UcHwAŁA NR XxIIlr67l|2
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA
z dnia 28 listopada 2012r,
w sprawiezaopiniowaniaproporycji planu aglomeracjiRawa Mazowiecka
gminnym
Napodstawieart.18 ust.1ustawyzdnia8 marca1990r.o samorządzie
po2 .9 8 4 ,
( D z . U .z 2 00 lr. N rl4 2 po z. I5 9 I; 22002r .Nr 23 poz .220,Nr62,po2.558,Nr 113,
Nr 153poz.1271,Nr 214poz. 1806; 22003r.Nr 80 poz.7l7,Nr 162po2.1568;22004r. Nr 102
p o z .1 0 5 5 , N r l l 6 p o z . l 2 O 3N, r 1 6 7 p o z . 1 7 5 9 ; 2 2 0 0r .5N r 1 7 2 p o z . I 4 4 l ,N r 1 7 5 p o z . 1 4 5 7 ;
r 73
z 2 0 0 6 r . N r I7 po z. 1 2 8 , N r1 8 1 poz .1337;22007r .Nr 48 poz .327,Nr138 poz.974, N 1
poz.420,Nr
157
poz.I2I8; z20O8r.Nr 180 poz. 1111,Nr 223 po2.1458; 22009r.Nr 52
poz.l24I; z2OI0r. Nr 28 poz.I42,Nr 28 poz. 146,Nr40 poz.230 Nr 106 poz,.675; z20lh.
Nr 21 poz. !13,Nr 117 po2.679,Nrt34 po2.777,Nr 149 poz.887,Nr 217 poz. t28I; 22012t.
poz. 567)oraz art.43ust.2a ustąwYz dnia18 lipca 200l roku Prawo wodne(Dz.U. z 2012 rokl
poz,I45)Rada Miasta Rawa Mazowieckauchwala, co następuje:
$ 1. opiniuje się pozytywniepropozycjęplanuaglomeracjiRawa Mazowiecka,
stanowiącązałącznikdo niniejszejuchwały.
$ 2. Uchwaławchodzi w życiez dniem podjęcia.
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1.

RA'TA MAZOW'IECKA

CZESC FORMALNA

1.1 PoJĘclEAGLoMERAcJ!
Na potrzebyprogramowania,
koordynacjii sprawozdawczości
działanw zakresieodprowadzania
i oczyszczania ściekowwynikającychz rea|izaĄi zobowiązańPo|ski przyjętychw traktacie
Akcesyjnym Po|ski do Unii Europejskiej,dotyczącychreaIizacjipostanowieńdyrektywy
91l271lEwG w sprawieoczyszczaniaściekówkomuna|nych,
wprowadzonow ustawiePrawo
Wodne,w ś|ad
za pzywołanądyrektywąpojęcie,,ag|omeracja,'.
Zgodniez ań. 43 ust.2 ustawyz dnia18 |ipca2001 r' - Prawowodne(tekstjedno|ity
Dz. U. z
2005 r. Nr 239, poz. 2019 z poźn.zm') ,,Aglomeracja
oznacza teren,na którymzaludnienielub
gospodarcza
działalnośc
sq wystarczajqcoskoncentrowane,aby ściekikomunalnebyłyzbierane
i pnekazywane do oczyszczalniŚciekÓw komunalnych,natomiastprzez jednego równowaŻnego
mieszkanca rozumie się ładuneksubstancjiorganicznychbiologicznierozkładalnychwyrażony,
jako wskaźnikpięciodobowegobiochemicznegozapotrzebowaniana tlen w iloŚci 60 g tlenu na
dobę,,.
Wszystkieag|omeracje
o RLM powyżej2000,ktorespełniają
kryteriadefinicjiag|omeracji
muszą
juŻprocesinwestycyjny.
byÓ wyznaczone'nieza|eznieod tegoczy zakończyły

1.2 PoDSTAWA PRAWNA
1 ) Ustawaz dnia 18 lipca2001 r. - Prawowodne(tekstjednolityDz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.

2019z póŹniejszymi
zmianami);
2) RozporządzenieMinistraŚrodowiskaz dnia1 lipca2006 r. w sprawiesposobuwyznaczania
(Dz.U. 22006 r. Nr 137, poz.922);
obszarui granicaglomeracji
3) Ustawaz dnia 16 kwietnia2004r. o ochronieprzyrody(Dz.U. 22009r. Nr 151, poz. 1220z
poŹniejszymi
zmianami)
;
1.3 MATER|AŁYzRoDŁoWE DLA vVYzNAczENlA AGLoMERAcJ!
przestrzennego:
1) Studiauwarunkowań
i kierunkÓwzagospodarowania
} StudiumUwarunkowańi KierunkówZagospodarowania
Przestrzennegomiasta Rawa
Mazowiecka zatwierdzone
Uchwałą
Nr L|V/399|2o1o
Rady MiastaRawa Mazowieckaz
dnia10 listopada
2010r.;
} StudiumUwarunkowańi KierunkówZagospodarowania
PrzestrzennegoGminy Rawa
-2007r.',
Mazowiecka
2) Programyochronyśrodowiska:
} ProgramochronyŚrodowiskad|amiastaRawaMazowiecka- opracowanie
z2004 r';
} Programzaopatrzeniaw wodęmiastaRawa Mazowiecka- opracowaniez2006 r.;
) Programkanalizacji
deszczowejdla miastaRawaMazowiecka- opracowanie
z2006 r.;
) Programkanalizacji
sanitarnej
dla MiastaRawaMazowiecka opracowanie
z2OOBr.;
URZĄD MIASTA RA|ł/A MAZoWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:owiecktl
tel. (46) 8l4 47 l l' fax (aQ 8]4 43 23, tłlr.rtnrama:olriacku.Dl
um@rallama:ołiecka.pl
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) Program Ochrony Srodowiskai Plan GospodarkiOdpadamidla Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2010-2013z uwzg|ędnieniem
|at2014-2017- opracowaniez2010 r.;
3) Miejscoweplany zagospodarowaniaprzestzennego:
MiejskiejwRawie Mazowieckiejzdnia 30 marca2000 r. z kolejnymizmianami;
V||/49/03 Rady Gminy zatwierdzające Miejscowe P|any Zagospodarowania
Przestrzennegod|a obszaru całejGminy;
4) Wie|o|etniep|anyrozwoju i modernizacjiuządzeń wodociągowychi kana|izacyjnych:

kanalizacyjnych(UchwałaNr X|X/181i08Rady Miasta Rawa Mazowieckaz dnia 20 maja
2008r.);

Nr XXll/136/08;
sprawieprzyjęciaStrategiiRozwojuMiastaRawa Mazowiecka;
zmieniającauchwałę
w sprawieprzyjęciaStrategiiRozwojuMiastaRawa Mazowiecka;

1.4 cEL r zAKRESoPRAcowANrA
potrzebw zakresieuporządkowania
gospodarkiściekowej
w Po|sceoraz
D|azidentyfikowania
uszeregowaniaich rea|izaĄiw taki sposób, aby wywiązacsię ze zobowiązańtraktatowych,
utworzo
no Krajowy program oczyszczaniaściekówkomuna|nych(KPo Ś K)'
Aglomeracja RAWA MAZOWIECKA jest wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania
pod nr PLLO024.
SciekowKomunalnych
w tym interpretacje
KomisjiEuropejskiej
wskazują,ze
Wszystkieakty prawnei ich interpretacje
nadrzędnymkryteriumwyznaczaniaobszaru i granic ag|omeracji,
a zatem zasięgu systemu
jest
gospodarczejna okreś|onym
kanaIizacyjnego
koncentracjazaIudnieniai działaIności
obszarzeuzasadniającatechnicznie,ekonomiczniei środowiskowo,
siecioweodprowadzanie
ściekowdo jednej |ub większej|iczby oczyszcza|niŚciekow. Granice i obszar ag|omeracjinie
gmin.
na|eŻy
utozsamiaÓz granicamiadministracyjnymi
jeże|i:
Ag|omeracja
wymaganiadyrektywy
Rady 91|271IEWG,
spełnia
. całYładunek
ściekow
z ag|omeracjijest
zbieranypzez systemkana|izacyjny
i doprowadzany
do oczyszczenia,
. oczyszcza|niaobsługująca
powinnabyc przystosowana
ag|omerację
do usuwania1oo%
ładunku zanieczyszczeń powstaj
ącychw agIomeracji,
URZĄD MIASTA RA|yA MAzoWIEcKA
Plac J .Pilsudskiego 5, 96-200 Rat,a Ma:outiecka
tel' (46) 814 a7 l l, fax (6) 8l4 43 23' trlrlr,rułałnaLnricc,ku.Dl um@ralłama:oviecka,pl
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jest w pełnispełnione,
jeże|iwszystkieścieki\komunalnepowstające
kryteriumprzyłączenia
w ag|omeracjisą doprowadzanedo zbiorczegosystemu kana|izacjii do oczyszcza|ni
ściekÓw,
kaŻdY zbiorczy system kana|izacyjnypowinien funkcjonowaÓprawidłowooraz byÓ
podłączony
do oczyszcza|ni
ścieków,
ściekioczyszczoneodprowadzanez kaŻdejoczyszcza|nisą zgodnez WymaganiamiPrawa
wodnegoi rozporządzenia
MinistraŚrodowiskaw sprawiewarunków,jakie na|ezyspełnic
przy Wprowadzaniu
ściekowdo wod lub do ziemi oraz w sprawiesubstancjiszczegó|nie
wodnego,
szkodliwych
dIaśrodowiska
moż|iwość
zastosowaniainnychsystemówoczYszczaniaściekÓwzapewniających
ten sam
poziomochronyśrodowiska.

jest przygotowanie
propozycji
Celem niniejszego
opracowania
zmianyplanuAglomeracjiRAWA
zarÓwnomiastajak i gminy
MAZOW|ECKAuwzg|ędniającej
obecnekierunkirozwojui urbanizacji
z wykorzystaniemstudiow uwarunkowańi kierunkówzagospodarowaniaprzestrzennego,
przestrzennego,
programowochronyŚrodowiska,miejscowychp|anowzagospodarowania
czy
decyzjio lokalizacji
inwestycji
celupublicznego.
Ag|omerację
RAWA MAZOW|ECKA,o równowaznej|iczbiemieszkańcow54 430, obejmującą
miastoRawa Mazowieckaoraz miejscowości
Gminy Rawa Mazowiecka:Boguszyce,Chrusty,
Konopnica,Niwna, Pasieka Wałowska,PodIas, Pukinin,Ścieki, Wałowice,Zydomicez
oczyszcza|nią ściekow komuna|nych z|oka|izowaną W Żydomicach, wyznaczono
rozporządzeniem
nr 11106WojewodyŁódzkiegoz dnia 20 stycznia2006 roku.Rozporządzenie
zostałoopub|ikowane
w DziennikuUrzędowym
Wojewodztwa
Łodzkiegoz dnia 1 lutego2006 r.,
Nr 28,podpozycją270.
Równowazna|iczba mieszkańcówd|a ag|omeracji
zostałaokreś|ona
na podstawieładunku
dopływającegona oczyszcza|nięoraz prognoz dotyczących nowych podłączeń.Przyjęto
(od mieszkańców
wówczas,ze doce|owona oczyszcza|nię
dopływacbędzie2ffi8 m1db ściekow
miastai gminy)o stężeniuw ściekach
surowych- BzT5=540 go2/m3oraz zak,ladyprzemysłowe
będądostarczały
ściekiw i|ości
351 m3/bdoBZTs- 54o go2/m3oraz75o m./bdoBZTs- 2ooo
go2/m3.
(2838m./dbx 540
Wy|iczając
z podanychzałoŻeń
RLM d|a ag|omeracji
otrzymujemy:
go2/ms + 351 mt/db x 700 go2/m3 + 750 m3/db x 2000 gor/m3;/60g/m3mk=
przyjęto
(1532520+245700+1500000)/
g/m3mk=54637.D|a
Ag|omeracji
60 g/m3mk=3278220|60
RLM=54430.
Mając na uwadze, Że rea|izacjakrajowegoprogramuoczyszczania Ściekow komuna|nych
dotyczy w szczegó|nościzadań inwestycyjnychzwiązanychz redukcją zanieczyszczeń od
mieszkańców,obecnieprzy usta|aniuRLM ag|omeracji,
wg wytycznychKomisjiEuropejskiej,
uwzg|ędnia
się:
o lRLM= 1 mieszkaniectizyczny,
. turystykę- z i|ości
(a nie |iczbyturystów),
miejscnoc|egowych
o pŻ€ m }sł wy|iczany
z ładunku.
Zakresopracowania
wynikaz $ 4 ust.2Rozporządzenia
MinistraŚrodowiskaz dnia 1 |ipca2010
r. w sprawiesposobuwyznaczaniaobszarui granicaglomeracji(Dz.U. Nr 137, poz. 922) i
obejmuje:
URZĄD MIASTA RAWA MAZOIyIECKA
Plac J 'Piłsudskiego5, 96-200 Ray,aMa:otl,iecka
tel. (46)814 47 II, Jax (46)814 43 2j, trtrr.nttratnaLtriecka.pl um@rawama:owiecka.pl
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1 ) częśÓgr aficzną zawier ającą.
a) oznaczenie granic obszaru objętego|ub przewidzianegodo objęcia zasięgiem systemu
ag|omeracjęna mapie w ska|i
kana|izacjizbiorczejgminy |ubjej obszaruwspółtworzącego
'1
jej
1:10 000, a w przypadku braku w skali :25 000,
przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszcza|ni ściekow
oznaczenie
b)
komuna|nych,do ktorychodprowadzanesą Ścieki komuna|ne,
zgodne z danymiz państwowegorejestrugranic,
c) oznaczeniegranic administracyjnych
d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony
i terenyochronypoŚredniej,
bezpośredniej
granic
obszarów ochronnychzbiornikówwod Śród|ądowych,
e) oznaczenie
granic
terenów objętychformami ochrony przyrody w rozumieniuustawy z
oznaczenie
f
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody |ub obszarów mających znaczenie d|a
,1
o ktorejmowa w ań. 27 ust. tej ustawy,
Wspo|noty,znajdującegosię na |iście,
g) określenie
ska|ip|anuw formie|iczboweji |iniowej;
2) częŚÓ opisową zawierającą.
i rodzaju istniejącejoraz planowanejsieci kana|izacyjnej,o Iiczbie
a) informacjęo długości
obsługiwanychprzez tę
mieszkańców i turystóww sezonie turystyczno-Wypoczynkowym
sieÓ oraz oczyszcza|nięścieków,
zawierający:
b) opis gospodarkiściekowej
- informacjęo Średniej dobowej i|ościściekówkomuna|nychpowstającychna terenie
gminy oraz ich składziejakościowym,
- informacjęo i|ościi składziejakościowymściekówprzemysłowychodprowadzanych
przez zakładydo syste mu ka na Iizacji zbiorczej,
- informacjęo zakładach,ktorych podłączeniedo systemu kanalizacji zbiorczej jest
planowane,
- uzasadnienieokreś|onej
d|a aglomeracjirównowaznej|iczbymieszkańcow,
i
ujęÓ wody obejmującychterenyochrony bezpośredniej
informację
o
strefach
ochronnych
c)
zawierającąoznaczenie aktu prawa miejscowego|ub decyzji
tereny ochrony pośredniej
ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych
terenach,
d) informację o obszarach ochronnych zbiornikÓw wod środ|ądowychzawierającą
oznaczenie aktu prawa miejscowegoustanawiającegote obszary oraz zakazy, nakazy i
ograniczeniaobowiązującena tych obszarach,
e) informacjęo formach ochrony pzyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz
wskazanie aktu prawnegouznającegookreŚlonyobszar za formę ochrony przyrody'

