg/dm3

] [mg/dm3
] [mg/dm3

]

BZTs 533 320 8,9 14,6 15

ChZT 1150,6 650 48,2 38,2 100

Zawiesina 696,7 180 18,4 14,5 150og61na

N og6lny 109 65 12,4 8,0 30

P og61ny 14,99 13 0,29 0,5 2

Ladunki zanieczyszczen w sciekach po oczyszczeniu

Parametry wartosci wartosci rzeczywiste przed
[kg/rok] [kg/rok]

2008 rok 2009 rok
BZTs 7496 9330

ChZT 59020 49037

Zawiesina 22901 13463og61na
N og6lny 10512 8 123

P og6lny 760 800

Stopien oczyszczenia sciek6w z BZTs po przeprowadzeniu I etapu modemizacji oczyszczalni

wynosi ok. 98 %.



Ilosci sciek6w i ladunki zanieczyszczen komunalnych odprowadzanych z kanalizacji miejskiej w
2008 r. (ir6dlo: WIGS)

Zr6dlo sciek6w
zlewni Bzury

Rawa Mazowiecka

Qhm3

1,2
BZTs
7,5

Azot og61ny
10,5

W 2007 roku podczas procesu oczyszczania sciek6w powstalo 975,25 Mg osad6w 0 uwodnieniu

ok. 60%. Osady suszone s't na poletkach i lagunach, a nast~pnie przewozone na skladowisko

odpad6w w Pukininie.

W tabeli ponizej przedstawione zostaly infonnacje dotycz£l:.ceosad6w powstalych i przyj~tych na.
Tabela 3.13. Zestawienie danych 0 ilosci niekt6rych odpad6w zebranych i poddanych

odzyskowi oraz unieszkodliwianiu na terenie skladowiska w Pukininie w 2007

roku

Kod
Rodzaj odpad6w Masa wytworzonych odpad6w IMg]

odpad6w Masa odpad6w Sucha masa odpad6w
2007rok

.

190802 Zawartosc piaskownik6w 138,06 Nie dotyczy

190805 Ustabilizowane komunalne osady 609,14 169,0sciekowe

Kod Masa odl ad6w rMg]

odpad6w Rodzaj odpad6w masa sucha masa Proces odzysku
odpad6w odpad6w

R14 inne dzialania

190805 Ustabilizowane komunalne osady
29,34 8,69 polegajftce na

sciekowe wykorzystaniu odpad6w w
calosci lub cz~sci

Kod Masa odpad6w IMg]

odpad6w Rodzaj odpad6w masa sucha masa Proces unieszkodliwiania
odpad6w odpad6w

190802 Zawartosc piaskownik6w 138,06 Nie dotyczy D5 skladowanie na

Ustabilizowane komunalne osady
skladowiskach odpad6w

190805 579,80 160,31 niebezpiecznych lub innych
sciekowe niz niebezpieczne

2008 rok
Kod Rodzaj odpad6w Masa wytworzonych odpad6w [Mg]odpad6w

190801 Skratki 382,7
190802 Zawartosc piaskownik6w 90,96

190805 Ustabilizowane komunalne osady 252,66sciekowe
2009 rok

19 08 01 Skratki 912,78
190802 Zawartosc piaskownik6w 870,64

I olowa 2010 roku
190801 Skratki 232,02
190802 Zawartosc piaskownik6w 97,78



Oczyszczalnia sciek6w przyjmuje scieki komunalne z teren6w miasta oraz gminy Rawa

Mazowiecka. Og61em liczba ludnosci zamieszkujqcej te tereny wynosi 26 322 mieszkailc6w

(17 687 miasto Rawa Maz. oraz 8 635 gmina Rawa Maz.)

Do systemu kanalizacji podl~czonych jest og61em 84,3% mieszkanc6w zamieszkuj~cych te

tereny, natomiast w samym miescie Rawa Mazowiecka poziom skanalizowania wynosi

91%.

Tabela 3.14. Liczba dostawc6w sciek6w podhtczonych do SleCl kanalizacji sanitamej

wodociqgowej

Siec kanalizacyjna Siec
Liczba u:zytkownik6w wodocillgowa

km °1 szt. km I szt.
Liczba obecnie podh\.czonych budynk6w mieszkalnych* 22,3 1 816 37,8 1 1 371
Liczba obecnie podlqczonych mieszkailc6w 14797 16047

jako przylqcze do pojedynczego gospodarstwo traktowane Sq r6wniez przylqcza do budynk6w
wielorodzinnych

W tabeli 3.14. przedstawiona zostala og6lna liczba uzytkownik6w sieci kanalizacyjnej i

wodociqgowej. Wi~kszos6 odbiorc6w wody posiada r6wniez podlqczenie do systemu

kanalizacji, jednak najwi~cej odbiorc6w niepodlqczonych do kanalizacji jest wsr6d

mieszkaiJ.c6w zabudowy jednorodzinnej. Scieki od tego typu odbiorc6w dowozone S'l do

oczyszczalni wozami asenizacyjnymi. W przypadku podmiot6w gospodarczych wi~cej

przedsi~biorstw jest pod1'lczonych do systemu kanalizacji niz do sieci wodociqgowej, gdyz cz~s6

z nich zaopatruje si~ w wod~ we wlasnym zakresie.

RAWiK w Rawie Mazowieckiej planuje w najblizszym czaSle sukcesywn'l rozbudow~ SleCl

kanalizacyjnej i pod1'lczanie do niej nowych uzytkownik6w.

Historycznie, gleby na terenie Powiatu wyksztalcily si~ na piaskach slabogliniastych (gleby

bielicowe) oraz na piaskach gliniastych i gliniastych mocnych jako gleby brunatnoziemne

(g16wnie brunatne wylugowane). Po wylesieniu byly i S'l uzytkowane rolniczo: uzytki rolne

zajmuj'l ponad 72% powierzchni Powiatu. W dolinach rzek znajduj'l si~ wsp6lczesne mady oraz

gleby murszowe i torfowe, obecnie najcz~sciej pod uzytkami zielonymi -lqkarni i pastwiskarni.

Powiat Rawski charakteryzuje si~ niezbyt korzystnymi warunkarni do produkcji rolnej. Mimo to

wskazniki uzytk6w rolnych w stosunku do powierzchni og61nej gmin klasyfikuj'l go na poziomie

wyzszym niz srednia wojew6dztwa 16dzkiego (udzial uzytk6w rolnych w stosunku do

powierzchni wynosi 56,93%).



Na terenie miasta Rawa Mazowiecka wyst~puj'l: nast~puj'l:ce typy gleb:

klasa bonitacj i III - 21 ha,

klasa bonitacji IV - 196 ha,

klasa bonitacji V - 359 ha,

klasa bonitacji VI - 125 ha,

klasa bonitacji Vlz - 4 ha.

Og6lna powierzchnia miasta wynosi 1 386 ha, przy czym grunty orne zajmuj'l: 676 ha, lqki - 60

ha i pastwiska - 53 ha. Procentowy udzial powierzchni uzytk6w rolnych w stosunku do

powierzchni gminy wynosi 56,93% - stan na koniec 2005 roku.

UZytki rolne (DR) [ha] % udzial
klas

Pow. Grunty orne [ha] L'lki [ha] Pastwiska [ha] Il- IVb
Miasto UR do

[ha] og61nej
II IIIa IIIb IVa IVb V VI III IV V VI III IV V VI pow.

UR

Rawa 789 5 15 47 148 342 119 8 35 15 2 1 35 15 2 37,26
Maz. -

Powiat 46826 16 638 6608 8142 7509 13506 6159 109 683 975 255 129 876 1049 172 52,77
Rawski

Gospodarka odpadarni na terenie Rawy Mazowieckiej zostala przedstawiona w "Planie gospodarki

odpadami dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010-2013 z perspektyw'l:na lata 2014-2017".

Podstawowymi zr6dlami zanieczyszczenia powietrza na terenie Powiatu Rawskiego S'l:emisje z

zakladowych i lokalnych kotlowni, palenisk domowych, proces6w technologicznych i transportu

samochodowego.

Zr6dlami zorganizowanej emlSJl zanieczyszczen do powietrza w Rawie Mazowieckiej jest

energetyczne spalanie paliw mi~dzy innymi przez:

• Zaklad Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.,

• Sp61dzielni~ Mleczarsk'l:,

• Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,



Emisja zanieczyszczen ze :Zrodel technologicznych wyst~puje w zwiqzku z funkcjonowaniem

mi~dzy innymi:

Przedsi~biorstwa Panstwowego Fabryki Narz~dzi "RAF AN",

"METALBUD" Sp. z 0.0.,

Spoldzielni Inwalid6w "RA WIANKA",

"BELLE POLAND" Sp. z 0.0.,

P.U.P.H. "TAKEMA",

"HERCO" Sp. z 0.0.

QUICK-MIX Sp. z 0.0.

FAM - Cynkowanie Ogniowe Sp. z 0.0.

Na terenie miasta znajdujet si~ 2 kotlownie osiedlowych obslugiwanych przez ZEC, z kotlami

gazowymi i gazowo-olejowymi. Charakterystyk~ tych obiektow przedstawiono w ponizszej

tabeli.