1.5 vVYTYczNE Do oKREŚLENIA GRANlc ! RLM AGLoMERAcJI
obszar i granice ag|omeracjiwyznacza się uwzg|ędniajączasięg sieci kana|izacyjnychd|a
ściekowkomuna|nychzakończonych oczyszcza|niamiściekÓw komuna|nych,zwanych dalej
,'systememkana|izacjizbiorczĄ,,,przy czym do tej samej aglomeracji na|ezątereny obsługiwane
przez sieÓ kanalizacyjnąoraz tereny,na ktÓrych p|anujesię budowętakiej sieci, WyznaczoneW
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach zagospodarowaniaprzestrzennego,decyzjach o lokalizacjiinwestycjicelu publicznego
p|anachrozwojui modernizaĄi uządzeń kana|izacyjnych.
|ubwie|o|etnich
URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J ,Piłsudskiego 5, 96-200 Rąwą Mą:owiecka
tel. (16) 814 47 ] ]' fax (46) B]4 43 23, vtrll,.rttlrumr't:tslriecką'łll um@rawama:owiecka.pl
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Granica ag|omeracji
powinnaprzebiegaćv,tzdłuŻ
granic skana|izowanych
zewnętrznych
bądz
przewidzianych
do skana|izowania działekbudow|anych.
Przy wyznaczaniuobszaruag|omeracji
bierzesię pod uwagę,Że rea|izaĄasieci kana|izacyjnej
na obszarzeag|omeracji
z doprowadzeniem
do oczyszcza|ni
Ścieków powinnabyc uzasadniona
finansowo i technicznie,pzy czym wskaŹnik długościsieci ob|iczanyjako stosunek
pzewidywanejdo obsługiprzez system kana|izacjizbiorczej|iczbymieszkańcówag|omeracjii
niezbędnejdo rea|izacjidługości
sieci kana|izacyjnej
(łączniez ko|ektoramii przewodami
tłocznymidoprowadzającymiścieki do oczyszcza|ni)nie moze być mniejszy od 12o
mieszkańcówna 1 km sieci.
obliczającRLM ag|omeracji
na|ezyuwzg|ędnic:
- stałychmieszkańców(1 mieszkaniec
= 1 RLM),
- miejscanoclegowe('1miejscenoclegowe= 't RLM),
(w przypadku
turystówpzyjmujesię bazęnoc|egową
tj.Iiczbęzarejestrowanych
miejsc
noclegowych
na terenieaglomeracji).
- Ścieki przemysłowe,
odprowadzanedo systemuzbierania|ub oczyszcza|niściekow
komunalnych.
(PodajqcRLM dla całejaglomeracjiuwzględniasię RLM z przemysłu,natomiastprzy wyliczaniu
wskaźnikakoncentracjibierze siępod uwagętylkorzeczywistychmieszkańcoworaz turystóww
pneliczeniu na miejscanoclegowe).
Powyzszych wytycznych nie stosuje się W przypadku,gdy sieć kanaIizacyjnabędzie
zlokalizowaniana terenie:
jednoprocentowym
1) o przynajmniej
średnim
spadkuw kierunkuistniejącej
|ubprzewidywanej
oczyszcza|niściekow,
na ktÓrymp|anujesię, przy zastosowaniugrawitacyjnego
systemu
odbioru ścieków,budowę nowej sieci, optyma|nejz uwagi na moz|iwe rozwiązania
techniczne,sposób zagospodarowania
terenu,wpływna środowisko
oraz uwarunkowania
ekonomiczne;
2) strefochronnychujęćwody obejmujących
terenyochronybezpośredniej
i terenyochrony
pośredniej;
3) obszarówochronnych
zbiornikówwodŚrod|ądowych;
jednąformąochronypzyrodyw rozumieniu
4) objętymprzynajmniej
ustawyz dnia,16kwietnia
2004 r. o ochronieprzyrody(Dz. U. z2009 r. Nr 151, poz.1220,z poŹn.zm.) |ubobszaru
mającegoznaczenied|aWspo|noty,
znajdującego
się na |iście,
o ktorejmowaw art.27 ust.
1 tej ustawy.
Zgodniezwlw ustawąformamiochronyprzyrodysą:

URZĄD MIASTA RAWA MAzoWIEcKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rąlt,a Ma:olliecka
tel. (46) 814 47 I l, Jax (46) 814 43 23, tr:r:r.tt.^rąnaLtriecku)l
um@rau,ama:ou,ieckn.pl
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2.

CZĘsc oPIsowA

2.1

CHARAKTERYSTYKA MIASTAI GMINY

ir ...'

2,1.1 Położenie
Miasto i gmina Rawa Mazowiecka,połozonesą we wschodniejczęściwojewództwaŁódzkiego,
gminę
na WysoczyŹnieRawskiej. Rawa Mazowieckajako miasto stanowiącewydzie|oną
miejskąjest w całości
otoczonaprzezgminęwiejskqRawa Mazowiecka.
Rawa Mazowiecka (miasto |iczące około 17,9-tysiącamieszkańców)jest stolicą powiatu
rawskiego,w skład którego wchodzą następującegminy: Cie|ądz, Biała Rawska, Rawa
Mazowiecka,
Regnówi Sadkowice.
W gminiezamieszkujeok 8,7tys.osób.GminaRawa Mazowieckagraniczyz gminami:Głuchów,
Skierniewice,Nowy Kawęczyn, Cie|ądz, Regnów, Że|echlinek,Czerniewice,miastem Rawa
Mazowiecka,
miastemigminąBiałaRawska'

n

$..

Rys. l Mapa Powiatu Rawskiego
Planowanaag|omeracja
usytuowanajest międzydwiema największymi
kraju
ag|omeracjami
warszawską i łódzką, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa -Wrocław,co daje dogodne
połączenie
z waŻnymiośrodkami
kraju.Kozystne położenie
50 km do miasta ŁódŹ i 70 km do
miastaWarszawa,przyczyniasię do zainteresowania
tymi terenamipotencja|nychinwestorów.
Równiez dogodnyukładkomunikacyjny
stwarzakorzystnewarunkid|a rozwojumaĘ i średniej
przedsiębiorczoŚci.

URZĄD MIASTA RAWA MAzoWIEcKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 47 11, fax G6) 8]4 43 23, y,lvll,.ralvama:oy.ieckn.pl um@rawamazo.tłiecka'pl
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podziałem
Pod wzg|ędem fizycznogeograficznym obszar ag|omeracji, zgodnie z
częściWysoczyzny
zaproponowanymprzez prof.J. Kondrackiego,|eżyw południowo-zachodniej
Rawskiej,będącejczęŚcią makroregionuWzniesieniaPołudniowo-mazowieckiego.
Wysoczyzna Rawska rozciągasię po wschodniejstronieszerokieji głębokowciętejdo|inyRawki.
W jej południowejczęŚci ciągną się pagorki morenowe związane ze strefą maksyma|nego
o stadium Warty.
zasięgu |ądoloduśrodkowopoIskieg
Podstawowe znaczenie d|a budowy geologicznej rzeżby współczesnej ma okres
czwartorzędowy,szczególnie z|odowacenieŚrodkowopo|skiegostadium Wańy. Wykorzystanie
surowców minera|nych na omawianym terenie jest ograniczone w zasadzie do utworów
czwartorzędowych.Brak jest wychodni |itychskał mezozoicznych, a jurajskie wapienie i margle
m.in. z oko|ic Rawy Mazowieckiej są przykrytegrubą powłokączwarlorzędowąi w chwili obecnej
nie przedstawiająwańościgospodarczej.
Podstawowe znaczenie d|a budowy geo|ogiczneji rzeŹbywspółczesnejma okres
stadiumWarty.Wykorzystanie
czwartorzędowy,
szczegó|niez|odowacenieśrodkowopoIskiego
surowców minera|nychna omawianymtereniejest ograniczoneW zasadzie do utworów
czwartozędowych. Brak jest wychodni litych skał mezozoicznych,a jurajskiewapienie i marg|e
iw chwi|iobecnej
m.in.z okolic Rawy Mazowieckiejsą przykrytegrubą powłokączwarilorzędową
nie przedstawiająwartoŚcigospodarczej.
Na omawianymterenie moina wyrożnicdo|inyrzek: Rawki iRylki (130-150 m npm') wrazz
tarasami oraz rzeki Białki.Bardziejurozmaiconajest do|inaRawki posiadającejkrętybieg, |iczne
meandry i starorzecza, które można obserwowac szczegolnie między Rawą Mazowiecką a
sąsiadującąz nią od połnocywsią Zydomice. Pozostałączęśćstanowi Wysoczyzna morenowa
(150-185 m npm.).W do|inachznajdująsię wspÓłczesneosady rzeczne (mady) oraz utwory
organogeniczne(murszei tońy).
głowny ciek odwadniający, będący
osią układu hydrograficznegojest rzeka Rawka
prawobrzeznym dopływem Bzury. Jest to typowa rzeka nizinna, zachowana niema| W
poprzez ustanowienie
nienaruszonymstanie i z tego wzg|ęduchronionana całejswojejdługości
rezeruvatuprzyrody.
W połnocno-wschodniejczęŚci miasta Rawa Mazowiecka rzeka ta otrzymuje prawobrzezny
dopływ- Ry|kę.Te dwa cieki stanowiąpodstawowyukładhydrograficzny.Jego uzupełnieniem
są |icznedrobne strugi |ub rowy oraz sztucznyzbiornik retencyjnyDo|nazasi|any przepływowo
przez Rawkę. Przez teren miasta Rawa Mazowiecka przebiega działwodny |V rzędu pomiędzy
podzlewniamiRylki i Białki.
,l
W do|inachrzek oraz w obnizeniachterenowychwody gruntowewystępująpłytko,tj. od do 3
bo od 2 do 20 m. Najstarszeuzytkowane
m. Na wysoczyŹnieza|egająna róznych głębokościach,
poziomywodonośnewystępująw piaskach,piaskowcachoraz wapieniachi marg|achjury gornej.
Znajdująsięone m.in.w połozonychw pob|iżuRawy Mazowieckiejwsiach:Soszyce iWi|kowice.
Tereny gminy połozonew do|inieRawki i na zachód od niej, wraz z obszarem miasta Rawa
Mazowiecka, znajdująsię w obrębie tzw. obszaru Wysokiej ochrony (owo).

2.1.2 Dane demograficzne
Miasto Rawa Mazowiecka
Wedługdanych z 1 stycznia2011 r. powierzchniamiastawynosiła14,28km2.
URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5' 96-200 Rawa Mą:owiecka
tel. (46) 814 47 I l, fat (46) 814 43 23, vtrt,.rcnt ontct:otriecktt.pl um@rawama:owiecka.pl
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miastaRawa Mazowieckawynosiła17 915 osob.
Na dzień 31 grudnia2011 roku |iczba|udności
SredniagęstoŚczaludnieniamiastato 1255 osÓb/km2.
Gmina Rawa Mazowiecka
gminy wynosiła8 693 osób. Jest to gmina wiejska'W skład
Na koniec 2011 roku |iczba|udności
gminy wchodzi 51 miejscowości
(wedługurzędowegowykazujest ich 54 miejscowości)
tworzą
Powierzchniagminy 163,98km..
za|udnienia
wynosi53 osob/km2.
38 sołectwa'Średnia gęstośc
Wg danych statystycznychna koniec 201,1 roku w Konopnicy zamieszku1ą404 osoby, ? W
Zydomicach jest 174 mieszkańców.Wymienione miejscowoŚcisą p|anowanedo włączeniaw
graniceAglomeracjiRawa Mazowiecka.

2.1.3 Turystyka i rekreacja
Według danych GUS na koniec 2008 roku na terenie gminy Rawa Mazowiecka |asy zajmują
d|a gminy- wynosi 18,40%. Lasy
ogołemobszar o powierzchni3 060,3 ha. Wskaznik|esistości
koncentrująsię głÓwniena potudniowychi wschodnich obueŻach gminy. Porastajątam |iczne
piaszczyste wzniesienia morenowe i otaczające je obszary zbudowane z piaskow
Największymikomp|eksami|eśnymi
na tereniegminy są:
wodno|odowcowych.
- |asy państwowe uroczyska: ,,Rawski Las,', ,,Bogusławki-Sanogoszcz'',
,,Dębina'',,,ZagÓrze',,
,,Wi|kowice'',
,,Wołucza,,,
,,V,,lałowice'',
,,Pukinin'',,,Grabina''oraz mniejsze:,,Byliny-Dziurdzioły'',
|''
,,Błędziska'',,,Pokrzywna
- zwarle kompleksy|eśneinnychużytkownikow
w rejoniewsi Małgorzatów.
sosnowe z ubogą roŚ|innością
W drzewostanachdominujądojzałe(powyzej40 |at)monoku|tury
płaty
mieszanego
i
borów
sosnowych.
zie|ną.Rzadko spotykasię natura|ne
boru
WiększoŚÓ obszarów |eŚnychto
Większe ich sied|iskawystępująw obrębieuroczyska ,,Dębina''.
Iasy g ospo darcze pozostające poza katego riami ochronności.
W granicachadministracyjnych
miasta |asystanowią48 ha.
przyrodniczym
Rawy Mazowieckiejsą rzeki- Rawka i Rylka.
Cennym wa|orem
Większa z nich - Rawka stanowi ma|owniczyrezenłat przyrody, który wraz z otaczĄącą oko|icą
jest atrakcyjnymmiejscemrekreacji.Wody Rawki tworzą56- hektarowyza|ew,,Tatar'',
gdzie poza
przez
gatunki
|iczne
znajduje
rezerwat
z
wysepkami
zamieszkałymi
częściąrekreacyjną
się
ptactwawodnego.
ZdecydowanienajwiększąatrakcjąturystycznąZiemi Rawskiejjest ośrodekSpońu i Rekreacji
im. Ha|iny Konopackiejw Rawie Mazowieckiej.Na cały komp|eks oSiR-u składająsię m'in.:
wie|kizbiornikwodny-za|ew,,Tatar'',
ha|a spońowa z siłowniąorazsauną, kortytenisowe,boisko
do piłkiręcznej,przystańwodna z całymsprzętem pływającym,
,,KrągMyŚ|iwski',,|as z alejkami
oraz liczne bary i puby.
W okolicy za|ewu funkcjonujehote| z prawie dwustu mieiscami nocleqowvmi,restauracjąi
stołowką.
W ciągu roku w Rawie Mazowieckiej odbywa się szereg imprez, które urozmaicają zycie
mieszkańcÓw i gości.Zdecydowanienajwazniejszymwydarzeniem ku|tura|norozrywkowym'a
zarazem wie|kimświętemmiastajest ,,NocB|uesowa',.Festiwa|ten ma jużswoją ki|kunasto|etnią
tradycję i jest uważanyza najwainiejszy p|ener bluesowy w Po|sce centra|nej,a na pewno
jedyny, w ktorym o nagrody wa|czązespołyz całejEuropy.
URZĄD MIASTA RA|,yA MAZOWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawą Mazolłiecka
tel. (46) 8]4 47 1l, fax (46) 8]4 43 23, wll.ll.'ralrdmu:ou.iecką'pI um@rawama:owiecka.pl
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W sezonie |etnimorganizowanesą obchodyświętamiasta- Dni Rawy Mazowieckiej.
Na zakończenie wakacji odbywa się spektaku|arnaRawska Fiesta Ba|onowoSpadochronowa.
Konkurencje ba|onowe połączoneze skokami spadochronowymiodbywaj się tylko w ki|ku
miejscachw Europie,w tym w Rawie Mazowieckiej.
oprócz atrakcji związanych z wa|orami przyrodniczymi oraz organizowanymi W mieście
- spońowymi w Rawie Mazowieckiejwystępujerówniez wiele obiektów o
imprezamiku|tura|no
charakterzezabytkowym,które stanowiąatrakcjęd|aturystow.
'l355.1370jako gród obronny
Jest to m.in.Zamek KsiązątMazowieckichwybudowanyW |atach
oraz siedziba Ksiąząt Mazowieckich. obecnie W ośmiobocznejwieŻy prezentowane są
ekspozycjeo tematycehistoryczno-archeologicznej.
Wśrodpozostałychobiektowzabytkowych,stanowiącychatrakcjęturystycznąmiasta wyrozniÓ
moina:
o zabytkowąwi||ęz 1930 roku przy u|.Łowickiej- siedziba muzeum Ziemi Rawskiej,
Górą'',
z X|||wieku zwane ,,Anie|ską
o grodziskowczesnośredniowieczne
o park miejski usytuowanynad rzek Rawką z I połowyX|X W uznawany był za jeden z
piękniejszychparków w stylu angie|skimna terenieKsięstwaWarszawskiego,
ratuszz l połowyX|X wieku (dziśsiedzibawładzmiasta),
o neok|asycystyczny
z budynkiemdawnegoko|egiumjezuickiego,
o poznobarokowykościołwraz
o Kościółoo. Pasjonistowz koca XV|||W.Wrazz k|asztorem,
o Kościołewangelicko- augsburski i szpita| Sw. Ducha z l| połowyX|V w. wpisany na |ist
dziedzictwakulturowegoUNESCO.
Wa|oryturystycznei przyrodniczegminy wiejskiejRawa Mazowiecka sprawiły,Że uznano ją za
cenny rezeruilatrzeczny Po|ski środkowej,pod|egającyszczególnej ochronie.
Gmina posiada wie|e unikatowychzabytkow.Na jej terenie znajdująsię obiekty świadcząceo
znakomitościosiadłychtu rodów ziemskich. Do dziśzachowałysie pałace i parki dworskie w
Rososze i Wi|kowicach.Najcenniejszymzabytkiemjest XV| wieczny modrzewiowykościołpw.
św.Stanisławaw Boguszycach. obiekt ten, wpisany na |istęUNESco, posiada bardzo cenną
po|ichromięściani stropÓw'
ośrodkiemzywej tradycjisztuki |udowejifo|k|orusą Wi|kowice.
zwyczajÓw i obrzędów'
zasługujezachowanieregiona|negostroju,ku|tywowanie
Na podkreś|enie

2.2

UWARUNKoWANIA vVYNtKAJĄcE z WYSTĘPoWANIA oBlEKToW l TERENoW
CHRONIONYCH

Wsze|kie inwestycjeprowadzonena terenie aglomeracjiRawa Mazowiecka uwarunkowanesą
koniecznościąochrony najcenniejszyche|ementów środowiskanatura|negomiasta i gminy.
ochrona ta dotyczynastępującyche|ementÓwŚrodowiska:
1. Rezeruvatuwodnego rzeki Rawki - zakazy wykonywania prac związanych z regu|acjąkoryta
ścieków
rzecznego, eksploatacji kruszyw z dna i brzegów, odprowadzania
nieoczyszczonych i zmian stosunkÓwwodnych orazzabudowyterenów wyznaczonegopasa
przywodnego.
proporcjiterenow
2. obszaru chronionegokrajobrazu,,GornejRawki''- utrzymaniewłaściwych
zurbanizowanych, uprzemysłowionych,ro|niczych,|eśnych,wod otwańych oraz terenów
zie|onych.Na terenie tym obowiązujezakaz |oka|izaĄiuciąż|iwychinwestycji,zmniejszania
URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J ,Piłsudskiego
5, 96-200Rawa Mazowiecka
tel. (46)814 47 I l, jax (46)814 43 23, trvv'.ratrantatnrier:ka.plum@rawama:ou,iecka.pl
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lesistości,nadmiernegoobniżaniawod gruntowychoraz |oka|izacjiośrodkowturystycznowypoczynkowychna terenach |eśnychi w od|egłoŚcimniejszejniŻ 100 m od brzegów rzek i
zbiornikówwodnych.
3. obszaru chronionegowÓd powierzchniowychzbiornikaDo|na_zakaz wprowadzaniaobiektow
i urządzeń uciąż|iwych,eliminacja emisji zanieczyszczeń, zwa|czanie Źrodeł hałasu,
odsunięcie zabudowy od |inii brzegowej i wprowadzenie pasa zie|eni izo|acyjnejw pasie
pzywodnym.
4. obszarów ochrony zie|eni rekreacyjnej i ochronnej - obejmują one podstawowe ciągi
eko|ogicznezie|eni miejskiejW pasmach do|in zek Rawki i Ry|ki, gdzie dominującąformą
zagospodarowania będą tereny zadrzewione i zakrzaczone, ogrody działkowei tru'rałe
uzytki
zie|one,parki miejskiei |eśne,
zbiornikiWodne,terenywypoczynkui rekreacji.

2.2.1 Rezerwatyprzyrody
,,Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane W stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
siedliska zwienąt i siedliska gnyhów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej,
wyróżniającesię szczególnymi wartościamipnyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi".(Ustawao ochronieprzyrody,(Dz.U. 22009 r. Nr 15't, poz. 1220z
pozniejszymi
zmianami).
jestzachowanieich walorówprzyrodniczych
Celemtworzeniarezeruvatów
d|ace|ównaukowychi
jest prowadzenie
jakiejko|wiek
Na ich terenieniedopuszcza|ne
nie
dydaktycznych.
działa|ności
przyrody).
(ochrona
słuzącejnadrzędnejro|i obiektow
W rezerwatachnie dopuszcza Się
loka|izacjiwsze|kichobiektowbudow|anych.
Biocentramogą byc udostępnioneW ce|ach
dydaktycznychi turystycznych,jednak jedynie w formie pieszej w miejscach do tego
wyznaczonych(ściezkidydaktyczne,sz|aki turystyczne)po uzgodnieniuz Wojewodzkim
KonseruvatoremPrzyrody. Szczegołowezasady gospodarowaniana terenie rezeruvatów
aktyprawnewprowadzĄąceochronęoraz p|anyochronyrezerwatówprecyzującem.in.
okreś|ają
moz|iwości
ichwykorzystania
i turystycznych.
d|ace|ownaukowych
KaŻdyrezerwatma Wyznaczonyszczego|nyce| ochrony,od któregoza|eŻysposób uzytkowania
terenui związanez nimograniczenia.
Rezelwat wodny ,,Rawka'' zostałutworzonyZarządzeniemMinistra Leśnictwai Przemysłu
przyrody(Monitor
Drzewnegoz dnia 24 listopada1983 roku w sprawieuznaniaza rezenwaty
poz.
gmin:
Po|ski Nr 39,
23o)' Rozciągasię na terenie
Że|ech|inek
i Ko|uszkioraz JeŻow,
Głuchow,
Rawa Mazowiecka,NowyKawęczyn,Skierniewice,
Bo|imówi Nieborow,powierzchnia
,146,95
jest rowna487ha' Na terenieMiastaRawaMazowieckazajmujepowierzchnię
ha,w tym:
- 88,97ha - stanowiąwody,
- 5'1,65ha - użytki
ro|ne,
- 6,33ha - |asyi zaroś|a.
RezerwatemobjętorzekęRawkęod jej zrÓdełdo ujściao długoŚci97 km' w|azz rozgałęzieniami
koryta rzeki, starorzeczami,doInymi odcinkami prawobrzeznychdopływow:Krzemionki,
pasamiterenuo szerokości
Korabiewki,
Rokityi Grabinkiorazprzybrzeżnymi
10 m.
Ce|emochronyjest zachowaniew natura|nym
wie|kości
stanietypowejrzeki nizinnejśredniej
jej do|inyorazśrodowiska
wrazz krajobrazem
zyciawie|urzadkichi chronionych
roś|in
i zwierząt'
Wzdłuzcałejdługości
rzeki obserwujesię występowaniechronionychzwierząt:bobra i wydry.
URZĄD MIASTA RAIyA MAzoWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:ov,iecką
tel' (16) 814 47 l l, fax (46) 8l4 43 23, vlrlr.rutrunulłlriccku.Dl
um@rall,ama:oviecka.pl
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Bobry wprowadzonosztuczniew 1984 r. w i|ości12 sztuk' Zna|azłyone tam doskonałewarunki
do rozwoju i w krotkim czasie rozprzestrzeniływzdłuŻ całej rzeki i dolnych odcinkow jej
dopływow.Ze wzg|ęduna szybki nurt Rawki bobry nie wznoszą na niej tam ani nie budują
żeremi,|ecz gniezdzą się w norach wykopanychw wysokich piaszczystychbrzegach' Pierwsze
tamy pojawiłysię natomiastna dopływachRawki - Chojnatceoraz na Rokicie, na ktorejpowstało
najprawdziwszejezioro zaporowe. Szacuje się, iz obecnie w do|inie Rawki iyje około 30
bobrzychrodzin.
Wydra uznana jest za gatunek rzadki i zagroiony wyginięciem.Jest gatunkiemchronionymw
większości krajow Europy, W Po|sce podlega ochronie łowieckieji jako rzadki gatunek
wymieniana jest w czeruvonej księdze zwierząL Spośród całej sieci wodnej byłego woj'
skierniewickiego wydry zasied|ają jedynie Rawkę. Brak wydr na pozostałych rzekach
spowodowany był zanieczyszczeniem rzeki Bzury, która stanowi barierę d|a rozprzestrzeniania
się tego gatunku. W obecnej chwi|i występowaniewydr na rzece Rawce jest zagroŻone z
powoduizolacjitej populacji.