Lp. Obiekt ZrOdlo Moc IIose zuzywanego Wysokosc i srednica Urzlldzenia
emisH rMWl paliwa emitora ochronne
3 kotly

3 kominy 0400 mm,gazowo- 909 tys. m3

1. Zamkowa Wola 2 oIejowe 7,04 gazu/rok wys. 20 m Brak
2 kotly 9100 1oleju/rok 2 kominy 0350 mm,

gazowe wys. 20 m

4 kotly 1680 tys. m'
4 kominy 0500, wys.2. SoIidamosci 5 gazowo- 4x2,6 gazu/rok Brak

oIejowe 39600 I oleju/rok 20m

Ponadto na terenie miasta Rawa Mazowiecka pracuje 68 kotlowni opalanych w~glem 12

kotlowni opalanych gazem obslugujetcych obiekty przemyslowe i uzytecznosci publicznej.

Kotlownie indywidualne w domkach jednorodzinnych ocenia si~ na ok. 1000 szt., w tym ok.

40% (371 szt.) opalane gazem. Natomiast pozostale kotlownie to przewaznie kotly zeliwne na

w~giel gruby, orzech lub koks. Kotlownie te nie Set wyposazone w zadne urzetdzenia

oczyszczania spalin i stanowiet zr6dla ucietzliwej tzw. niskiej emisji. Dodatkowym ujemnym

czynnikiem jest ich niska sprawnosc 0,5 - 0,55 zwi~kszajetca zuzycie paliwa, a wi~c i emisj~

zanieczyszczen. Przy niskich obciq.zeniach w cieplejszych okresach sezonu grzewczego

sprawnosc ta jeszcze si~ obniza zwi~kszajetc jednostkowe zuzycie paliwa i odpowiednio emisj~

zanieczyszczen.



Poza tym cz~se lokali w budownictwie wielorodzinnym (stara zabudowa) nie obj~tym zbiorcz'l

sieci'l cieplownicz'l ZEC, jest opalanych piecami. nose piecow szacuje si~ na ok. 1500 sz1o,

stanowi'lone rowniez ±rodlo niskiej emisji zanieczyszczen i wymagaj'l sukcesywnej wymiany i

zmiany paliwa.

Sieci cieplne obsluguj'l ok. 12000 mieszkancow miasta, S'l wyprowadzone do odbiorcow

zasilanych z osiedlowych kotlowni ZEC-u na osiedlach Solidarnosci, Zamkowa Wola i 9 Maja.

Parametry obliczeniowe sieci wynosz'l95/70 DC oraz 120/75 DC. Sieci ulozone S'l w kanalach

podziernnych z izolacj'l podwieszon'l rurociqgow cieplnycll. Dla kotlowni zasilaj'lcych c.o. i c.w.

S'l to sieci 4-rurowe, a w przypadku zasilania tylko na c.o. sieci s'l2-rurowe.

Stan techniczny tych sieci wg. oceny ZEC (kontrolne odkrywki) jest dostateczny. Jednak w sieci·

z kotlowni nie posiadaj'lcej uzdatniania wody sieciowej moze osadzae si~ kamien kotlowy i ich

przekroj roboczy ulega zrnniejszeniu powoduj'lc zwi~kszone opory hydrauliczne. Najbardziej

zagrozone S'l sieci malych srednic, w ktorych moze dojse do calkowitego przerwania przeplywu.

Obecnie straty ciepla ocenia si~ na 12%, natomiast straty wody sieciowej wynosz'lobecnie ok.

1% nat~zenia przeplywu.

Dlugose sieci cieplnej wynosi ok. 7,5 km, w tym ok. 30% to siee starego typu, srednice s'lrowne

od 0 32 do 200 mm.

Do oceny jakosci powietrza atmosferycznego sluz'l normatywne wartosci st~zen ustalone

zgodnie z ustaw'lPrawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Dz. U. 2008.25.150) w rozporz'ldzeniu Ministra Srodowiska.:

z dnia 3 marc a 2008 r. w sprawie poziomow niektorych substancji w powietrzu,

(Dz. U. Nr 47, poz. 281),

Pierwsze z rozporz'ldzen wictZe si~ z obowi'lZkiem podj~cia dzialaIi w celu poprawy jakosci

powietrza w strefie (powiecie) w przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomow

zanieczyszczen z uwzgl~dnieniem marginesow tolerancji oraz przynajmniej utrzymania stanu

zanieczyszczenia na poziomie dopuszczalnym. Dzialania te podejmuje si~ zaleznie od wynikow

tzw. oceny biez'lcej.

W ocenie jakosci powietrza przyjmuje si~ nast~puj'lce klasy:

A - ponizej dolnego progu szacowania (najlepsza),

C - powyzej dopuszczalnego poziomu powi~kszonego 0 margines tolerancji obowi'lzuj'lcy w

omawianym roku (najgorsza),



B - posrednia mil(dzy A i C.

Drugie rozporzqdzenie wi'lze sil( z obowiqzkiem dostosowania standardu pomiar6w i obliczeiJ.do

klasy jakosci powietrza, dokonywanej na podstawie ewentualnego przekroczenia tzw. dolnego

lub g6mego progu szacowania stl(zeiJ..

Wyst'lPienie klasy C zobowi'lzuje Wojewod~ do ustalenia programu ochrony powietrza, w celu

osi~nil(cia dopuszczalnych poziom6w substancji w powietrzu.

Stan jakosci powietrza (imisja zanieczyszczeiJ.) zalezy od rozmieszczenia zr6del emisji oraz od

czynnik6w powoduj'lcych rozprzestrzenianie sil( zanieczyszczeiJ.. W zwi'lzku z tym jest zmienny

w czasie i przestrzeni, a amplituda wartosci stl(zeiJ.zanieczyszczeiJ. moze wahac sil( 0 kilka

rZl(d6w wielkosci (zaleznie od substancji).

Zagrozenie zl'l jakosci'l powietrza, z wyj'ltkiem wystl(powania stl(zeiJ. ozonu, charakteryzuje

zwykle tylko tereny g16wnych skupisk ludnosci w starym budownictwie, wystl(puje one nie

wedlug granic administracyjnych, ale "wyspowo" na tIe miasta (przewaznie w sr6dmiesciu) i

liniowo wzdluz tras komunikacyjnych.

Najwil(ksze srednioroczne stl(zenia zanieczyszczeiJ. w miastach S'l g16wnie wynikiem

oddzialywania licznych niskich emitor6w 0 malej emisji jednostkowej (w tym domowych

komin6w skupionych zwykle w srodkowych cZl(sciach miej scowosci ze star'l zabudowv i w

mniejszym stopniu wplywu wysokich emitor6w 0 znacznej emisji jednostkowej. Niekorzystne

warunki w zakresie jakosci powietrza wystl(puj'l wzdluz ulic 0 zwartej, obustronnej zabudowie,

bl(d'lcych tranzytowymi ci~ami komunikacyjnymi. W takich obszarach zazwyczaj wystl(puj'l

podwyzszone stl(zenia N02, CO, formaldehydu, benzenu, itp.

Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lodzi - Delegatura w Skiemiewicach,

prowadzil w latach 2005 - 2009 na terenie miasta Rawa Mazowiecka pomiary stl(zeiJ. w

powietrzu dwutlenku siarki i dwutlenku azotu metod'l "pr6bnik6w pasywnych" na trzech

stacjach, zlokalizowanych w Rawie Mazowieckiej przy ulicach: Kopemika/KiliiJ.skiego

Warszawskiej 2A i Polnej 29.

Srednie wartosci stl(zeiJ.dwutlenku siarki i dwutlenku azotu zmierzone w latach 2005 - 2009 na

stacjach zlokalizowanych w Rawie Mazowieckiej, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 3.17. Srednioroczne wartosci stl(zeiJ.dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w latach 2005-

2009 na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

St zenie srednioroczne SOz ( 1m3
)

11,10* wartosc srednia z 8 miesi~cy

8,58
8,54

St zenie srednioroczne NOz ( 1m
25,21 * wartosc srednia z 8 miesi~cy

40,85
23,73



Sezon letni - st~zenie srednie
ul. Kopemika 3,90* wartosc srednia z 2 miesi~cy 24,00* wartosc srednia z 2 miesi~cy
ul. Warszawska 2A 3,43 43,32
ul. Polna 29 2,72 24,27

Sezon zimowy - st~zenie srednie
ul. Kopemika 13,50 25,62
ul. Warszawska 2A 13,72 38,38
ul. Polna 29 14,37 23,20

2006
Adres stacji Stezenie srednioroczne S02 (j.1g/mj

) St~zenie srednioroczne N02 (j.1g/mj

)

ul. Kopemika 11,68* wartosc sredniaz 11 miesi~cy 24,42 * wartosc srednia z 11 miesi~cy
ul. Warszawska 2A 8,79 40,55
ul. Polna 29 10,02 25,63

Sezon letni - st~zenie srednie
ul. Kopemika 2,33 20,65
ul. Warszawska 2A 2,38 39,67
ul. Polna 29 3,18 23,70

Sezon zimowy - st~zenie srednie
ul. Kopemika 22,90* wartosc srednia z 5 miesi~cy 28,94 * wartosc srednia z 5 miesi~cy

ul. Warszawska 2A 15,20 41,43
ul. Polna 29 16,85 27,55

2007
Adres stacH St~zenie srednioroczne S02 (J.1g/m3

) Stezenie srednioroczne N02 (j.1g/m.l)
ul. Kopernika 8,99* wartosc srednia z 11 miesi~cy 23,54* wartosc srednia z 11 miesi~cy

ul. Warszawska 2A 8,41 37,51
ul. Polna 29 8,80 24,80

Sezon letni - stei:enie srednie
ul. Kopemika 2,56* wartosc srednia z 5 miesi~cy 18,14 * wartosc srednia z 5 miesi~cy

ul. Warszawska 2A 1,85 34,95
ul. Polna 29 3,43 21,57

Sezon zimowy - stezenie srednie
.ul. Kopemika 14,35 28,03
ul. Warszawska 2A 14,97 40,07
.ul. Polna 29 14,17 28,03