2.2.2 Obszary chronionego krajobrazu
,,obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający
się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możIiwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnionq funkcją
korytarzy ekologicznych." (Ustawa o ochronie przyrody, (Dz. U. 22009 r. Nr 15't,poz. 12202
poŹniejszymi
zmianami).
Tworzenie obszarÓw chronionego krajobrazl ma na ce|u zachowanie natura|nychwa|orÓw
środowiskaprzyr odniczeg o o raz wa ńościhistorycznychi ku|turowych.
wsze|kichform rekreacji,
obszary chronionegokrajobrazusą predestynowanedo |oka|izowania
przyrodniczych.
co pozwa|ana odciążenieod tejfunkcjiobszarów o wybitnychwartościach
Gospodarka ro|nai |eśnana tym terenienie pod|egaistotnymograniczeniompod warunkiem,że
nie narusza zdo|nościprzyrodydo samoregu|acji.Zabronionejest jedynie fizyczne i chemiczne
zanieczy szczanie środowis ka oraz |oka|izowanie uciąż|iweg o prze mysłu.
.'Górnej Rawkl'' (doce|owo''Górnej i Srodkowej Rawki'')
obszar Ghronionego Krajobrazu
zachód na osi koryta
obejmujefragmentmiasta i gminy rozciągniętyna |iniipółnoc- południowy
powierzchnia
ha. Przedmiotem
wynosi
8300
ktorego
całkowita
rz. Rawki ze zbiornikiemDo|na,
ochrony obszaru jest zachowaniewalorÓw krajobrazowych,przyrodniczychi ku|turowychdo|iny
rz. Rawki oraz ujściarzeki Ry|ki. Jest to teren o urozmaiconĄ rzeżbie,położonyw całościw
dorzeczu Rawki i obejmujejej tereny Źrod|iskowena terenie Wzniesień Łodzkich. o wa|orach
krajobrazowych stanowi tu zroznicowanie rzeżby, korzystna mozaika niewieIkich terenów
|eśnych,
łąk i gruntów ro|nych.obszar wchodzi w składsieci europejskieji krajowejobszarów
chronionychi korytarzyekologicznych.
Ponadto, prawie cały obszar północno-wschodnigminy Rawa Mazowiecka mieści się W
BoIimowsko.Radziejowskim obszarze chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej
Rawki'' (powierzchniacałkowita65.650 ha). obszar Chronionego Krajobrazu Bo|imowskoRadziejowickiz Do|inąŚrodkowej Rawki obejmujekompleksy|eśnePuszczy Bo|imowskiej,ktÓre
i do|nejRawki i
zna|azłysię poza Bo|imowskimParkiem KrajobrazowymWrazz do|inąśrodkowej
jej dopływami.

aRzĄD MIASTA RA|yA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Raluą Mą:owiecka
tel. (46) 814 47 1], jax (46) 811 43 23, lt,łll,.rtłlrana:rnliecka.pI um@raluama:owiecka.pl
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Połozonyjest na RowninieŁowicko.Błońskiej,ma charakterrówninydenudacyjnejpociętej
dopływami
Bzury.
obydwa obszaryzostałyustanowione
UchwałąNr X|V/93/86
WojewÓdzkiejRady Narodowejw
Skierniewicach
ze zmianamiw 1997i 2002roku.

2.2.3 NATURA 2OOO
obszary Natura 2000 sq najnowszą formq ochrony przyrody realizowaną w zwiqzku z
członkostwem Polski w Unii
Europejskiej. W ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 wyznaczane są obszary specjalnej ochrony ptaków (oso) oraz specjalne
obszary ochrony siedlisk (SOO).
Cała do|ina Rawki z ujściowymi
fragmentamijej dopływÓwna|eżydo systemu ECONET
(opracowanyW ramach europejskiegoprogramumiędzynarodowej
Unii ochrony Przyrody)
jej częśćpowyżej
stanowiąckorytarzeko|ogiczny
o znaczeniukrajowym,
natomiast
miastaRawa
Mazowieckana|eŻy
do systemumiędzynarodowego
NATURA2000.
jako
potencja|nych
Do|inarzekiRawkina|ezydo
obszarÓwpo|skiejsieci Natura2000,istniejąca
DolinaRawkio kodziePLH100015iłącznejpowierzchni2525,382ha.
CzęśÓdo|inyrzeki Rawki: od Zydomiczostałaobjętaobszarem Natura 2000 - obszarem
specjalnej
ochronysiedlisk.
jest w centralnej
ostoja z|oka|izowana
Po|scei obejmujegłÓwniegłęboką
i szerokądo|inęrzeki
Rawki powstałąW okresie z|odowaceniaśrodkowopo|skiego.Charakteryzujesię ona
natura|nym,
meandrującym
korytemi |icznymistarorzeczamlŚrednia szerokość
korytaRawki
wynosiok. 10 m, a głębokośc
1,5m. Brzegiporastaroś|innośÓ
łęgową
iłąkową.Rzeka Rawka
przez środekPuszczy Bolimowskiej,
na odcinku42 km przepływa
ktorawraz z otaczającymiją
ubogimi po|ami, rozsianymi starymi puszczańskimiwioskami stanowi Bo|imowskiPark
Krajobrazowy.
jestze względuna bogatąrÓznorodnoŚÓsied|iski związanych
obszar chroniony
z nimigatunkow
roś|in
i zwierząLW doliniewystępująg|ebybagienne,mułowo-bagienne,
tońowei murszowe.
Liczne starorzeczai zagłębienia
są miejscemwystępowania
interesującej
roś|innoŚci:
wodnej,
bagiennej,szuwaroweji zaroś|owej.
Z cennychsied|iskwymieniĆna|eŻyzmiennowilgotne
łąki
trzęś|icowe,
tońowiska,bory i |asy bagienneoraz |icznełęgiwierzbowe,topo|owe,o|szowei
jesionowe.
Na terenieostoiwystępujeponad540 gatunkÓwroś|in
naczyniowych,
a wśródnich co najmniej
27 gatunkowchronionychi ki|kadziesiąt
rzadkichw ska|i krajowej|ub regiona|nej
takichjak
starodubłąkowy,
widłakwronieci wie|osił
błękitny.
Do|inaRawkijestwaznymmiejscem|ęgud|a
jarząbka,
wie|uptakow,obserwowaÓ
tu moznabłotniaki,
muchołówki,
zimorodka,
bocianabiałego
i czarnego.Gatunkamiściś|e
związanymiz podmokłym
krajobrazemzeki są równiez bobr i
płazy:
grzebieniasta.
wydra oraz
kumak nizinny,traszka
W |asachostoi spotkac moŻnatakŻe
rysia.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
PIac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:owiecka
tel. (46) 814 47 I l, fax (46) 811 43 23, vtrtr nnranta:otiet'ktt.ul um@rawama:owiecka.pl
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2.2.4 Pomnikiprzyrody
,,Pomnikami pnyrody są pojedyncze twory pnyrody żyweji nieożywionejlub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające sĘ indywidualnymi cechami, wyróżniającymije wśród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła,wodospady, wywienyska, skałki,jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. (Ustawa o
zmianami))
ochroniepnyrody,(Dz.U. z20o9 r. Nr 151,poz' 1220z poŹniejszymi
jeże|inie stanowito zagroieniad|aludzi|ubmienia,drzewa
Na terenachniezabudowanych,
pomnikiprzyrodypod|egają
stanowiące
rozpadu.
ochronieaŻdo ich samoistnego,
całkowitego
Na tereniemiastaRawaMazowieckaznajdujesię 7 pomnikowprzyrody,
są to:
- 3 dębyszypułkowe
(2 pzy P|' Piłsudskiego:
o obwodzie285cmi o obwodzie300cmoraz 1 o
obwodzie240cmna cmentarzuprzyul.Tomaszowskiej),
- 3 wiązyszypułkowe
(1 pzy u|.Reymonta2 o obwodzie355cm,2 przyu|.Mickiewiczao
obwodzie295cmi o obwodzie230cm),
- 1 klonjawor(przyul.Tomaszowskiej
- 235 cm),
i wysokości
od 16 do 22 m'
Drzewate przetruvały
około100 |ati stanowiądużąwartość
historycznąi krajobrazową.
przyrodyw tym2 a|eje'
Na tereniegminyRawaMazowieckaznajdujesię 11 pomnikow
Wśroda|eizabytkowych
do najcenniejszych
na|eŻą
a|ejeIipowew:
- KonopnicyzłoŻonaz71drzewokoło120-140|etnich,
- ZydomicachzłoŻona
z 97 drzeww wieku 12Q-140|at.
grupydrzew:
Ponadtodo pomnikowpzyrody na|eŻą
następujące
- dwiegrupy10 dębowszypułkowych
w Ju|ianowie,
- 3 lipy,'1klonw Kurzeszynie,
- 1 wiązszypułkowy,2kasztanowce
Wewsi Boguszyce,
- 1 kasztanbiały,1 k|onzwyczĄny,1robinaakacjowaw Konopnicy,
- 64lipydrobnolistne,
7 lipszerokolistnych
w Zydomicach,
- 10 drzewwe wsi Ju|ianÓw.

2.2.5 Użytkiekologiczne
,,Użytkami ekologicznymi są zasługujqce na ochronę pozostałości ekosystemów
majqcych znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej . naturalne zbiorniki
wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, tortowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy,
kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska nadkich lub chronionych gatunków
roślin, zwienqt i gnybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego
przebywania,,' (Ustawa o ochronie pnyrody, (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z poŹniejszymi
zmianami),)
Podstawową funkcją obszarów jest utrzymaniedotychczasowychform gospodarowania,przy
zachowaniu ograniczeń okreś|onychw aktach prawnych tworzących poszczegó|ne obiekty.
Dozwolone formy uzytkowania terenów nie mogą ko|idować z funkcją ochrony walorów
przyrodniczychi krajobrazowychobiektow.Zgodnie z obowiązującymiprzepisami na ich terenie
URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rau,a Ma:owiecka
tel' (46) 8l4 47 I I, fax (16) 814 43 23, lrlrlr.rulroma:otiecka,pl
um@rawama:oł,iecka.pl
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obowiązujezakaz wznoszeniaobiektowbudow|anych,
komunikacyjnych,
urządzeńi instalacji,
poza urządzeniami
słuzącymi
ochronieużytkowi badaniomprzyrodniczym.
obszary te mogąbyć
udostępnione
do wykorzystania
w ce|achdydaktycznych
i turystycznych.
Uzytkieko|ogiczne
na tereniegminyzajmqąpowierzchnię
2,2ha.

2.3 cHARAKTERvSTvKA TERENU AGLoMERAcJT
2.3.1 Stan istniejący
2.3.1.1 Wodociqgi
obecnie miasto Rawa Mazowieckazaopatrywanejest W wodę z dwóch ujęć, ktorych
jest na podstawiepozwoleniawodnoprawnego
eksploatacjaprowadzona
z dnia 30.12.2002r.,
znak: o S.|V.6223-2-1
1l 2oo2wydanego przez StarostęRawskiego.
Ujęcie Boguszyce _ z|oka|izowanena |ewym bzegu rzeki Rawki, obejmujetrzy studnie
głębinowe.
Na dzień dzisiejszywoda jest pobieranaz dwoch otworówo głębokoŚci.t20 i o
głębokości
121m.
Ujęcie wod podziemnychw Boguszycachujmujewodę z utworówgornojurajskich'
Posiada
zatwierdzone
zasobywód podziemnych
W kat.,'B''
o wydajności
Q=500m3IhprzydepresjiS=1617,5 m decyzjami Prezesa Centra|negoUrzędu Geo|ogii.W marcu 1990 roku została
opracowanaprzez Przedsiębiorstwo
Geo|ogicznew Warszawiedokumentacjahydro|ogiczna
ustalającazasobywod podziemnych
z|ewnirzeki Rawkao pow. 1044kmz.Na podstawieMw
dokumentacji
wydanazostaładecyĄa znak: KDH1013|5554|91
z 08.08.1991roku, usta|ająca
zasoby eksp|oatacyjne
na Q=400 m./h przy depresji5=22,0m. Aktualneujęcie moze byÓ
parametrami:
eksp|oatowane
z następującymi
= 5 332 m3/d,
Q max.o.
Q s,.0. = 4 022 m3ld,
Q maxn.= 350 m3/h.

Dodatkowodo SUW pzy u|.Ko|ejowejmożezostać przyłączony
otwór odwierconyna gruntach
miejskichprzyu|.Jeżowskiej,
któregozasobyeksp|oatacyjne
wynoszą50 m3/h.
jednąstudnięgłębinową
UjęcieTatar_ z|oka|izowane
na prawymbrzegurzekiRawki,obejmuje
jest
głębokości
pobor
o
52 m.,z którejmoz|iwy
wodyw następujących
i|oŚciach:
= 2 O4Om3ld,
Q max.o.
=
Q s,..0. 1 700 m3/d,
= 102 m3lh.
Q ma".n.
Przy ujęciu Tatar z|oka|izowanajest druga stacja uzdatnianiawody o wydajnoŚci maksyma|nej
1O2m3Ihi wydajnoŚcieksp|oatacyjnej
50 m3/h.

Aktua|niepo uzdatnieniuwoda ze Stacji UzdatnianiaKo|ejowa(ok' 70o/ocałkowiteji|ościwody)
Młaczana jest do sieci wodociągowejw lewobrzeznej części miasta, natomiast ze Stacji
Uzdatniania Tatar (ok. 30% całkowiteji|ościwody) do sieci obsługującejprawobrzeŻnączęśĆ
miasta, gdzie z|oka|izowana jest zdecydowanie większa częśc odbiorców w|az ze strefą
przemysłowąMszczonowska.
aRzĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:oy,ieckl
tel. (46) 8l4 47 I l, Jax (46) 8l143 23, lr:rlr'rąlalna:oticc'ktt'pl
um@raulama:oviecka.pl
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obie sieci połączonesą obecniejednym rurociągiemprzechodzącympod rzeką Rawką.
oprÓcz w/w ujęć na terenie miasta znajdująsię jeszcze dwa ujęcia wody:
na tereniebyłychzakładówmięsnycho zasobach eksp|oatacyjnych
10o m3/h,
na tereniefirmy,,BONETTI'Sp. z o.o.o zasobach66 m3/h.
Podsumowując,woda z dwoch ujęÓ w Rawie Mazowieckiej,przekazywanajest siecią miejską
zaopatrującąmiasto Rawa Mazowieckaiwsie KonopnicaiŻydomice.
Do systemu wodociągowego podłączonych jest ogółem około 90% mieszkańców miasta
(długośc
sieci wodociągowejok. 36 600 m).
Na terenie miast nie wyznaczono stref ochrony pośredniejujęÓ wody.
Program rozwoju sieci wodociągowejzakłada.
przebudowęsieci azbestocementowejna odcinku4,59km,
przebudowęi renowacjęsieci na odcinku4,30km,
rozbudowę sieci w ulicach: Łowicka, Targowa, Mszczonowska, Biała, Zamkowa Wo|a,
(5,27km).
opoczyńska,Reymonta,Jeziorańskiego,
Południowa
Stopień zwodociągowania gospodarstw domowych na terenie gminv Rawa Mazowiecka
wynosi 99 % (stosunek|iczbyprzy,lączy
wodociągowychdo |iczbymieszkań).
Na tereniegminy znajdujesię obecnie 7 ujęćgrupowychi stacjiuzdatnianiawody. Są to:
Boguszyce,Huta Wałowska,Kurzeszyn,Pukinin,Wałowice,Wi|kowicei Zagorze'
SieĆwodociągowawsi Rogówiec jest zaopatrywanaz ujęciaZD|Z Rossocha.
WieŚ Konopnica i iydomice, ktore będą włączonew układ kana|izacyjnymiasta, o czym
napisano wcześniej,są równieżzwodociągowanei otrzymująwodę zakupioną z miasta Rawa
Mazowiecka.

2.3.1.1 Strefy ochrony ujęć wód podziemnych
W ce|u zapewnieniaodpowiedniej,jakościwody ujmowanejdo zaopatrzenia|udności
w wodę
jakości,
przeznaczoną do spoiycia oraz zaopatrzeniazakładÓw wymagającychwody wysokiej
a
ze
wzg|ędu
na
wodnych,
mogą
takze
ochronęzasobow
byÓ ustanawiane:
1) strefyochronneujęcwody,
2) obszaryochronnezbiornikówwod Śród|ądowych.
Strefę ochronną ujęcia wody, zwaną da|ej ,,strefą ochronną'', stanowi obszar, na ktorym
obowiązujązakazy, nakazy iograniczenia w zakresie użytkowaniagruntÓw orazkorzystania z
wody.
Strefęochronnądzie|isię na teren ochrony:
1) bezpośredniej,
2) pośredniej.
Na terenie Ag|omeracjiRawa Mazowiecka nie ma Wyznaczonychstref ochrony pośredniejujęc
wody.
Strefy bezpośrednie,wg informacjiznajdującychsię w urzędzie miasta Rawa Mazowiecka
zostałypodane w załącznikudo niniejszegoopracowania.
URZĄD MIASTA RA|ł,AMAzoWIECKA
Plac J .Piłsudskiego
5, 96'200RaulaMa:ou,iecką
tel.(46)81447 I I, Jax (46)81443 23, ty
um@r al, a ma: otuie cka.p I
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Tereny ochrony bezpośredniejujęc wod podziemnychw ana|izowanejAg|omeracji,nie mają
bezpośredniegoprzełożeniana Wyznaczenie obszaru i granic ag|omeracji,a tym samym
rea|izacjęsieci kana|izaĄi zbiorczej.

2.3.1.2 obszary ochronne zbiorników wód śródlqdowych
Na terenie Ag|omeracji Rawa Mazowiecka nie ma wyznaczonych obszarÓw ochronnych
zbiornikowwod Środ|ądowych.

2.3.1.3 Kanalizacja
Miasto Rawa Mazowiecka
Miasto Rawa Mazowiecka posiada rozdzielczysystem kanalizacjitj. siec kanalizacjisanitarneji
siec kana|izacjideszczowejo długoŚci33,4 i 20,6 km odpowiednio'
System ten opiera się na jednym głownymko|ektorze,ktory zbiera ściekiz częścimiasta
połozonejpo prawej stronie rzeki Rawki. Lewobrzezna,południowo-zachodnia
częśÓmiasta nie
jest skanalizowana i z koniecznościobsługiwanajest przez wozy asenizacyjne. Ścieki
z rur
d=0,15 -1,20m, wybudowanymi
komuna|neodprowadzanesą z miastakanałamio średnicy
kanalizacyjnych
zeliwnych,kamionkowych,
Wipro i PVC.
Na chwi|ę obecną kana|izacjamiejska obsługujeok. 15 729 mieszkańcÓw (stan na koniec
2011 r.).Pozostałaczęścmieszkańcówodprowadzaściekido zbiornikówbezodpływowych.
Eksp|oatacjąsieci kana|izacyjnejoraz oczyszcza|niściekowkomuna|nychw Zydomicach zajmują
się RawskieWodociągii Kana|izacjaSp. z o'o. w Rawie Mazowieckiej.
Gmina wieiska Rawa Mazowiecka
Na terenie wieiskiei ominv Rawa Mazowiecka istnieje sieć kana|izacyjnaw|az z własną
wynosi 12 km.
tej sieci kana|izacyjnej
oczyszcza|niąściekoww miejscowoŚciKurzeszyn.DługośÓ
l|oŚc przyłączy130 szt.
Liczba mieszkańcow(Kurzeszyn 154 i Nowy Kurzeszyn 3,13)razem 467 osob.
Aalomeracia
Tabela 1 Długośći rodzaj zrealizowanej sieci kanalizacjisanitarnej

Rodzaj kanalizacji

sanitarna

DługośćkanaIizacji

Imbl

Liczba mieszkańców
korzystajqcych z
systemu zbiorczego

i ogólnospławnej.
Liczba turystów (na
podstawie łóżek
noclegowych), którzy

będqkorzystali z

w obrębieplanowanej
omeracii- brak sieci

t e l . ( 4 6 )8 1 4 4 7 l l ,
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ogólnosptawna:
w tym kanały tłocznę
przepompownie

PS-1 - centralna(przy
ul. Warszawskiej)
t 3 przepomp.sieciowe
15 729

2.3.1.4 oczyszczanie ścieków
Gmina wieiska Rawa Mazowiecka
Na terenie gminy wiejskiej funkcjonuje ty|ko jedna gminna oczyszcza|nia ściekow W
Kurzeszynie obsługująca miejscowoŚÓ Kurzeszyn i Rogowiec, około 130 gospodarstw
domowych.
Pozostałemiejscowościnie posiadają zbiorczejsieci kana|izacyjnej.Ścieki gromadzone są W
zbiornikach bezodpływowychi wywozone wozami asenizacyjnymido miejskiej oczyszcza|ni
Ściekow w Zydomicach.
Ponadto na terenie gminy działĄądwie oczyszcza|niezakładowe:
- ZakładuDoświadcza|nego
|nstytutuZootechnikiRossocha Sp. z o.o. - oczyszcza|niatypu
LEMNA o przepustowoŚci12o m3td,
- PPHU ,,Sob-Pol''w Konopnicy- stawyfaku|tatywne
+ fi|tro przepustowości
1 13 m3/d.
Natomiastna oczyszcza|nięściekoww Zydomicachodprowadzanesą ty|kościekizZakładu
Konopnica- długośc
sieci kanalizacyjnej
ARCELOR coNSTRUCT|oN Sp. z o.o.w miejscowości
0 , 5k m .
Miasto Rawa Mazowiecka
oczyszcza|ni
Ścieki z Rawy Mazowieckiej odprowadzane są do mechaniczno-bio|ogicznej
Ściekow komuna|nychz|oka|izowaną
na tereniegminy Rawa Mazowieckana połnocod miasta w
Konopnicy- Zydomicach.
Insta|acjaoczyszcza|nijest obsługiwanaprzez Rawskie Wodociągi i Kana|izacjaSp. z o'o' W
Rawie Mazowieckiej.
oczyszcza|nia Ściekow pod względem przepustowoŚci przygotowana jest do przyjęcia
zwiększonej iloŚci Ściekow (po rozbudowie sieci kana|izacyjnej).Zakładanaśrednio-dobowa
wydajnośc insta|acji okreś|onad|a ETAP-u I to: Qs,oo = 3 643 m./d (RLM=37916
prognozowanyładunekdopływającyna oczyszcza|nię),d|a ETAP-u || średniaprzepustowośc
oczyszcza|nizostałaoszacowana na Qs.au= 6 983 m./d 1RtM=75833 - prognozowanyładunek
dopływającyna oczyszcza|nię).

t e l . ( 4 6 )8 I 1 1 7 l l ,

URZĄD MIASTA RAWA MAZOW.IECKA
Plac J .Piłsudskiego 5' 96.200 Rava Ma:owiecka
' ! )@
l ralłama:ou,iecka.pl
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Powyższe,przy obecnympzepływieściekóW
Wynoszącymok. 3200 m"/d,umoż|iwia
da|szą
jest
eska|acjęsystemu kana|izacjii
wystarczĄąced|a oczyszczeniawytwarzanychściekoww
Ag|omeracji
Rawa Mazowiecka,z zachowaniem
rezerwyna dalszyrozwÓjmiasta(średnia
ilośÓ
powstających
ściekow
mozewynieśÓ
Przeciętneobciążenie
ładunkuściekow
ca 4 100m3/dobę).
komuna|nych
wynosi aktua|nieca 25 500 RLM, gdy maksyma|ne
dopuszcza|ne
obciązenie
ładunkiem
w operaciewodno-prawnym
Ściekowokreś|one
to:75 833 RLM.
oczyszczoneściekisą odprowadzane
do rzeki Rawkiza pośrednictwem
rowume|ioracyjnego
RA z wy|otem
z|oka|izowanym
W hm 0+93rowu,wpływającego
do rzekiRawkiw km 58+130.
(urządzenie
(fragment
Wy|otkana|izacyjny
wodne),stawystabi|izacyjne
ciągutechno|ogicznego)
potencja|nym
zna|azły
się w
obszarzeNatura2000o kodziePLH100015DOL|NARAWKI.
pełnedostosowaniestopnia oczyszczenia
obecnie realizowanyjest projektumożliwiający
jak
ścieków do obowlązującychnorm,
również zmianę systemu zagospodarowania
osadów ściekowych.
||ości
oraz parametrvścieków
Ścieki odpływają
do wod rzeki Rawki w km 58+130.odbywa się to na podstawiewydanego
przez StarostęRawskiegopozwo|enia
wodnoprawnego
z dnia 30.12.2002
r., znak:os.|V.62232-1112002
zmienionegodecyzjami:
z dnia 30.06.2004r.,
znak:OS.tV.6223-2-1112002104,
z dnia
10.05.2005
r.,znak:OS.1V.6223-2-11102-05
iz dnia16.05.2008
r.,znak:OS.1V.6223-2-11102-08.
\N Tabeli2przedstawione
pozwo|eniu.
zostałyiIości
w obowiązującym
ściekow
określone
Tabela 2.

Maksymalne ilości ścieków oczyszczonych
wg p ozwolen i a wo dnop raw nego.