2008
Adres stac.ii St~zenie srednioroczne S02 (j.1g/m3) Stezenie srednioroczne N02 (J.1g/m3

)

ul. Warszawska 2A 9,0 41,5
ul. Polna 29 9,2 25,6

2009
Adres stacji St~zenie srednioroczne S02 (j.1g/mj

) Stezenie srednioroczne N02 (J.1g/m3
)

ul. Kiliilskiego 7,7 25,7
ul. Warszawska 2A 7,4 39, I
ul. Polna 29 7,9 22,8

Sezon letni - st~zenie srednie
ul. Kiliilskiego 4,2 21,6
ul. Warszawska 2A 3,5 37,3
ul. Polna 29 4,0 20,0

Sezon zimowy - st~zenie srednie
ul. Kiliilskiego 11,2 29,9
ul. Warszawska 2A 11,4 40,9
ul. Polna 29 11,8 25,7

Klimat akustyezny srodowiska ksztaltuj 'l nast~puj 'lee podstawowe typy zr6del halasu:

komunikaeyjne (drogowe, kolejowe, lotnieze),

przemyslowe,



Wok61 tych zagadnien koncentruj'l si~ badania dotycz'lce stanu srodowiska. Najtrudniejszy

problem, ze wzgl~du na obszar i liczb~ os6b obj~tych oddzialywaniem oraz praktyczne

mozliwosci ograniczania, stanowi'l aktualne halasy komunikacyjne, w szczeg6lnosci drogowe.

Zagadnienia dotycz'lce halas6w przemyslowych S'l dobrze rozpoznane, istniej'lce konflikty maj'l

zwykle charakter lokalny, a obowi'lzuj'lce regulacje prawne oraz dost~pne technologie i metody

zmniejszania halasu, umozliwiaj'l skuteczn'l eliminacj~ istniej'lcych zagrozen.

Na terenie kraju oceny stanu klimatu akustycznego i poziomu zagrozenia halasem dokonywane

S'l na podstawie wynik6w akcji pomiarowych realizowanych przez Wojew6dzkie Inspektoraty

Ochrony Srodowiska zgodnie z zalozeniami systemu kontrolowania i ewidencji obiekt6w

emituj'lcych halas.

Obowi'lzuj'lce obecnie procedury lokalizacyjne, system opracowywanla przez inwestor6w

raport6w oddzialywania projektowanych inwestycji na srodowisko oraz system kontroli 1

egzekucji pozwalaj'l znacznie ograniczy6 uci'lzliwosci zwi'lzane z emlsJ'l halasu z

poszczeg6lnych obiekt6w.

Rosn'lcy problem stanowi halaskomunikacyjny, kt6ry zalezy od g~stosci SleCl drogowej

nat~zenia ruchu. Do zr6del halasu komunikacyjnego (drogowego) nalezy zaliczy6:

Tabela 3.18. Dopuszczalne poziomy halasu w srodowisku powodowanego przez poszczeg6lne
grupy zr6del halasu, wyrazone wskaznikami LAeq D i LAeq N, kt6re to wskainiki
maj'l zastosowanie do ustalania i kontroli warunk6w korzystania ze srodowiska, w
odniesieniu do jednej doby.

Dopuszczalny poziom halasu w [dB]

Drogi lub linie kolejowe Pozostale obiekty i dzialalnosc
b~d'tca ir6dlem halasu .

LAeqD LAeqNprzedzial czasu
Lp. Rodzaj terenu LAeq D LAeq N odniesienia r6wny przedzial czasu

przedzial czasu przedzial czasu 8 najmniej odniesienia
odniesienia odniesienia korzystnym r6wny 1
r6wny 16 r6wny 8 godzinom dnia najrnniej
godzinom godzinom kolejno po sobie korzystnej

nast~puj'tcym
godzinie nocy

a) Strefa ochronna "A"
1 uzdrowiska 50 45 45 40

b) Tereny szpitali poza miastem



a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
b) Tereny zabudowy zwi''1zanej

2
ze stalym lub czasowym 55 50 50 40pobytem dzieci i mlodzieZy
c) Tereny dom6w opieki
spolecznej
d) Tereny szpitali w miastach
a) Tereny zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i
zamieszkania zbiorowego

3 b) Tereny zabudowy zagrodowej 60 50 55 45c) Tereny rekreacyjno-
wypoczynkowe
d) Tereny mieszkaniowo-
llslugowe
Tereny w strefie sr6dmiejskiej

4 miast powyzej 100 tys. 65 55 55 45
mieszkailc6w

..

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka me ma zlokalizowanych zaklad6w, kt6re moma

zakwalifikowa6 do obiekt6w, spelniaj'l,cych wymagania okreSlone w rozporz'l,dzeniu Ministra

Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzaj6w i ilosci substancji niebezpiecznych,

kt6rych znajdowanie si~ w zakladzie decyduje 0 zaliczeniu go do zakladu 0 zwi~kszonym

ryzyku albo zakladu 0 duzyrn ryzyku wystqpienia powaznej awarii przemyslowej (Dz. U. nr 58,

poz.535).

Niemniej jednak mog'l, zachodzi6 zdarzenia 0 mniejszej skali i S'l,najcz~sciej spowodowane

dzialalnosci'l, zwi'l,Zan'l, z produkcj'l, i z wykorzystaniem substancji niebezpiecznych, ich

transportem i magazynowaniem. Na terenie powiatu S'l,tylko dwa zaklady posiadaj'l,ce instalacje

do ce16w chlodniczych, zawieraj'l,ce amoniak: "FOOD SERVICE" Sp. z 0.0. w Rawie

Mazowieckiej i Sp61dzielnia Mleczarska w Rawie Mazowieckiej.

Przeprowadzone kontrole w tych zakladach wykazaly dobry stan techniczny ww. instalacji.

Ze wzgl~du na centralne polozenie Powiatu Rawskiego i miasta Rawa Mazowiecka najwi~kszym

potencjalnym zagrozeniem jest transport drogowy, gdyz przebiegaj'l, tu trasy przewoz6w

kolowych 0 znaczeniu mi~dzynarodowym.

Szczeg6lnie narazone na tego rodzaju zagroienie S'l,tereny miasta Rawy Mazowieckiej z uwagi

W ostatnich latach na terenie Powiatu wyst'\j)ilo jedno zdarzenie, kt6re zaliczy6 mozna do

powaznych awarii. We wrzesniu 2005 r. doszlo do wybuchu pozaru i wycieku amoniaku z

rozszczelnionej instalacji chlodniczej na terenie firmy FOOD Service Sp. z 0.0. w Rawie

Mazowieckiej.



Delegatura Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Srodowiska w Skierniewicach

przeprowadzila rozpoznanie zdarzenia, z kt6rego wynikalo, ze:

• z nieustalonych przyczyn doszlo do pozaru kom6r chlodniczych magazynu surowca 1

rozszczelnienia odcinka amoniakalnej instalacji chlodniczej;

• ilose wycieklego amoniaku nie zostala dotychczas ustalona;

• akcja ratownicza prowadzona przez PSPoz. polegala na wylqczeniu instalacji chlodniczej i

ugaszeniu pozaru. Zastosowano kurtynCj?wodnq. Po 30 min dzialania kurtyny, stwierdzono

brak przekroczenia dopuszczalnego st~zenia amoniaku w powietrzu;

• w zasi~gu zagrozenia znajdowala si~ chwilowo jedna zabudowana nieruchomose. Nie

zachodzila potrzeba ewakuacji znajdujqcych si~ tam os6b.

Zagrozenie zlikwidowano. Pozar ugaszono.

W 2008 roku na terenie zakladu FAM - Cynkowanie Ogniowe wystqpila awarla, kt6rej

rezultatem byl wyciek kwasu do rzeki Rylki.

3.7. Srodowisko przyrodnicze

Rezerwat wodny "Rawka" zostal utworzony Zarzqdzeniem Ministra Lesnictwa i Przemyslu

Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (monitor

Polski Nr 39). Rozciqga si~ na terenie gmin: Zelechlinek i Koluszki oraz Jezow, Gluch6w, Rawa

Mazowiecka, Nowy Kaw~czyn, Skierniewice, Bolim6w i Niebor6w, powierzchnia jest r6wna

487 ha. Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zajmuje powierzchni~ 146,95 ha, w tym:

88,97 ha stanowiq wody,

51,65 ha - uzytki rolne,

6,33 ha -lasy i zarosla.

Rezerwatem obj~to rzek~ Rawk~ od jej zr6de! do ujscia 0 dlugosci 97 km, wraz z

rozgal~zieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzeznych doplyw6w;

Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabinki oraz przybrzeznymi pasami terenu 0 szerokosci 10

m. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej sredniej

wielkosci wraz z krajobrazem jej doliny oraz srodowiska zycia wielu rzadkich i chronionych

roslin i zwierzqt. Wzdluz calej dlugosci rzeki obserwuje si~ wyst~powanie chronionych zwierzqt:

bobra i wydry. Bobry wprowadzono sztucznie w 1984 r. w ilosci 12 sztuk. Wydra uznanajest za

gatunek rzadki i zagrozony wygini~ciem. Jest gatunkiem chronionym w wi~kszosci kraj6w

Europy, w Polsce podlega ochronie lowieckiej i jako rzadki gatunek wymieniana jest w

czerwonej ksi~dze zwierzqt. Sposr6d calej sieci wodnej bylego woj. skierniewickiego wydry



zasiedIaj<t jedynie Rawk~. Brak wydr na pozostalych rzekach spowodowany byl

zanieczyszczeniem rzeki Bzury, kt6ra stano wi barier~ dia rozprzestrzeniania si~ tego gatunku. W

obecnej chwili wyst~powanie wydr na rzece Rawce jest zagrozone z powodu izoIacji tej

populacji.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka znajduje si~ 6 pomnik6w przyrody, Setto:

3 d~by szypulkowe (2 przy PI. Pilsudskiego, 1 przy uI. Tomaszowskiej),

3 wiqzy szypulkowe (l przy uI. Reymonta 2,2 przy uI. Mickiewicza),

o obwodach od 230 do 355 cm i wysokosci od 16 do 22 m.