Przepływ

odprowadzanych do neki Rawki,

llości

przed rozbudowąi modernizacją
urządzeń
RLM=46667
7 000 m"/d

Qs.".o.

9 000 m'/d

Qmax.o.

450 m'/h

Qma".t

ETAP I

RLM=379f6

(po rozbudowie i modernizacji)
Qsr.a.

3 643 m"/d

Qmax.d.

5 919 m"/d

Qmax.n.

665 m"/h

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:owiecka
tel. (16) 8l4 47 l l' fax (aQ 8]4 43 23, vlrlr.ralrnlnu:rłlricr'ku.pl um@rau,ama:oll,iecka.pl
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ETAP ll

RLM=75833

(po rozbudowie i modernlzacji)
Qs...a.

6 983 m'/d

Qma".o.

9 295 m"/d

Qma*.n

830 m'/h

Rzeczywiste i|ościściekow dopływającychdo oczyszcza|ni w |atach 2009 _ 2011 zostały
przedstawioneW tabe|iniżej.
Tabeta 3.

Ścieki dopływajqce do oczyszczatni w latach 2oo9 _ 2o11 (w m,)

Lata

Scieki dostarczone
systemem kanalizacj!
średnio
m3/d

m3/rok

śr.BZTs (ścieki
surowe)

RLM (ładunek
dopływający)

2009

I 194 577

3 273

463,04

23 825

2010

1 306 566

3 580

427,92

25 530

2011(r-Xr) 1 091 347

3 267

436,78

25 216

odnosząc się do obecnego ładunkuRLM kierowanegona oczyszczalnięna poziomie25 300, to
moŹna stwierdzic,że stanowi on ca 67% RLM okreś|onego
d|a I ETAP-u i mniej więcej 33,5o/o
wartoŚci maksyma|nejpodanegod|a lI ETAP-u tj. po rozbudowiei modernizacjiinsta|acji.
D|a dopuszcza|nego d|a przedmiotowejoczyszcza|niobciązenia wyrazonego równowaŻną|iczbą
mieszkańców, tj. d|a ETAP.u ! - RLM=37 916 i ETAP.u l! - RLM=75 833, w oczyszczonych
ściekach komunalnych wprowadzanych do środowiskanie mogą byc przekraczane nizej
wymienionemaksyma|newańościwskaŹnikówzanieczyszczen(zakres'15000<
1 0 0 0 0 0 ) ,t j . :

BZT 5

15 [mg/l]

ChZT-Cr

r25 [mgll]

Zaw. Og.

35 [mg/l]

P og.

2lmg/tl

N og.

ls [mg/l]

URZĄD MIASTA RAIyA MAZOWIECRA
Pląc J .Piłsudskiego 5, 9ó-200 Rawa Ma:owiecka
ylrlr.rątLttnu:tnriet'ku.Dl um@ralłama:oluiecka.pl
teI.(46)8l447 l}, fax(46)8]44323,
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InstaIacja oczyszcza|ni posiada rezerWę umoż|iwiającą dalszą rozbudową systemu
kanalizacji.
W ko|ejnych |atach p|anowanejest sukcesywne podłączeniedo sieci kanalizacji zbiorczej
nowych odbiorców (mieszkańcow)z terenÓw z|oka|izowanychw pob|izu Rawy Mazowieckiej i
ko|ejnezakładyprzemysłowe.

WśrodzakładówznaczącyudziałmająściekizZakładowMięsnychFooD sERV|cE Sp. z o.o.i
supermarketuspozywczo-przemysłowego
INTER MARcHE. Ponadto ścieki przemysłowe
odprowadzanesą z fabrykiguzikowi wieszaków BoNETT|, centrum|ogistycznego
LoG|S,
centrum usług pra|niczychEKO-EKSPRES, parku maszynowegoPRoLoG|s, producenta
odzieżyspońoweji rek|amowej
MAC-SPORT.
W tabe|i poniŹejzostałypzedstawione ilościi parametryściekowsurowych,które są
przemysłowe),
(zakłady
doprowadzane
do oczyszcza|ni
od podmiotówzewnętrznych
d|aktorych
prowadzone
pomiaryi|ości
byłykontro|ne
ijakoŚciścieków.
Tabela 4.

Parametry ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni
2009 r.

Zakład

ścieków w

Odczyn pH

BZTs

CHZT

Zawiesina og.

Q [m3/ro*1

RLM

Food Service

7,3

1543

2300

352

42413

3295

PHU STANLEY

6,7

740

1804

806

10791

402

BONETTI

7,6

47

159

42

17942

42

LOGlS

8,3

307

795

133

6450

100

RAFAN

7,7

240

870

101

1647

20

Altrad BELLE

7,1

170

695

69

1577

't3

r80 820

,3 873

Śr. 508 ś r , 1 1 0 4 śr.
251
Tabela 5.

Parametry ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w
2010 r.

Zakład

RLM

Odczyn pH

BZTs

CHZT

Food Seruice

6,8

1007

1656

582

45744

2319

BONETTI

6,3

104

245

281

13575

71

LOGlS

8,1

290

820

303

6142

90

G.Kaczmarek

7,2

113

694

320

1354

I

Zawiesina og. Q [m3/rok]

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Ralłą Ma:oyłiecka
tel. (16) 814 47 11, fax (46) 814 43 23, trtr:r.rutntnruLxiccka.pl um@rav,ama:ou,iecka.pl
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AltradBELLE

6,96

142

638

32

475

PHU STANLEY

6,6

695

1452

711

7740

271

śr,372

,75 030

22762

śr.392
Tabela 6.

śr,918

Parametry ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w
2011 r,

Zakład

RLM

Odczyn pH

BZTs

CHZT

Food Seruice

7,5

11 8 8

2025

355

50936

3047

BONETTI

6,6

120

312

341

6059

37

INTER MARSZE

7,2

1282

2628

630

14 7 7

95

LOG/S

8,9

366

850

398

5751

106

Zawiesina og. Q [m3tro*1

EKO EKSPRES

17112

Ul.Polna

9,3

149

480

68

Ul. Biała

9,0

616

1192

138

MAC-SPORI Macuda

8,3

320

881

370

120

z

śr'360

,81 458

23287

śr.577

śr.1195

J

Ponadto na oczyszcza|nięściekoww Zydomicach z terenu gminy wiejskiejRawa Mazowiecka
odprowadzanesą ściekizZakładuARCELOR coNSTRUcT|oN Sp. z o.o. (producentsta|owych
rozwiązankonstrukcyjnych)
w miejscowoŚciKonopnica- długość
sieci kana|izacyjnej
0,5 km.
Szacuje się, Źe w ściekachdopływających
na oczyszcza|nięŚcieki przemysłowemogą stanowiÓ
ca 7 ,5_10 % strumienia,natomiastładunekwyrażonyRLM możekształtowaÓsię w zakresie 2535 o/o.

Równowazna |iczba mieszkańców pochodząca ze ściekowprzemysłowychw ko|ejnychlatach
byłanp. szacowana na: RLM=8 129,czy RLM=6 336. Jest to ładunekzmienny za|eŻnyod ł|ości
i
rodzajubranŻyprzemysłu,ktoryaktua|nieprowadzidziała|ność
na terenieAg|omeracji.
przyjmiemy,
przemysłowych
podłączonych
Jeze|i
Że z zakładów
do kana|izacjiodbieranejest:
98 269 m3/roki Że 45745 m3trokściekowmoże posiadaÓ stężeniezanieczyszczenna poziomie
Bzr5 _ 2 ooo go2/m3,a 52524 m3/rokŚciekow moze zawierac zanieczyszczenia na poziomie
BzT5 - 900 go2/m.,to ładunekpochodzącyze ściekówprzemysłowych
wyniesie:RLM = 6 336.
Do systemu kanalizaĄi zbiorczej planowane jest (Zakład,i|oścścieków,charakterystyczne
zanieczy szcze nia, ładunek) włączenie nw. podmiotów:
- pływaInia
średniodobowa
iIoŚóściekow:
72 m3ldobę

tel. (16) 8l147 ll,

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Ray,a Ma:ov'iecka
fax (16) 8l4 43 23, lrtlr.tulrulłtttLllritt,ktt'!lI um@rau.ama:ou'iecka'pl
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dob. ład.BZT5 (5oo go2lm3x72 m3td)
36 000g Ozid
RLM 600
- pozostałe zakłady przemysłowe p|anowane do podłączenia (producent regałow
magazynowychMGL Sp. z o.o., cynkowniaogniowa FAM Grupa KapitałowaS.A.,
producentmateriałówizo|acyjnychdla sektora budowlanegoKingspan InsulationSp. z
o.o. + rezeruva):
średniodobowa
ilośÓściekow.
150 m3/dobę
dob. ład.BZT5 (9oo go2/m3x 150 m3/d)
135 000 g O2ld
RLM 2 250

2.3.2 Stan docelowy
2.3.2.1 Miasto Rawa Mazowiecka
Zakres planowanejdo budowy sieci kanalizacjisanitarnejna terenie miasta Rawa Mazowiecka
na podstawie,,Programukana|izacjisanitarnejdla miasta Rawa Mazowiecka''
zostałokreś|ony
opracowanego We wrześniu 2006 r. i ustaIony W ,,Koncepcji programowo-przestrzennej''
opracowanejprzez projektantów(d|acałegozadania)w sierpniu201,1roku.
obecnie W Gminie rea|izowany jest projekt pn.:,,Upoządkowanie gospodarki wodno.
ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza |,,,ktory uzyskał dofinansowanieze
Środkow Funduszu Spójności,w ramach PriorytetuI Gospodarka wodno-Ściekowa,Programu
operacyjnegolnfrastruktura
i Środowisko na |ata2oo7-2013.
jest Społkaz o.o. Rawskie Wodociągii Kana|izacja.
Podmiotemodpowiedzia|nym
za rea|izai1ę
Rea|izacjęprojektuzap|anowanona |ata2009-2013.
Przewidywanycałkowitykoszt rea|izacjiwyniesieponad 68 051 065 zł netto(82 m|nzł brutto).
WysokoŚc dofinansowaniaześrodkowFunduszu SpÓjnościwyniesie39 622732,60 zł.
Projektobejmuje najpi|niejszydo realizacji zakres prac dotyczący rozbudowy i modernizacji
infrastrukturywodno-kana|izacyjnej,uwzg|ędnionyW Wie|o|etnimProgramie lnwestycyjnym
Miasta Rawa Mazowieckana lata 2009-2013.
Zakres projektu usta|ono na podstawie ana|izy obecnego stanu systemu wodociągowokanalizacyjnego.Realizacjaujmuje:
1. Modernizację oczyszczaIni ścleków
przebudowęistniejącegosystemuodprowadzaniaoczyszczonychściekÓwdo odbiornika,
przebudowęi rozbudowęciągu mechanicznego,
modernizacjęciągu bio|ogicznegooczyszczaniaŚcieków,
przebudowęinsta|acjigospodarkiosadoweji liniibiogazu,
insta|acjęsystemuAKP|A i monitoringud|a całejoczyszcza|ni.
Modernizacjainsta|acjizostałarozpoczętaw maju 2010 r. P|anowanebyłozakończenie na 30
grudnia 2011r. Umowa Wykonawcyzostaławypowiedzianaz powodu opoŹnieńw rea|izacjii nie
zgłaszaniapodwykonawcow.Zostanie ogłoszonenowe postępowaniena wyłonieniewykonawcy.

URZĄD MIASTA RAWA MAZoWIECKA
PIac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Ralua Ma:owiecka
tel. (46) 8I4 47 1]' fax (46) 8]4 43 23' łlrlr'rulrtltnuLnyict'ka'Dl
um@rav,ama:oviecka'pl
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Przewidywanyterminwyłonienianowegowykonawcyczerwiec2012 r' Zakonczenieprac |ipiec
2013r. Modernizacja
w jednymstadium.
oczyszcza|ni
będziezrea|izowana
2. Modernizacjęi rozbudowęsystemu odprowadzaniaściekówkomunalnych. budowa i
renowacja kanalizacji sanitarnejoraz budowa i przebudowakanalizacjideszczowej
oraz Modernizacjai rozbudowasystemu zaopatrzeniaw wodę . ETAP l|, w ramach
gospodarkiwodno-ściekowej
realizacjiprojektu:'.Uporządkowanie
w aglomeracjiRawa
Mazowlecka- Faza l"
wybudowanie 8 km i zmodernizowanie 2 km kanalizacji sanitarnej,
wybudowanie
3 km izmodernizowanie
1 km kanalizacji
deszczowej.
wybudowanie
3 km izmodernizowanie
5 km sieciwodociągowej.
Zakres projektuw ujęciugeograficznymobejmujeobszar aglomeracjiRawa Mazowieckaw
częściobejmującejteren miasta Rawa Mazowiecka oraz oczyszczalnięścieków,która jest
zlokalizowanana tereniemiejscowościżydomice
w obrębiegminy Rawa Mazowiecka.
Rea|izacjaprojektubędziemiałakorzystnywpływna obszarNatura2000 ,,DolinaRawki'',jak
równiezrezennrat
wodny,,Rawka''.
przedmiotowy
W szczegÓ|ności
Projektmieścinw.robotybudow|ane:
Rozbudowa i przebudowa oczyszczatni ścieków w iydomicach o przepustowościQ =
7 OOOm3/ddla miasta Rawa Mazowlecka poprzez:

a
a

przebudowęistniejącegosystemu odprowadzaniaoczyszczonychŚciekow do odbiornika,
poprzez
modernizację
systemuodprowadzania
|ikwidacji
ściekow,
stawówstabiIizacyjnych,
ktore odprowadzanesą ściekioczyszczonedo rzeki Rawki; z powodu nagromadzenia
przez nie ściekijuŻ oczyszczone
osadów i zanieczyszczeńw tych stawach,przepływające
u|egają
wtórnemu zanieczyszczeniu,
przebudowę
i rozbudowę
ciągumechanicznego,
gospodarki
modernizację
ciągubio|ogicznego
oczyszlzaniaścieków,przebudowę
insta|acji
osadowej i linii biogazu, budowę |inii techno|ogicznej
do unieszkodIiwiania
osadÓw
ściekowych;
obecnieosadypo fermentacji
metanowej
w WKF'achsą osuszanena po|etkach
iwywożonena składowisko;
w myś|
obecnychpzepisów systempzerobkiosadówpowinien
umoz|iwiać
ich wykorzystanie,
budowęnowoczesnego
systemuodbioruściekówdowozonych,
ktÓry umoż|iwiałby
kontro|ę
i|oŚcii składudowoionychścieków,
insta|ację
systemuAKPiA i monitoringu
d|acałejoczyszcza|ni.