Drzewa te przetrwaly okolo 100 Iat i stanowi<tduz<twartosc historyczn<t i krajobrazow<t.

Do najciekawszych zabytk6w kultury wpisanych do rejestru zabytk6w przez Wojew6dzkiego

Konserwatora Zabytk6w zaIicza si~:

ruiny Zamku Ksi<tz<ttMazowieckich z XIV w.,

zabytkowa willa z 1930 roku przy uI. Lowickiej - siedziba MuzeumZiemi Rawskiej,

grodzisko wczesnosredniowieczne zwane "AnieIsk<t G6ra;' z XIII wieku,

park miejski usytuowany nad rzek<t Rawk<t z I polowy XIX W., w6wczas llznawany byl za

jeden z pi~kniejszych park6w w stylu angielskim na terenie Ksi~stwa Warszawskiego,

neoklasycystyczny ratusz z I pol. XIX w. (dzis siedziba wladz miasta),

p6znobarokowy kosci6l wraz z budynkiem dawnego kolegium jezuickiego,

kosci6l 00. Pasjonist6w z konca XVIII w. wraz z kIasztorem,

kosci6l ewangelicko-augsburski i szpital Sw. Ducha z II pol. XIV W.,

W granicach administracyjnych miasta okolo 30,5 ha stanowi<t Iasy (dane na koniec 2006 roku),

w tym 10,5 ha - Iasy pailstwowe i 20 ha - Iasy prywatne. Powierzchnia las6w stano wi 2,2%

og6Inej powierzchni miasta.

Wyst~puj<tce na terenie Powiatu Rawskiego surowce mineralne to gl6wnie utwory

czwartorz~dowe, takie jak gliny zwalowe, piaski, ily, przykrywaj<tce grub<t warstw<t jurajskie

wapienie i margIe.



Na terenie Powiatu wyst~puj'l. r6wniez surowce ilaste ceramiki budowlanej (gliny zwalowe i

utwory ilaste) oraz surowce okruchowe.

4. Najwazniejsze problemy ekologiczne na terenie miasta Rawa

Mazowiecka

./ Brak kanalizacji deszczowej, brak kanalizacji sanitamej na terenie zabudowy rozproszonej,

brak ekologicznych przydomowych oczyszczalni sciek6w

Scieki deszczowe na og61 odprowadzane S'l.bezposrednio bez podczyszczenia do gruntu, do w6d

powierzchniowych plyn'l.cych lub do system6w melioracyjnych. Scieki te mog'l. zawierac
•

substancje ropopochodne, kt6re wplywaj'l. bez zadnego podczyszczania do gruntu.

Brak kanalizacji sanitarnej na terenach zabudowy rozproszonej powoduje, ze scieki komunalno-

bytowe gromadzone S'l. wst~pnie przed ich wywozem w nieszczelnych lub niedostatecznie

szczelnych "szambach", z kt6rych infiltruj'l. w przypowierzchniow'l. warstw~ gleby (lokalne

zanieczyszczenia w6d gruntowych) lub splywaj'l. do row6w i kanal6w.

Budowa Zakladu Odzysku Surowc6w Wt6mych oraz brak skutecznej segregacji odpad6w w

systemie "u ir6dla". Duza ilosc wyrob6w azbestowych lub zawieraj'l.cych azbest w istniej'l.cej

zabudowie mieszkalnej, wymagaj'l.cych wymiany lub remontu (dachy, plyty, wodoci~ i inne).

Brak kompostownik6w .

./ Emisja zanieczyszczen do powietrza

Zr6dlem zanieczyszczen atmosferycznych na terenie omawianym obszarze S'l.przede wszystkim

zanieczyszczenia komunikacyjne oraz emitory z kotlowni opalane paliwem stalym (w~giel,

koks, drewno, sloma).



5. Polityka ekologiczna i kierunki dzialan zgodne z dokumentami

programowymi wojewodztwa i powiatu oraz Strategii Rozwoju

Miasta Rawa Mazowiecka

Cele realizacyjne Polityki ekologicznej Panstwa na lata 2007-2010 z perspektywlt na lata 2011-2014 to:

wzmacnianie systemu zarz'ldzania ochron'l srodowiska,

ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasob6w przyrody,

zr6wnowazone wykorzystanie material6w, wody i energii,

dalsza poprawa jakosci srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego dla ochrony zdrowia

mieszkanc6w Polski,

ochrona klimatu.

Poprawa jakosci :zycia mieszkancow poprzez zrownowazony rozwoj cywilizacyjny miasta

oraz wzrost jego znaczenia na arenie regionalnej i krajowej.

W najblizszej przyszlosci programy te b~d'l wymagaly dostosowania do Regionalnego Programu

Operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego na lata 2007 - 2013. W obecnie opracowanych

programach lokalnych, takichjak:

• Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007 - 2010

• Wykaz zadan inwestycyjnych na lata 2006 - 2010 z zakresu gospodarki wodoci~owo-

kanalizacyjnej i gospodarki odpadami zostaly uwzgl~dnione nast~puj'lce zadania:

~ budowa zakladu odzysku surowc6w wt6mych w Pukininie - etap I,

~ modemizacja systemu zaopatrzenia miasta Rawa Mazowiecka w wod~ pitnq,

~ modemizacja oczyszczalni sciek6w dla miasta Rawa Mazowiecka (cz~s6

mechaniczna),

~ modemizacja i rozbudowa systemu odprowadzania sciek6w komunalnych na terenie

miasta Rawa Mazowiecka,

~ budowa nawierzchni drogowej wraz z kanalizacj'l deszczowa osiedlach lezowska,

Tatar, Osada Dolna w Rawie Mazowieckiej;

~ budowa dr6g w strefie przemyslowej "Skiemiewicka" w Rawie Mazowieckiej;

~ budowa sciezki rowerowej na odcinku od osiedla Zamkowa Wola do tamy na zalewie;

~ modemizacja Szkoly Podstawowej ill 1.



Powyzsze zadania mieszcz'l si~ calkowicie w priorytetach strategicznych - trzecim (poprawa

infrastruktury technicznej i spolecznej), pi'ltym (obejmuj'lcym popraw~ ladu przestrzennego we

wszystkichjego aspektach) oraz posrednio w pierwszYm (rozw6j bazy ekonomicznej miasta).

Cele operacyjne:

Priorytet 5:

poprawa stanu srodowiska w Powiecie;

rozw6j bazy turystycznej pozwalaj'lcy na pelniejsze wykorzystanie walor6w turystycznych

Powiatu;

• promocja walor6w turystycznych Powiatu.

Priorytet 3:

• poprawa warunk6w wodnych w zakresie ilosci jakosci w6d powierzchniowych

podziemnych (zar6wno w miescie, jak i w zlewni Rawki);

• przywr6cenie zdegradowanych b'ldz utraconych walor6w przyrodniczych doliny Rawki

(l'lcznie z rzek'loraz zbiomikami Tatar i Rawa Dolna;

• zwi~kszenie powierzchni i wzmocnienie kondycji ekologicznej zieleni miejskiej i las6w;

• poprawa czystosci powietrza atmosferycznego;

• przeciwdzialanie degradacji srodowiska przyrodniczego wzdluz dr6g;

• zwi~kszenie aktywnosci wladz miasta na rzecz ochrony srodowiska przyrodniczego;

• podnoszenie swiadomosci ekologicznej mieszkanc6w.

Niniejszy Program ochrony srodowiska dla miasta Rawa Mazowiecka uwzgl~dnia powyzsze

cele i kierunki dzialail.



6. Cele i kierunki dzialania w zakresie racjonalnego uzytkowania

zasobow

Cele i kierunki dzialait wynikaj <teez Polityki ekologieznej panstwa na lata 2007-20 1a oraz z

Programu oehrony srodowiska wojew6dztwa 16dzkiego:

optymalizaeja zuzyeia wody w przemysle i rolnietwie, kontynuaeja podj~tych dzialail w

zakresie wdrazanie najlepszych dost~pnych teehnik (BAT) w przemysle i w rolnietwie;

zanieehanie nieuzasadnionego wykorzystania w6d podziemnych (zwlaszeza wgl~bnyeh)

przez przemysl;

ograniczenie mamotrawstwa wody.

Cele dla miasta Rawa Mazowiecka:

~ Ochrona zasob6w wodnych i raejonalizacja uzytkowania w6d podziemnyeh

~ Rozbudowa i modemizacja system6w wodoci~owych

~ Poprawa zaopatrzenia w wod~ do picia i jej jakosci

Dzialania w zakresie raejonalizacji zuzycia w6d powmny obejmowac wszystkie dziedziny

gospodarki korzystaj<tce z zasob6w w6d:

przemysl,

gospodarka komunaln<:t,

rolnietwo.