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych . budowa i
renowacja kanallzacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowĄ oraz
Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę . ETAP !t, w ramach rea|izacji
URZĄD MIASTA RA|yA MAZOWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:oviecka
tel, (46) 8l4 47 l ], fax (6) 8]4 43 23, vvv'rulrałnaLlriac,ktl.Dl
um@raluama-.owiecka.pl
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projektu: ''Uporządkowanie gospodarkiwodno.ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka
- Faza l" poprzez:
budowe sieci kanalizacii sanitarnei - (o łącznej długoŚci ok. 8 km) W u|icach
A|eksandrówka, Zamkowa Wo|a i odcinek za zekę Ry|kę oraz odcinek wzdłuŻz. Ry|ki,
JerozoIimska, Mszczonowska, Wyszyńskiego, Południowa, Tomaszowska, Jeżowska,
Miodowa do u|. Jezowskiej - Miodowa, Wi|lowa, 1-go Maja, Księze Domki, Katowicka,
odcinek skrzyżowanieu|.Warszawskiejz u|.Miłą,
renowacię fragmentów sieci kanalizacii sanitarnei (o łącznej długościok. 2 km) w
uIicach: Warszawskiej, Miłej, Reymonta, Południowej, P|ac Wo|ności, Cmentarnej,
Słowackiego,
budowe sieci kanalizacii deszczowei (o łącznejdługości
ok. 3 km) w u|icachReymonta,
Miłej,Warszawskiej,Lenańowicza/Południowa,
Gąsiorowskiego/Południowa,Konstytucji3
Zwolińskiego,Wyszyńskiego,P|. Piłsudskiego,
Maja, Tomaszowska, Nowa, Niepod|egłości,
Słowackiego,
przebudowe sieci kana|izacii deszczowei (o łącznej długościok. 1 km) w u|icach
Słowackiego,odcinek od u|. Słowackiegodo wy|otunr 3 (,1),Armii Krajowej,P|' Wo|noŚci,
Po|nej,Krakowskiej,Adama Mickiewicza,Zaty|nej,KoŚciuszki,
budowe sieci wodociagowei (o łącznejdługości
ok. 3 km) w u|icachMszczonowska-Biała,
Zamkowa Wo|a-opoczyńska, Południowa,Lenańowicza, Gąsiorowskiego,Warszawska,
Łowicka,
przebudowe odcinków sieci wodociagowei (o łącznejdługościok. 2 km) w u|icach
A|eksandrówka,Południowa,
Zamkowa Wo|a, Ko|ejowa,
.

(o łącznej długościok. 5 km) w u|icach
@i@Ęrygi
Ks. Skorupki, Zatylnej, P|' Józefa
Fawornej, Słowackiegodo Łowickiej, Niepod|egłości,
Piłsudskiego,Miłej,Reymonta, Konstytucji3-go Maja, Krakowskiej,Po|nej, Południowej,
Wodnej,Jerozo|imskiej,
Wyszyńskiegoi P|ac Wo|ności,
KiIińskiego.

Społka uruchomiław grudniu 2010 r. postępowanieprzetargowe,o udzie|enie zamówienia
publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
projektowane przez Wykonawcę d|a Kontraktu pn. ,, Modernizacja i rozbudowa systemu
odprowadzaniaściekówkomuna|nych_ budowa i renowacjakana|izacjisanitarnejoraz budowa i
przebudowa kanalizacjideszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w
wodę - Etap ||'''
W dniu 20.04.201.1
r. został podpisany kontrakt na roboty budow|ane pn': ,,ModernizaĄa i
rozbudowa systemu odprowadzaniaściekÓwkomunalnych- budowa i renowacja kana|izacji
sanitarnej oraz budowa i pzebudowa kana|izaĄi deszczowej oraz ModernizaĄa i rozbudowa
systemu zaopatrzenia w wodę - Etap || w ramach rea|izaĄi projektu: ,,Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowejW ag|omeracji Rawa Mazowiecka - Faza |'. Zadanie jest
rea|izowaneW oparciu o warunki kontraktoweF|D|C- Żófty,w trybie ,,zaprojektuji wybuduj''.
obecnie prowadzone są prace projektowena dane odcinki przebiegu sieci kana|izacyjnej.
Podpisana w dniu 20.o4.2o11r. umowa nr 10|2011z wyłonionymWykonawcą- Firmą Molewski
Sp. z o. o. z Chodecza, wyznacza termin wykonania zamówienia na 21 miesięcy
ka|endarzowychprzypadającychod daty zawarciakontraktu.
URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
P lac J .Piłsudskiego 5, 96.200 Rawa Mą:owiecka
tel.(46)81447 11, Jax(46)8144323,
vtrv,.nnrutrtuLtrit,t'ktt.Ltlum@rav,ama:ou,iecka.pl
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a ) Liczba mieszkańcÓw miasta p|anowanado podłączeniasystemem kana|izaĄi do końca
2013 r. w ramach rea|izaĄi projektu ,,Uporządkowaniegospodarki wodno- ściekowejw
aglomeracjiRawa Mazowiecka_ Faza |"- 988 osob (8 km kanałówsanitarnych);
b) Liczba mieszkańców miasta p|anowanado podłączeniasystemem kana|izaĄi do końca
2015 r. w ramach rea|izaĄi projektu ,,Uporządkowaniegospodarki wodno-ściekowejw
aglomeracjiRawa Mazowiecka - Faza ll" - 450 osob. Programowana jest realizacja
kolejnych 2r7 l<n sieci zbiotczej;

2.3.2.2 Gmina wieiska RawaMazowiecka
przyjętoP|an RozwojuLoka|negoGminy Rawa Mazowieckana |ata
UchwałąNr XX||/136/08
2008-2013.

Na dzień dzisiejszywykonanyzostałrównieżprojektaktua|izacji,,Programuochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2010-2013 z
uwzg|ędnieniem|at 2o14-2017", ktory stanowi dokumentem aktua|izującyi kontynuujący
uchwalonyw 2OO4r. Programu ochrony Środowiska i Planu Gospodarki odpadami d|a Gminy
Rawa Mazowiecka. Dla projektuaktua|izacjizostałasporządzona Prognoza oddziaływaniana
środowisko,ktorej ce|em jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat potencja|nych
skutkow dla Środowiska, które mogą wystąpic w związku z wdrożeniemzaktualizowanego
programu ochrony środowiska,poprzez rea|izacjęproponowanychce|ow, priorytetówi zadań
ujętychw tym Programie.
obecnie, stosownie do zapisów zawańych W WW. dokumentach,p|anowanajest wyłącznie
5,4
Konopnica- Zydomice o łącznejdługości
budowa kana|izacjisanitarnejw miejscowościach:
1,484 km (ca 1,5 km), a
km, przy czym W Konopnicywykonanyzostanie kanałtłocznyo długości
gminnych.
Szacuje się, ze
w Zydomicach zrea|izowanezostanie ko|ejne3,9 km ko|ektorów
wybudowanasieÓ obsługiwaóbędzie około300 osÓb.
Na pozostałym terenie gminy reaIizowane będą indywiduaInesystemy unieszkodIiwiania
ściekow.Zgodnie z przyjętymProgramem budowy pzydomowych oczyszcza|ni ściekoww latach
2009- 2013 - zrea|izowanychpowinnozostaÓ ich _ 275 szt.
W dniu 2,1 pażdziernika 2011 r' została przyjęta Uchwała nr X|I47l11 Rady Gminy Rawa
Mazowieckazw sprawie zasad udzie|aniadotacjice|owejz budżetuGminy Rawa Mazowiecka
na dofinansowaniekosztów inwestycjiz zakresu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriówwyboru inwestycjido dofinansowania,trybu postępowaniaw sprawie udzie|eniadotacji
i sposobu jej roz|iczenia(Dz. Urz. Woj. Łodzkiego nr 345, poz. 3456).
Natomiast 11 grudnia 2011 r. weszła w zycie uchwała Rady Gminy Rawa Mazowiecka,
stanowiącaakt prawa miejscowego,na podstawie,którejWojt Gminy Rawa Mazowiecka będzie
mogłudzie|aćdotacji celowej na rea|izacjęzadania budowa przydomowychoczyszcza|ni ścieków
posadowionychw granicachadministracyjnych
gminy Rawa Mazowiecka.
W związku ze zmianą zasad ,,zagospodarowywania
ściekóW'na terenie gminy z Ag|omeracji
RAWA MAZOW|ECKA, wyznaczonej rozpoządzeniem nr 11106Wojewody Łodzkiego z dnia 20
URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
PIac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Ray,a Ma:oy,iecka
teI. (46) 8l1 47 I l ' fax (46) 8]4 43 23, lrlrlr'ralrttlnu:rnrict'ltu'|ll um@ralłama:ou,iecka,pl
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stycznia 2006 roku, postanowiono wyłączyć następujące miejscowości Gminy Rawa
Mazowiecka:Boguszyce,Chrusty,Niwna,Pasieka Wałowska,Pod|as,Pukinin,Ścieki, Wałowice.
tych, o czym napisano powyzej' będą realizowanesystemy indywidua|ne
W miejscowościach
oczyszczania ściekow.W kwestii tej, w dniu 21 pazdziernika 2011 roku zostałapodjęta Uchwała
Nr Xl/50/1'l Rady Gminy Rawa Mazowiecka,w sprawie:zaopiniowaniapropozycjiplanu zmiany
agIomeracji Rawa Mazowiecka po|egającej na zmniejszeniu obszaru agIomeracji o
miejscowości
Gminy Rawa Mazowiecka.
Rada Gminy Rawa Mazowiecka zaopiniowałapozytywniepropozycjęp|anuzmiany ag|omeracji
Rawa Mazowiecka. W uzasadnieniuuchwałypodano, że Gmina Rawa Mazowiecka do roku
20'15 prawdopodobnienie będzie rea|izowaćinwestycjiz zakresu budowy sieci kana|izaĄi
finansowebudżetuoraz z uwagi na kończące się
sanitarnychz uwagi na ograniczonemoz|iwości
przeznaczone
w okresie programowymna lata 2007moz|iwości
ubiegania się o środkiz UE,
2a13 na dofinansowanieinwestyĄiz zakresu gospodarkiwodno-ściekowej.
nie zamieszkujepowyŻej2000 osob, czy|inie ma
W zadnej ze wskazanychmiejscowości
obowiązkuujmowaniaich w Ag|omeracji.
Z raĄi b|iskiegosąsiedztwa z Miastem Rawa Mazowiecka, Gmina nada| jest zainteresowana
rea|izaĄą W przyszłościinwestycji kana|izacji sanitarnych W w/w miejscowoŚciach, bez
obowiązkuwłączaniaich do AglomeracjiRawa Mazowiecka'
Natomiastwiejska gmina Rawa Mazowiecka rozpoczynainwestycjebudowy sieci kanalizacyjnej
W bezpoŚrednio przy|egłychdo miasta Rawa Mazowiecka miejscowościachZydomice
(zamieszkują174 osoby) i Konopnica(zamieszkują404 osoby).
Zakonczenie inwestycjinastąpido 20'l5 r.
Do oczyszcza|niw Zydomicachkierowane,więc będą ściekity|koz KonopnicyiŻydomic, tym
samym miejscowościte pozostanąw obszaze Aglomeracji Rawa Mazowiecka'
Proiektowana sieÓ kana|izacvinaw mieiscowościZvdomice i Konopnica o dłuoości5,4 km
zakłada83 przvłacza.Szacuie sie. ze budowanasieć obsłuqiwaćbedzie około300 osób.
Planowanenakładyinwestycyjne(Żydomice)to 2 o00 674 zł.
2.3.2,3 lnformacja o długościi rodzaju planowanej sieci kanalizacyjnej, o liczbie
mieszkańcow i turystów, wykaz miejscowości, które współtworzą aglomerację

Tabela 7.

lnformacje o planowanej do wykonania długości sieci
Pnedstawia
kanalizacyjnej oraz liczbie mieszkańców która hędzie z niej korzystała
Nazwa miejscowości
m. Rawa Mazowiecka
Zydomice
Gm. Rawa
Mazowiecka Konopnica
Razem

Kanalizacja
grawitacyjna
tmbl

10368
126.5
3 51 6
14 010.5

Kanalizacja
tłoczna
Imbl
J)Z

1357-5
400
2 089.5

Liczba mieszkańców
(nowi odbiorcy)

1438+200
160
140

I 938

URZĄD MIASTA MWA MAZOWIECKA
Pląc J .Piłsudskiego 5' 96-200 Rawa Ma:owiecka
tel. (46) 8]4 17 1], fox (46) 8]4 43 23, lrll,lr'rall,ałna:otriecka'pl um@rawamazowiecka,pl
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KoNcENTRAcJll orucoŚct sIEcl.
2.4 NoTADoTYczĄcAWsKAŹt.tlxł
WskaŹnik i|ościmieszkańcow w Aglomeracji Rawa Mazowiecka przypadĄących na długoŚc
istnieiaceisieci kanalizacjiprzedstawiaponizszatabela.

Tabela 8.

Przedstawia wskaźnik ilości mieszkańców na długość istniejqcej sieci w
Ag Io m eracj i RAW A M AZOWI EC KA
Gmina (teren wchodzący w
skład Ag|omeracji)

Długość
sieci
lkml

IloŚć osób

Wskaźnik
koncentracji
tmk/kml

Razem Aglomeracja

3314

15 729

471

Opracowanie niniejsze (zmiana planu Aglomeracji) obejmuje system kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - tłocznej odbierającej ścieki z terenu weryfikowanej Aglomeracji Rawa
Mazowiecka z ich odprowadzeniemdo istniejącejkomuna|nejoczyszcza|niściekÓwd|a miasta
Rawa Mazowieckazlokalizowanejw Zydomicach.
Projektowanyzakres inwestycjizostałusta|onyuwzględniajączasadę, Że kana|izacjasanitarna
powinnabyÓ budowanatam, gdziejest to ekonomicznieuzasadnione.D|awybranegowariantu
przeprowadzono szczegołowąana|izęwyniku, charakteryzującąsię wskaŹnikiem koncentracji
mieszkańców na 1 km p|anowanejdo wybudowaniasieci kanalizacyjnej,większym od 12o
mk/km. Zgodnie z przeprowadzoną ana|izą planowanego przedsięwzięcia wskaŹnik
się na poziomie. 120,4mk/km,a szacowany
koncentracjid|a noworealizowanejsieci kształtuje
po zakonczeniucałości
zadań na 360 mkikm'
rea|izowanych
W tabeli ponizej zamieszczono zbiorcze zestawienie kanalizacji dla poszczegolnych
e|ementówag|omeracji.
Tabela 9.

Przedstawia wskaźnik ilości mieszkańców
Agl o m eracj i RAWA M AZOWI EC KA

Gmina (teren wchodzący w skład Ag|omeracji)

Długość
siec
lkml

Miasto Rawa Mazowiecka. w tvm:
Liczba mieszkańców miasta planowana do
podłączenia systemem kana|izacji do końca
projektu
realizacji
f013 r.
w
ramach
gospodarki
wodnościekowej
,'Uporządkowanie
w aglomeracii Rawa Mazowiecka - F aza I"
Liczba mieszkańców miasta planowana do
podłączenia systemem kanalizacji do końca
projektu
realizacji
w
ramach
f015 r.
gospodarki
w
wodno-ściekowej
,,Uporządkowanie
aslomeracii Rawa Mazowiecka F aza II"

Gmina Rawa Mazowiecka

na długośćplanowanej sieci w
I|ośćosób + (,łóżka
noclepowel

Vskaźnikkoncentracj
lmk/kml

10,7

14s8+ (200)

8,0

988

t?1 5

)1

450

166,7

5,4

300

56

URZĄD MIASTA RAWA MAZOIł/IECKA
Pląc J ,Piłsudskiego 5, 96.200 Ralł,a Mazowiecka
um@rawama:olłiecka,pl
tel. (16) 814 47 ] ], fax (46) 814 43 23, lrlrł'ralrdmcl:oltiecką'pl
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I6,1 1 1738+200:1938]| 120,4

Razem Aglomeracia
Tabela 10.

Wskaźnik koncentracji po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci
kanaIiza cji sa n itarn ej

Teren wchodzący w skład
Aglomeracji

Razem Aglomeracja

D|ugośćsieci

Wskaźnik
koncentracji
lmk/kml

Ilośćosób

lkml

360

33,4+16,1:491515729+1738+200:17
667

2.5 oKREŚLENIE t UzAsADNIEN|ERLM WNtosKoWANEJ AGLoMERAcJ!
obecnie wnioskowanaRównoważna|iczba mieszkańców (RLM) W Aglomeracji RAWA
MAZOWIECKAwynosi26 853.
ob|iczającRLM agIomeracji
uwzg|ędniono:
= 1 RLM),
. stałychmieszkańcÓw1 mieszkaniec
.

.

(1 łoŻko
miejscanoc|egowe
noc|egowe
d|aturysty= 1 RLM),
(podpojęciemliczby turystowprzyjętobazę noclegowqtj. liczbę zarejestrowanychmiejsc
noclegowychna terenieaglomeracjĄ
przemysłowe
komuna|nych.
odprowadzane
do systemuoczyszcza|ni
ściekow
ścieki

Tabela 11.

oszacowanie ilości RLM dla aglomeracji

Gmina (teren
wchodzący w skład
Aglomeracji)
m. Rawa mazowiecka

RLM
RLM
Mieszkańcy Mieszkańcy

1 57 2 9

Konopnica
Zydomice
Razem Aslomeracia

RLM

(docelowo
(obecnie
Turyści
korzystający
z
korzystający z
(łóżka
noclegowe)
sieci)
sieci)

ls 729

l5 729+1438=
t7 167

200

t40

0

1ó0
t7 467

0
200

RLM
pozostali
wytwórcy
(obecnie)

RLM pozostali
wytwórcy
(planowani)

f 250+600=
2 850

6 336

RLM
suma

26 553
140

r60

0
ó 336

2 850

26 8s3

2.6 vVYKAz MtEJscoWoŚcI, KToRE WsPoŁTWoRzĄ AGLoMERAcJE.
26 853, tworzą:
Ag|omerację
RAWA MAZOW|ECKA,o równoważnej
|iczbiemieszkańcow

tel.(46)81447 ll,

,,:y,.łI-#:ł,:{ł'y{-ł,ył:,:,{;::Ił"*

fax(46)8144323,

trtrtr.ratatna:otriatka.pl um@rawama:owiecka.pl
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o Konopnica,
o Żydomice,
komuna|nych
z|oka|izowaną
w Żydomicach.
z oczyszczaInią
ścieków

3.

PoDSUMowANTE.

w niniejszymopracowaniuinformacjesą zgodne z Rozporządzeniem
Ministra
Przedstawione
Środowiskaz dnia1 |ipca2O1Or, w sprawiesposobuwyznaczania
obszarui granicag|omeracji
(Dz.U. 22010r. Nr 137,poz.922).
jest odpowiedzia|na
za podłączenie
do sieci
Gminaw granicachktorejznajdujesię ag|omeracja
ktÓre i tak mają
kana|izacyjnej
mieszkańcówtej ag|omeracji,
a nie zakładyprzemysłowe,
powyższeW okreŚ|aniuwie|kościRLM
obowiązek oczyszczaniaścieków.Uwzg|ędniając
Aglomeracji
uwzględniono:
(a nie |iczbyturystów),
* turystykę
z i|ości
miejscnoc|egowych
.:. przemysł
- wy|iczany
z ładunku,
=
* RLM 1 mieszkaniecfizyczny.
Przyjmując podaną standaryzacjęw kwestii okreŚ|ania RLM ag|omeracji,dokonano
przeszacowania
Wojewodynr 11106'
tejwie|kości
w stosunkudo okreś|onej
Rozporządzeniem
= |7 467 stałychmieszkańcowi
Doce|owosieciąkana|izacyjną
objętychzostanie15729+1738
na
200 turystow(na podstawiełóŻeknoc|egowych).
oszacowano,ie z zakladÓwprzemysłowych
w wie|kości
oczyszcza|nięmożebyć kierowanyładunekwyrażonyrównoważna|iczbą|udności
9 186 ,a więcRLM Aglomeracjito:26853.
W związku, z czym może zostać wyznaczona Aglomeracja RAWA MAzoWlEcKA, o
równoważnejliczbie mieszkańców 26 853,w skład,któĘ wchodzićbędąmiejscowości:
* Rawa Mazowiecka,
* Konopnica,
* żydowice.
zakresuw Aglomeracji
Wskaznikosob podłączonych
na ki|ometrkana|izacji
d|a planowanego
_
wynosi120).
RAWA MAZOW|ECKAwynosi 120,4mk/km(min.wie|kość
wskaŹnika
graniceAg|omeracji
przedstawiono
graficznie
Proponowane
1.
w załączniku
Uznającpowyższe,wnosimyo |ikwidację
Aglomeracji RAWA MAZOW|ECKA,o rÓwnowaznej
|iczbiemieszkańcow54 430, obejmującą
miastoRawa Mazowieckaoraz miejscowości
Gminy
Rawa Mazowiecka:Boguszyce,Chrusty,Konopnica,Niwna, Pasieka Wałowska,Pod|as,
Pukinin,Ścieki, Wałowice,
Zydomicez oczyszczalnią
zloka|izowaną
w
ściekówkomuna|nych
Zydomicach,wyznaczonejrozporządzeniem
nr 1.1/06WojewodyŁodzkiegoz dnia20 stycznia
2006 roku i ustalenienowego obszaru i granic Aglomeracji zgodnie z informacjami
zawańymiw częściopisoweji graficznejniniejszejpropozycjiplanu.
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RAWA MAZO|łIECKA

ARGUMENTY
MAZOWIECKA

PRZEMAwIAJĄCE

ZA

AGLoMERACJĄ

RAwA

techniczną umoz|iwiającą
spełnieniewymogów
b wyposazenie miasta W infrastrukturę
zawańychw prawodawstwie
unijnymi krajowym;
jakości
poprawa
zycia
mieszkańców;
9
b rozwójmiasta;
przyrodniczego
oraz dostosowaniedo wymagańobowiązującego
9 poprawastanu środowiska
w Polsceprawai DyrektywUniiEuropejskiej;
obszar Natura2000 PLH 100015,'Do|ina
Rawki'',jak
b korzystnywpływna projektowany
''Rawka,'
jego
(rowniezw
równiezznajdującysię w zasięgurezerwatwodny
częścinie objętej
projektowanym
obszarem"DolinaRawki").
9 znaczna poprawa i ochrona wód Rawki oraz za|ewu (sztucznegozbiornikawodnego
przez który pzepływa,
z|okalizowanego
W południowej
częŚci Rawy Mazowieckiej),
> 120 Mk/km,tj. 120,4
9 wskaznik uzasadniającyrea|izacjęzbiorczejsieci kana|izacyjnej
mk/km,
po zrea|izowaniu
p|anowanego
wskaŹnik
koncentracji
zakresusieci kanalizacjisanitarnejd|a
$
Ag|omeracji
RAWA MAZOW|ECKAkształtować
się powinienna poziomie360 mk/km.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
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RAIYA MAZOWIECKA

SPIS TABEL

Tabe|al

i rodzajzrea|izowanej
sanitarneji ogó|nospławnej;
DługośÓ
sieci kana|izacji

Tabe|a2'

i|ości
odprowadzanych
do rzekiRawki,wg
Maksyma|ne
ściekow
oczyszczonych
pozwolen
ia wodnoprawnego;
Ścieki dopływające
do oczyszcza|niw latach2009- 2011 (w m3);
Parametryściekow
do oczyszcza|niŚciekoww 2009 r.;
surowychdoprowadzanych
w 2010r.;
do oczyszcza|ni
ściekow
Parametryściekow
surowychdoprowadzanych
w 2011r.;
oczyszcza|ni
ściekow
Parametryściekow
surowychdoprowadzanych
do
p|anowanej
oraz |iczbie
do wykonaniadługości
sieci kana|izacyjnej
Informacje
o
mieszkańców,która będziez niejkorzystała;
Rawa
Wskazniki|ości
mieszkańcówna długoŚÓistniejącej
sieci w Ag|omeracji
Mazowiecka;
Rawa
sieci w Ag|omeracji
Wskaznikilościmieszkańcowna długoŚÓp|anowanej
Mazowiecka;
p|anowanego
po zrea|izowaniu
zakresusieci kana|izacji
WskaŹnikkoncentracji
sanitarnej;
RLM d|aAg|omeracji
RawaMazowiecka;
oszacowaniei|ości

Tabe|a3.
Tabe|a4.
Tabe|a5.
Tabela6.
Tabe|a8.
Tabe|a9.
Tabe|a10.
Tabela9.
Tabe|a11.

6.

ZAŁACZNIKI
1. Kserokopiapozwolenia
wodnoprawnego;
2' Wykaz strefochronybezpośredniej
ujęcwody;
graficzny- mapaAg|omeracji
RAWA MAZOW|ECKAw ska|i1 : 25 000;
3. Załączn|k
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