W przypadku przemyslu stosowanie najlepszyeh dost~pnych technik, a w przypadku rolnietwa

post~powanie zgodnie z dobr<t praktyk<t rolnicz<t powinno doprowadzic do zmniejszenia

zapotrzebowania na wod~ i do ograniezenia ladunk6w zanieczyszczen odprowadzanyeh do w6d.

Zgodnie z Polityk<t ekologiczn<t paitstwa, ujmowane wody podziemne powinny sluzyc celom

zaopatrzenia ludnosci w wod~ do pieia oraz uj~c zaopatruj<tcych przemysl spozywczy i

farmaceutyczny.

Duze znaczenie gospodarcze oraz wyst~puj<tce powszeehnie zagrozenie w6d podziemnych

zmusza do prowadzenia stalej kontroli. Dobrze rozwini~ty monitoring ma na celu wspomaganie

dzialait zmierzaj<tcych do likwidacji lub ograniezenia ujemnego wplywu czynnik6w

antropogenieznyeh oraz okreslenia trend6w i dynamiki zmianjakosci w6d podziemnych.



6.2. Zmniejszenie energochlonnosci gospodarki i wzrost wykorzystania energii

ze irodel odnawialnych

Cele i kierunki dzialari. wynikajqce z Polityki ekologicznej pari.stwa oraz z Programu ochrony

srodowiska wojew6dztwa 16dzkiego:

ograniczenie do roku 2010 zuzycia energii (na jednostk~ PKB) 0 25% w stosunku do roku

2000:

zwi~kszenie do roku 2010 udzialu zr6del odnawialnych w produkcji energii do 7,5%;

zwi~kszenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych zr6del odnawialnych 0

100% w stosunku do roku 2000;

identyfikacja barier utrudniajqcych rozw6j odnawialnych zr6del energii (OZE) i podj~cie

dzialari. majqcych na celu ich likwidacj~;

stworzenie systemu pozyskiwania informacji 0 wytwarzaniu ze zr6del odnawialnych energii

innej niz elektryczna;

prowadzenie dzialan edukacyjnych oraz popularyzujqcych OZE;

rozw6j energetycznego wykorzystania biomasy i biogazu, energetyki wodnej, geotennalnej,

slonecznej i wiatrowej.

Cele ikierunki dzialan dla miasta Rawa Mazowiecka:

---+ Racjonalne wykorzystanie energii

modemizacja sieci cieplowniczej oraz oszacowanie mozliwosci podlqczenia do SleCI

nowych odbiorc6w

- modemizacja system6w grzewczych w budynkach uzytecznosci publicznej

- tennomodemizacja budynk6w komunalnych i uzytecznosci publicznej

- wspieranie inwestycji polegajqcych na modemizacji system6w grzewczych w

budownictwie mieszkaniowym na obszarach nie obj~tych zbiorczq sieciq cieplowniczq

Przewidywane efekty realizacji programu:

zmniejszenie poziomu emisji do powietrza,

wzrost szczelnosci systemu,

obnizenie koszt6w dostarczanej energii cieplnej,

udost~pnienie systemu cieplowniczego dla teren6w inwestycyjnych.

Niska emisja, pochodzqca g16wnie z lokalnych kotlowni i gospodarstw indywidualnych stanowi

lokalnie powazny problem. Niska emisja jest zagadnieniem trudnym do szybkiego rozwiqzania

ze wzgl~du na brak informacji 0 rozkladzie przestrzennym emisji, a takze bardzo duze

rozproszeme JeJ zr6del. Dodatkowo, uciqzliwosci zwiqzane z niskq emisjq charakteryzujq si~



sezonowosci't - wyrainie wzrastaj't w sezonie grzewczym zas w lecie ich znaczenie jest

niewielkie.

Konieczne jest rozwml~cle monitoringu, kt6ry pozwolilby pozyskae informacje 0 pozlOmle

emisji na poszczeg6lnych obszarach i wyznaczye regiony, w jakich w pierwszej kolejnosci

powinna bye ona ograniczana.

Problem niskiej emisji na terenie gminy jest realizowany poprzez modernizacj~ istniej'tcych

system6w cieplowniczych - przestawienia z paliw stalych na olej opalowy, gaz oraz odnawialne

zr6dla energii. Na obszarach zgazyfikowanych miasta zalecane jest podl'tczanie budynk6w do

sieci gazowej. Stosowanie odnawialnych zr6del energii zaleca si~ na obrzezach miastach przy

rzadkiej zabudowie, gdzie prowadzenie sieci gazowej jest tlieoplacalne,

Opr6cz emlSJI zanieczyszczen typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw (m.in.

odpowiedzialnych za zmiany klimatyczne i substancji zakwaszaj'tcych), dodatkowym problem

jest fakt spalania w paleniskach domowych materia16w powoduj'tcych emisje specyficznych

substancji do powietrza (opakowania plastikowe, butelki PET etc.). Istotnym jest, zatem

prowadzenie edukacji i uswiadomienie zagrozen, jakie mog't one stwarzae.

~ Wykorzystanie odnawialnych ir6del energii (OZE) - propagowanie zr6del energll

wykorzystuj'tcych biomas~

Wykorzystanie istniej'tcych w reglOme zasob6w energii odnawialnej i zwi~kszenie ich

potencjalu sprzyja oszcz~dzaniu zasob6w odnawialnych i wspomaga dzialania na rzecz poprawy

warunk6w zycia mieszkanc6w regionu. Ulatwia takze osictgni~cie zalozonych cel6w w zakresie

obnizenia emisji zanieczyszczen do powietrza i ogranicza szkody w srodowisku zwiqzane ze

spalaniem paliw kopalnych.

Lokalnie alternatyw't dla spalania paliw tradycyjnych jest wykorzystanie takich zr6del energii

j ak biomasa, energia wiatru, energia w6d plyn'tcych i energia sloneczna.



7. Cele i kierunki dzialania w sferze poprawy jakosci srodowiska w

Rawie Mazowieckiej

Cele i kierunki dzialaft wynikajqce z Polityki ekologicznej paftstwa oraz z Programu ochrony

srodowiska wojew6dztwa 16dzkiego:

zwi~kszenie skutecznosci ochrony zasob6w w6d podziemnych, zwlaszcza g16wnych

zbiomik6w tych w6d, przed ich ilosciowq i jakosciowq degradacjq na skutek nadmiemej

eksploatacji oraz przenikania do warstw wodonosnych zanieczyszczeft z powierzchni ziemi;
•

ograniczanie zrzutu (do kanalizacji) substancji niebezpiecznych (w tym zrzut6w

incydentalnych zwiqzanych z awariami przemyslowymi);

realizacja kompleksowej gospodarki wodno-sciekowej;

zmniejszenie ladunku zanieczyszczeft pochodzqcych ze :lr6del przestrzennych, trafiajqcych

do w6d wraz ze splywami powierzchniowymi (z teren6w rolnych oraz z teren6w

zurbanizowanych nieskanalizowanych);

budowa zbiomik6w retencyjnych i dzialania majqce na cele ochron~ przed powodziq.

W ostatnich latach zagrozenie dla w6d i gruntu maleje, g16wnie ze wzgl~du na systematyczny

rozw6j sieci kanalizacji sanitamej i deszczowej na terenie miasta.

Dzialania w zakresie ochrony w6d powierzchniowych b~dq nadal prowadzone w kierunku

rozbudowy i modemizacji infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ponadto coraz wi~kszy nacisk

b~dzie kladziony na zmniejszenie zanieczyszczeft obszarowych, na terenie miasta dzialania te

polegajq g16wnie na rozbudowie system6w odbierania i oczyszczania w6d deszczowych.

W zakresie w6d podziemnych rozwijany b~dzie monitoring, zar6wno regionalny jak i lokalny.

Dzialania ochronne realizowane b~dq poprzez ochron~ uj~6 w6d podziemnych oraz ochron~

zbiomik6w w6d podziemnych. Przez teren miasta Rawa Mazowiecka przechodzq dwa G16wne

Zbiomiki W6d Podziemnych, Sqto:

Nr Poziom GI~bokosc Powierzchnia Strefa Klasa Zasoby Zasi~g
Lp. zbiornika wodonosny Lokalizacja

uj~c 1m) Ikm2
] ochrony wody Im3/d]

terytoria-
Iny

180 Fragmenty215 i 215 Stubnieeka Fragmenty la,lb, (215),l.
A Trzeeiorz~d warszawska OWO Ie 160 wwoj.

(215A) 16dzkim

300 km" Prawie w

2. 404 Jura Koluszki- 200 1109 ONO lb, Ie 350 tys. ealosei w
Tomasz6w 87 km2 woj.

OWO 16dzkim



Podstawowlt regu1acj~ prawnlt dotyczltClt ochrony w6d i gospodarki wodnej stanowilt ustawy:

Prawo wodne z dnia 181ipca 2001 r. (Dz. U. 2005.239.2019)

Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U.2008.25.150).

Ustawy regu1uj't gospodarowanie wodami zgodnie z zasad't zr6wnowazonego rozwOJU, a w

szczeg61nosci ksztaltowanie i ochron~ zasob6w wodnych, korzystanie z w6d oraz zarz'tdzanie

zasobami wodnymi.

Cele i kierunki dzialaii dla miasta Rawa Mazowiecka:

---+ Ograniczenie emisji zanieczyszczen ze zr6del punktowych:

- rozbudowa zbiorczej sieci kanalizacyjnej na terenach zabudowy zwartej

- rozbudowa na terenie miasta sieci kanalizacji des:lczowej

- rozwi'tzanie problemu gosp. sciekowej na obszarach zabudowy rozproszonej

---+ Zmniejszenie ladunku zanieczyszczen pochodz'tcych ze zr6del przestrzennych,

trafiaj'tcych do w6d wraz ze splywami powierzchniowymi;

- ograniczenie splywu zanieczyszczen azotowych ze zr6del ro1niczych;

- ograniczenie ladunku zanieczyszczen pochodz'tcych ze splywu w6d deszczowych.

---+ Retencjonowanie wody i ochrona przed powodzi't.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka nie wyst~puje zagrozenie powodziowe. Program me

przewiduje budowy nowych zbiomik6w retencyjnych ani obiekt6w ochrony

przeciwpowodziowej. Nacisk kladzie si~ na modemizacj~ i rozbudow~ istniej'tcego obiektu,

jakimjest zbiomik "Tatar" na rzece Rawce.

Zbiomik ten b~d'tcy elementem skladowym systemu malej retencji pelni jednoczeSnie funkcj~

rekreacyjn't.

Zbiomiki wodne "Tatar" i "Dolna" 0 l'tcznej powierzchni 63 ha i obj~tosci 1490 tys. m3 z

przystania wodnq, kqpieliskiem wraz z towarzysz'tcymi mu obiektami hali sportowej i kort6w,

jest miejscem wypoczynku mieszkanc6w calego powiatu rawskiego.

Cele i kierunki dzialania w zakresie gospodarki odpadami zostaly przedstawione w "Planie

gospodarki odpadami dla Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2010-2013 z perspektywa na lata

2014-2017.



Cele i kierunki dzialaiJ.wynikajqce z Polityki ekologicznej panstwa oraz z Programu ochrony

srodowiska wojew6dztwa 16dzkiego:

Systematyczne opracowywanie i wdrazanie Program6w ochrony powietrza

Wspieranie dzialaiJ. inwestycyjnych w zakresie ochrony powietrza podejmowanych przez

podmioty gospodarcze

Zwi~kszenie wykorzystania paliw altematywnych

Wspieranie dzialaiJ.na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze :i:r6delkomunalnych

Ograniczenie emisji toksycznych substancji z grupy metali ci~zkich trwalych.
zanieczyszczen organicznych (pestycydy, benzopiren i dioksyny);

Polityka paiJ.stwa w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami charakteryzuje si~

promowaniem zasady ograniczania energii (ze szczeg6lnym uwzgl~dnieniem ±rode! energii

odnawialnej), stosowanie czystszych surowc6w i technologii oraz minimalizacj~ zuzycia energii

i surowc6w.

Cele i kierunki dzialan dla miasta Rawa Mazowiecka.:

---+ Ograniczenie emisji zanieczyszczen z gospodarki komunalnej i przemyslu

- ograniczanie emIS]I zanieczyszczen do atmosfery przez jednostki organizacyjne

mieszczqce si~ na terenie miasta

- kontynuacja dzialaiJ.w celu ograniczenia niskiej emisji

---+ Poprawa stanu technicznego dr6g i pojazd6w

Cele i kierunki dzialaiJ. wynikajllce z Polityki ekologicznej paiJ.stwa oraz z Programu ochrony

srodowiska wojew6dztwa 16dzkiego:

Ograniczenie halasu na terenach miejskich wok61 gl6wnych dr6g i szlak6w kolejowych do

poziomu r6wnowaznego nieprzekraczaj'lcego w porze nocnej 55 dB;

Sporz'ldzenie program6w ograniczania halasu na· obszarach, na kt6rych pOZlOm halasu

przekracza wartosci dopuszczalne;

Wprowadzenie do miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego zapis6w

poswi~conych ochronie przed halasem, z wyznaczeniem stref ograniczonego uzytkowania

wok61 teren6w przemyslowych oraz gl6wnych dr6g i linii kolejowych wsz~dzie tam, gdzie

jest przekraczany r6wnowazny poziom halasu wynosz'lcy 55 dB w porze nocnej

Wspieranie oraniczenia emisji halasu z sektora gospodarczego.



Cel kierunki dzialan dla miasta Rawa Mazowiecka:

-+ Ograniczenie halasu na terenie miasta wokol glownych drog

Dzialania polegaj'lce na ograniczaniu uci£lZliwosci halasu komunikacyjnego

Cele i kierunki dzialan wynikaj'lce z Polityki ekologicznej panstwa oraz z Programu ochrony

srodowiska wojew6dztwa I6dzkiego:

prowadzenie zalesien l'lcznie z dzialaniami poprawy struktury wiekowej gatunkowej

drzewostanow;

• wdrazanie sieci NATURA 2000;

renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemow i siedlisk;

tworzenie obszarow chronionego krajobrazu na wszystkich odcinkach teras zalewowych

rzek;

tworzenie nowych rezerwatow w oparciu 0 program og6lnokrajowy i z uwzgl~dnieniem

dost~pnej wiedzy 0 terenach charakteryzuj'lcych si~ naturalnymi ekosystemami;

tworzenie uzytkow ekologicznych zespolow przyrodniczo-krajobrazowych na

pozostalosciach ekosystemow i cennych fragmentow krajobrazu na terenach rolniczych.

Cel i kierunki dzialan dla miasta Rawa Mazowiecka:

-+ Ochrona obszarow cennych przyrodniczo i ich racjonalne wykorzystanie

utrzymanie, biez'lca ochrona i odbudowa najcenniejszych obszarow obiektow

chronionych;

- utrzymanie urozmaiconego krajobrazu rolniczego z gospodarstwami sredniej wielkosci

oraz wsparcie form rolnictwa stosuj'lcych metody produkcji nie naruszaj'lce rownowagi

przyrodniczej;

zalesianie obszarow 0 niskiej bonitacji gleb znajduj'lcych Sl~ na terenach cennych

przyrodniczo.

- ograniczac zabudow~ na terenach 0 wysokich walorach przyrodniczych, zwlaszcza na

terenie parkow krajobrazowych,

- wy1'lczyc z inwestowania tereny dolin,

minimalizowac powierzchni~ technicznej zabudowy oraz ograniczac nadmierne

rozproszenie zabudowy.

W ramach europejskiego programu mi~dzynarodowej Unii Ochrony Przyrody powstala

koncepcja europejskiej sieci ekologicznej ECONET w ramach, ktorej opracowano koncepcj~

krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Sklada si~ ona z obszarow w~zlowych,



charakteryzujClcych si~ wysokim stopniem r6znorodnosci biologicznej i krajobrazowej,

korzystnymi uwarunkowaniami dla zachowania siedlisk ostoi gatunk6w 0 znaczemu

europejskim krajowym, powi'tZanych korytarzami ekologicznymi oraz obszarami

wymagaJClcyml unaturalnienia. System ekologiczny ECONET na terenie wojew6dztwa

16dzkiego obejmuje korytarze ekologiczne 0 randze krajowej, do kt6rych nalezy dolina calej

rzeki Rawki poczClwszyod ir6del.

Na terenie Polski utworzono siee NATURA 2000 w ramach, kt6rej wyznaczono na terenie

wojew6dztwa 16dzkiego 15 obszar6w przeznaczonych do ochrony. Znalazla si~ tu r6wniez

dolina rzeki Rawka, ale kr6tszy jej odcinek poczClwszy od punktu powyzej miasta Rawa

Mazowiecka.

W 2006 roku zostala zaktualizowana Shadow List dotyczClca tzw. obszar6w siedliskowych sieci

Natura 2000 opublikowana w grudniu 2004 roku przez organizacje pozarzCldowe Klub

Przyrodnik6w, PTOP "Salamandra" i WWF. W ci<:tgutych 2 lata lista powi~kszyla si~ 0 130

nowych obszar6w, wsr6d kt6rych znalazl si~ obszar Doliny Rawki 0 powierzchni 2374,12 ha

wazny dla uzupelnienia luki geograficznej. Do dnia 22 marca 2006 roku obszar ten nie zostal

oficjalnie zgloszony.

Dzialania z zakresu edukacji ekologicznej SClwaznym skladnikiem edukacji obywatelskiej.

Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej wyr6znia nast~pujClce cele:

• Upowszechnianie idei ekorozwoju

• Wdrozenie edukacji ekologicznej

• Tworzenie wojew6dzkich, powiatowych i gminnych program6w edukacji ekologicznej,

• Promowanie dobrych doswiadczen z zakresu metodyki edukacji ekologicznej.

Celem dla miasta Rawa Mazowiecka w zakresie edukacji ekologicznej jest przede wszystkim

podniesienie swiadomosci ekologicznej spoleczenstwa.

Podnoszenie swiadomosci ekologicznej powinno bye realizowane w r6znych grupach

spolecznych, takichjak:

dzieci i mlodziez,

nauczyciele,

rolnicy,

przedsi~biorcy,

mieszkancy.



Na terenie miasta wielk~ uwag~ edukacji ekologicznej poswi~caj~ si~ w szkolach. Uczniowie

Szkoly Podstawowej Nr 1 maj~na swoim koncie wiele sukces6w zwiqzanych z r6i:nego rodzaju

konkursami ekologicznymi.

Od roku szkolnego 2007/2008 uczniowie Zespolu Szk61 Centrum Edukacji Zawodowej i

Ustawicznej im. Mikolaja Kopemika w Rawie Mazowieckiej we wsp6lpracy z RAWiKiem w

Rawie Mazowieckiej realizuje projekt: EDUKACJA EKOLOGICZNA MLODZIEZy

POLi\CZONA Z MONITORINGIEM SRODOWISKA.



Harmonogram realizacji zadaii na lata 2010

potencjalne zr6dla finansowania

• zadania koordynowane (zadania finansowane ze srodk6w przedsi~biorstw ze srodk6w

zewn~trznych, b~d'l.cych w dyspozycji organ6w i instytucji szczebla wyzszego).

Dotychczas Urz'l.d Miasta uzyskal wst~pn'l. akceptacj~ na uzyskanie srodk6w z funduszy

strukturalnych oraz z WFOSiGW w Lodzi na realizacj~ nast~puj'l.cych zadait priorytetowych

miasta:

• Budow~ zakladu odzysku surowc6w wt6mych z rozbudow'l. mi~dzygminnego skladowiska

w Pukininie

• Modemizacj~ systemu ucieplownienia miasta

• Modemizacj~ oczyszczalni sciek6w w Zydomicach, kt6ra jest jednym z najwazniejszych

element6w wartego 82 345 200 zl brutto unijnego projektu, pn:. "Uporz'l.dkowanie

gospodarki wodno-sciekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza I",

dofinansowanego z Funduszu Sp6jnosci. Koszt rozpocz~tej inwestycji to 25605 160,59 zl

brutto.

Wdrazanie Program6w Ochrony Srodowiska b~dzie mozliwe dzi~ki stworzeniu sprawnego

systemu finansowania ochrony srodowiska. W Polsce wi~ksz'l. cz~sc wydatk6w na realizacj'l.

przedsi~wzi~c proekologicznych ponosz'l. przedsi~biorstwa, fundusze ekologiczne i samorz'l.dy

terytorialne, natomiast udzial srodk6w budzetu paitstwa jest maly. Stworzony w naszym kraju

system finansowania ochrony srodowiska oparty jest przede wszystkim na preferencyjnych

pozyczkach i kredytach oraz dotacjach udzielanych dzi~ki wplywom z oplat i kar ekologicznych.

G16wnym zr6dlem finansowania przedsi~wzi~c w dziedzinie ochrony srodowiska S'l.:

pozyczki i dotacje z funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej;

kredyty z bank6w, w tym Banku Ochrony Srodowiska;

fundusze pomocowe Unii Europejskiej (fundusze strukturalne i fundusz sp6jnosci);

budzet samorz'l.d6w;

srodki mieszkanc6w i przedsi~biorc6w.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Srodowiska dotycz'l.cymi sporz'l.dzania Program6w Ochrony

Srodowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (Warszawa, grudzien 2002 r.) w tabeli ponizej

przedstawiono zadania wlasne miasta Rawa Mazowiecka i zadania koordynowane przez



Gmin~/Powiat. Dla zadan wlasnych okreslono opr6cz potencjalnych ir6del finansowania, takZe

szacunkowe koszty realizacji zadan. Dla pozostalych zadan, w mysl wytycznych Ministra

Srodowiska nie okreSlono naklad6w finansowych.
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Zr6dla finansowaniarealizuj~ce ,tY&.zl.".',

;, '"

RAWiK Sp. z 0.0.
Srodki wlasne

Rozbudowa sieci wodociqgowej 6000 WFOSiGW, srodki2010-2012
pomocowe UE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 0 RAWiK Sp. z 0.0.
dlugosci 9 km 2010-2012
Budowa przy1llczy do istniejllcych RAWiK Sp. z 0.0.budynk6w w ramach budowy kanalizacji 2010- 2012Rozbudowa zbiorczej sieci sanitarnej Srodki wlasne,kanalizacyjnej na terenie miasta Renowacj a fragment6w sieci kanalizacj i RAWiK Sp. z 0.0. 26000 WFOSiGW, srodki
sanitarnej 0 orientacyjnej dlugosci 2,5 km z

2010- 2012 pomocowe UE
uwzgl~dnieniem przy1llczy (ok. 60 szt)
Rozbudowa i modemizacj a kanalizacj i RAWiK Sp. z 0.0.

sanitarnej w centrum miasta 2010 - 2012

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta RAWiK Sp. z 0.0. .
2010- 2012

Dostosowanie miejskiej Modemizacja Oczyszczalni Sciek6w w RAWiK Sp. z 0.0. Srodki wlasne,
oczyszcza1ni sciek6w do Urzlld Miasta 80000 WFOSiGW, srodki

wymog6wUE Zydomicach - cz~sci mechanicznej 2010-2011 pomocowe UE
Budowa przydomowych oczyszczalni Mieszkancy b.d. Srodki wlasne

Rozwi'l:.2YWanieproblemu sciek6w
gospodarki sciekowej na Kontrola szczelnosci szamb RAWiK Sp. z 0.0. b.d. Srodki wlasne

obszarach zabudowy rozproszonej Inwentaryzacj a przydomowych RAWiK Sp. z 0.0. b.d. Srodki wlasneoczyszczalni sciek6w



Ograniczanie splywu Program szkolen w zakresie stosowania WODR Wojewoda, srodkizanieczyszczen azotowych ze bd
zr6del rolniczych "dobrych praktyk rolnych" L6dz pomocowe UE

Utrzymanie i odbudowa urz'ldzen Utrzymanie i modemizacji podstawowych i WZMiUWpowodziowych, melioracyjnych i szczeg6lowych urz'ldzen melioracyjnych Sp61ka Wodna bd WZMiUW w Lodzi
malej retencj i
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Opis prz~,dsi~wzi.~cia

Podl'lczenie osiedla 9 Maja do kotlowni na
osiedlu Solidamosci nr 5, l'lcznie z
instalacj'l9 w~z16w cieplnych w
budynkach
Pod1'lczenie budynk6w zasilanych
dotychczas z kotlowni Zamkowa Wola nr 4
i 5 do kotlowni gazowo-olejowej na
osiedlu Zarnkowa Wola nr 2, l'lcznie z
instalacj'l16 w~z16w cieplnych w
budynkach

SzacunkoWy koszt,
. tys~·zt

"Zr6dla
finansowania

Modernizacja sieci cieplowniczej
oraz oszacowanie mozliwosci

pod1'lczenia nowych odbiorc6w

Zaklad Energetyki
Cieplnej (ZEC),
UrZ'ld Miasta

2010-2011

25% - ZEC
75% - srodki pomocowe

UE

Termomodemizacja budynk6w
komunalnych i uzytecznosci Modernizacja Szkoly Podstawowej nr 1

publicznej

UrZ'ld Miasta,
Woj. Konserwator

Zabytk6w
2010

Srodki wlasne,
WFOSiGW,

Woj. Kans. Zab.



Wspieranie inwestycji
Uruchomienie systemu pozyczek dlapolegajqcych na modernizacji
mieszkailc6w na modemizacje system6w Urzqd Miasta b.d Srodki wlasnesystem6w grzewczych w grzewczych ciqgle

budynkach mieszkalnych

Opracowanie pilotazowej dokumentacji

Propagowanie :Zr6delenergii zastosowania biomasy do ogrzewania

wykorzystujqcej biomas~, energi~ ~ednego z obiekt6w uzytecznosci Urzqd Miasta b.d. Srodki wlasne
sloneczn'l:.i wiatrow'l:. publicznej; organizowanie spotkail ciqgle

informacyjnych, rozpowszechnianie
ulotek, folder6w

Ograniczanie emisj i zanieczyszczen do atmosfery przez j ednostki UrZ'l:.dMiasta b.d Srodki wlasneorganlzaCYJne ciqgle
Zaklad Energetyki

Kontynuacja dzialail w celu ograniczenia niskiej emisji Cieplnej (ZEC), b.d Srodki wlasneUrz8,d Miasta
ciqgle

Opis priedsitlwzitlcia
,':"::. .

,'."',:.>:

j~dnostki " '
. 'r!-:~liiuj~ce

Urz'l:.dMiasta,
RAWiK Sp. z 0.0.

..Szacun'kti)br koszt,

ty~~)~t
Obj~cie wszystkich mieszkailc6w miasta Rawa Mazowiecka zorganizowanym
systemem gospodarki odpadami

Zorganizowanie dw6ch lokalnych punkt6w gromadzenia odpad6w (CPGO)
pe1ni'l:.cychnast~puj'l:.cefunkcje: skup surowc6w wt6mych, odbi6r odpad6w
niebez ieczn ch;
Likwidacja zagrozen srodowiska powodowanych przez nielegalne skladowanie
odpad6w

Urz'l:.dMiasta,
ZGK Sp. z 0.0. Srodki wlasne, srodki

pomocowe DE

Urz'l:.dMiasta,
ZGK Sp. z 0.0.



ograniczanie uci<tzliwosci
halasu komunikacyjnego

Opis :przedsi~wzi~cia

Realizacja zabezpieczen akustycznych
srodowiska (ekran6w akustycznych, pas6w
zieleni izolacyjnej) w miejscach przekroczen
halasu szczeg61nie w s<tsiedztwie zabudowy
mieszkaniowej

Jednostki'
re~qizuj~ce

Biez<tce utrzymanie i ochrona obszar6w
Utrzymanie, biez<tca ochrona i cennych przyrodniczo, szczeg61nie
odbudowa najcenniejszych obszar6w i doliny rzek Rawki i Rylki, zbiornika
obiektow chronionych Tatar z rezerwatem na wysepkach

zamieszkalych przez ptactwo wodne
Wsp61praca z Wojew6dzkim
Konserwatorem Przyrody w zakresie
ochrony parku (szczeg61nie
starodrzewia)

/'.ffanostkl
i~aJizuj~ce

'",,,,.,.,,-

Urz<tdMiasta
NadleSnictwo

ci~le

Urz<tdMiasta,
Woj. Kons.
Przyrody

ci~le
Woj. Kons.
Zabytk6w,

Urz<tdMiasta
Ci~le

szacim~~!"Y koszt,
tys.,zl.

Srodki wlasne, srodki
pomocowe UE

Srodki wlasne, Lasy
Panstwowe, Wojewoda

Srodkiwlasne,fundusze
ochrony srodowiska

Woj. Konserwator
Zabytk6w, Zarz<tdMiasta



UrZ<l.dMiasta Srodki wlasne,
Wytyczenie i budowa scieki rowerowej

2010-2013 1 000 WFOSiGW,
srodki pomocowe UE

Uwzgl~dnianie w miejscowych planaeh
zagospodarowania przestrzennego UrZ<l.dMiasta - -
teren6w przeznaczonyeh do zalesiania

Starostwo -
wspieranie pryw.

Zalesianie obszar6w 0 niskiej wI. grunt6w i

bonitaeji gleb znajduj<l.cyehsi~ na Zalesianie grunt6w niepanstwowyeh pomoe w uzyskaniu
b.d. srodki UE, prywatni

terenach cennych przyrodniczo oraz Sf. unijnyeh, wlaseieiele grunt6w

grunt6w porolnyeh prywatni
wlaseieiele

grunt6w
Wprowadzanie zadrzewien na terenaeh UrZ<l.dMiasta,intensywnej produkcji rolnej i Srodkiwlasne,Zarz~dy
najwyzszej jakosci bonitacyjnej gleb Rolniey, Zarz<l.dy Bd Dr6g, prywatni sporisorzy
oraz wzdluz dr6g Dr6g

()pis przedsi~~~i~c~~r)
.':--:"

.Zr6dia;til1~psowania

Dzialania zmierzaj<l.cedo
podniesienia swiadomosei
ekologieznej mieszkaiJ.c6w gminy

Zorganizowanie konkurs6w i festyn6w, np.:
- "Dzien Ziemi"
- "Dzien Oehrony Srodowiska Urz<l.dMiasta, szkoly
- "Akeja Sprz<l.taniaSwiata"
- "Segreguj odpady"
Organizowanie akeji promuj<l.eych selektywn<l.zbi6rk~
odpad6w na terenie miasta; druk i rozpowszeehnienie ulotek, Urz<l.dMiasta, szkoly
organizowanie konkurs6w w szkolaeh

Srodki wlasne, fundaeje
rZ<l.dowei pozarz<l.dowe
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Zapewnienie powszechnego dost~pu Opracowywanie i rozpowszechnianie materia16w

informacyjnych 0 srodowisku i inwestycjach Urz'ld Miasta Srodki wlasne
do informacji 0 srodowisku

proekologicznych



9. Monitoring realizacji Programu

Monitoring dostarcza informacji w oparciu, 0 kt6re mozna ocenic, czy stan srodowiska ulega

polepszeniu czy pogorszeniu, a takze jest podstaw'l oceny efektywnosci wdrazania polityki

srodowiskowej i cel6w zalozonych w programie ochrony srodowiska.

Informacja 0 stanie srodowiska jest niezb~dna do ustanawiania priorytet6w ochrony srodowiska,

do monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepis6w ochrony srodowiska, do

integrowania polityki. Powinna sluzyc zarowno podejmuj'lcym decyzje, jak i spoleczenstwu,

sektorowi prywatnemu, pozarz'ldowym organizacjom ekologicznym wszystkim

zainteresowanym grupom.

Monitoring - system kontroli stanu srodowiska - jest narz~dziem wspomagaJ'lcym prawne,

finansowe i spoleczne instrumenty zarz'ldzania srodowiskiem. Dostarcza on informacji 0

efektach wszystkich dzialail na rzecz ochrony srodowiska.

Monitoring polityki ochrony srodowiska oznacza, ze wdrazanie Programu b~dzie polegalo

regularnej ocenie. Monitoring ten b~dzie obejmowal:

okreslenie stopnia wykonania dzialail,

okreslenie stopnia realizacji przyj~tych cel6w,

ocen~ rozbieznosci pomi~dzy przyj~tymi celami i dzialaniami a ich wykonaniem,

analiz~ przyczyn tych rozbieznosci.

Dane wskaznikowe b~d'l zbierane, co roku przedstawiane w formie raportu monitoringowego

Radzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz prezentowane partnerom spoleczno-gospodarczym w

formie elektronicznej na stronie intemetowej Miasta. Wyniki oceny b~d'l stano wily wklad dla

nast~pnego Programu, w kt6rym zostan'l zdefiniowane dzialania na lata 2010-2013. Ten cykl

b~dzie si~ powtarzal, co dwa lata.

Aktywnosc spoleczn'l wspiera r6wniez niezalezna prasa ekologiczna i r6znorodne wydawnictwa.

Duze znaczenie dla ekspansji obywatelskiej aktywnosci ma nowe ustawodawstwo stwarzaj'lc

powszechny dost~p do informacji 0 srodowisku i procedury udzialu spoleczenstwa w

zarz'ldzaniu srodowiskiem (ustawa - prawo ochrony srodowiska).

Obecnie informacja ekologiczna w Polsce dost~pnajest dla spoleczenstwa poprzez:

publikacje Gl6wnego Urz~du Statystycznego,



publikacje Ministerstwa Srodowiska,

programy telewizyjne i radiowe,

targi i giddy ekologiczne,

plakaty, plakaty filmowe, filmy,

festiwale i konkursy ekologiczne,

akcje edukacyjne i promocyjne,

internet.

W ramach realizacji zadail zwi<l.zanych z monitoringiem srodowiska WIOS prowadzi

nast~puj<l.cefonny dzialalnosci:

opracowuje cyklicznie raporty 0 stanie srodowiska na terenie wojew6dztwa, kt6re

przekazywane S<l.wladzom lokalnym, plac6wkom oswiatowym i bibliotekom oraz poprzez

siec wojew6dzkich inspektorat6w, wszystkim zainteresowanym na terenie kraju,

prowadzi w swoich plac6wkach zaj~cia dydaktyczne dla dzieci i mlodziezy szk61

wojew6dztwa,

pracownicy Wydzialu i Dzia16w Monitoringu Srodowiska bior<l.udzial w lekcjach 0 tematyce

ekologicznej w szkolach wojew6dztwa, uczestnicz<l. w zaj~ciach metodycznych dla

nauczycieli oraz zwi<l.zanych z tematyk<l. ekologiczn<l. szkoleniach organizowanych dla

r6znych j ednostek,

udost~pnia osobom zainteresowanym materialy infonnacyjne dotycz<l.ce szeroko poj~tej

tematyki ochrony srodowiska,

wsp61pracuje z przedstawicielami regionalnej prasy, radia i TV w propagowaniu zagadnien

zwi<l.zanychz ochron<l.srodowiska.



Mierniki realizacH zadan w zakresie: J.m.
ochrony w6d powierzchniowych i podziemnych

ilose mb sieci kanalizacyjnej, wodociCjgowej i deszczowej m
ilose przylqczy szt.
ilose przydomowych oczyszczalni sciek6w szt.
monitoringjakosciowy w6d podziemnych i powierzchniowych -
wskainik zuzycia wody w przeliczeniu na 1 mieszkailca mj

/

ochrony powierzchni ziemi
ilose pojemnik6w szt.
ilose szkolen, akcji zwiqzanych z edukacj'l ekologiczn'l szt.
Hose wytwarzanych odpad6w komunalnych / 1 mieszkailca x rok (odzysk, recykling, kompostowanie) Mg/M1rok
Stopien obi~cia mieszkanc6w selektywn'lzbi6rk'l odpad6w %
Stopieii obj~cia mieszkaiic6w zorganizowanym odbiorem odpad6w %
Hose odpad6w oPakowaniowych zbieranych selektywnie Mg
Hose odpad6w opakowanioWYch przekazywanych do odzysku i recyklingu Mg
Hose zawartych um6w na odbi6r odpad6w od mieszkanc6w gminy szt.

ochrony powietrza atmosferycznego
dlugose sciezek rowerowych km
dlugose dr6g km
liczba emitor6w zanieczyszczen do powietrza szt.
wielkose emisji i imisji tony/rok
wielkose wykorzystywanej energii ze ±r6de! odnawialnych

ochrony przed halasem
liczba emitor6w halasu szt.
monitoring nat~zeii halasu -

ochrony przyrody i d6br kulturowych
dlugose i ilose szlak6w turystycznych km, szt.
dlugose sciezek rowerowych km



10. Materialy wykorzystane w opracowaniu

1. Program ochrony srodowiska dla Powiatu Rawskiego, Instytut Ochrony Srodowiska,

2004r.

2. Studium wykonalnosci dla oczyszczalni sciek6w, Eko-Geo, 2003 r.

3. Materialy promocyjne miasta Rawa Mazowiecka

4. Dane GUS, 2005-2009 r.

5. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Rawskiego - Strategia Rozwoju na lata 2007-2013.

6. Studium wykonalnosci dla stacji uzdatniania wody, Eko-Geo, 2003 r.

7. Dane WIOS Skiemiewice

8. Inwentaryzacja i weryfikacja pomnik6w przyrody wojew6dztwa skiemiewickiego - miasto

Rawa Mazowiecka, 1997 r.

. 9. Program ochrony srodowiska dla wojew6dztwa 16dzkiego, 2008 r.

10. Materialy ZEC

11. Materialy Urz~du Miasta

12. Wytyczne sporzqdzania program6w ochrony srodowiska na szczeblu regionalnym

lokalnym - projekt, Ministerstwo Srodowiska, Warszawa, lipiec 2002
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