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1. Informacjao opracowaniu.
1.1.Podstawa formalno-prawnaopracowania.
pzestŻennegomiastaRaWa
i kierunkóWzagospodarowania
studiumuwarunkowań
pzyjęte
(|||
Nr
Llvi399/2010
Rady MiastaRaWa
Mazowiecka edycja),zostało
Uchwałą
i
Mazowiecka
z dnia10 |istopada
2010r. w sprawieuchwa|enia
studiumUwarunkowań
pŻest|zennegomiastaRaWaMazowiecka'Rada |\,4iasta
kierunkóWzagospodarowania
Rawa
podjęła
|Vlazowiecka
uchwałęNr XX|||/21712013
z dnia ,l9 czerwca2013r'W sprawie
przystącieniado spo|ządzeniazmianystudiumuwarunkowań
i kierunkóWzagospodarowania
pzesttzennegomiastaRawa Mazowiecka.
Dokument
został
spoŻądzanyW oparcluo pŻepisy:
- Ustawaf dnia27 marca2003r' o planowaniu
pŻestŻennym
(Dz' U'
izagospodarowaniu
2012|' poz.647z póżnzm')'
- RozpoŻądzenieMinistraInfrastruktury
z dnia 28 kwietnia2004 r' w sprawiezakresu
projektustudiumuwarunkowań
pŻestrzennegogminy
i kierunkóWzagospodarowania
( D z .U . N r 1 1 8p o z .1 2 3 3 ) .
1.2,Ptzedmioti zakresSTUDIUM.
zmiany
studiumobejmuje
obszarmiastaW 9ranicach
administracyjnych'
PŻedmiotem
W rejonieulic:
studiumsą obszarypołożone
. Krakowskieji Przemysłowejz
Wprowadzeniem
dIafragmentóW
obszarukierunkóWrozwoju
formiezabudowymieszkaniowej
z usługami
związanychz zabudoWąo dominującej
i zakładamiprodukcyjnymi
nieuciąż|iWrymi
oraz zabudowyusługowejoznaczeniu
ponad|okalnym
W miejscezabudowytechnicfno-produkcyjnej,
składówimagazynów'
obsługikomunikacji
samochodoweji zap|eczatechnicznemotoryzacji'
- Katowickieji Tatarz Wprowadzeniem
d|aobszarukierunkówrozwojuzwiązanychz
zabudoWąo dominującej
formiezabudowymieszkaniowej
z usługamii zakładami
produkcyjnymi
nieuciąż|iwymi
oraz zabudowyusługowej
o znaczeniu|okalnymW miejsc€
zabudo\try
techniczno-produkcyjnej,
składóWimagazynów'obsługikomunikacji
i
zaplecza
samochodowej
technicznemotoryzacji,
- Katowickieji Tomaszowskiejz Wprowadzeniem
d|aobszarukierunkóWrozwojUzwiązanych
z zabudowąo dominującej
formiezabudovvy
mieszkaniowej
z usługamii zakładami
produkcyjnymi
nieuciąż|iwymi
techniczno-produkcyjnej'
składóW
orazzabudowy
izap|eczatechniczne
motoryzacjiz
imagazynóW'
obsługi
komunikacji
samochodowej
zabudowąusługową
o znaczeniulokaInymw miejscezabudowytechniczno-produkcyjnej'
składóWi magazynóW'obsługikomunikacji
samochodowej
i zap|eczatechniczne
motoryzacji,
- słowackiegoz Wprowadzeniem
d|aobszarukierunkówrozwojuzwiązanychz zabudoWąo
produkcyjnymi
dominującej
fo|miezabudowymieszkaniowejz
usługami
izakładami
nieuciąż|iwymi
W miejscezabudowyusługowej
z zabudoWą
o znaczeniuIokaInym
mieszkanioWą'
Zmianastudiumuchwalonego
w dniu10 listopada
2010r. polegana:
- ujedno|iceniu
załącznikNr 1 do uchwały
w spraw.ezmiany
tekstustudiumstanowiącego
studium,
- zmianietreści
rysunkuNr 1 studiumw zakresieWwobszaróW.
Dokumentokreś|a
ce|ei kierunkipoIitykipzestŻennej'jakie będziereaIizować
samoząd na obszaze miasta'PŹedm'otem
sTUDIUMjestobszarmiastaW granicach
przyrodniczym
administracyjnych'
z Iudnością'
zagospodarowaniem,
środowiskiem
powiązań
i ku|turowym
orazz uwzg|ędnieniem
z obszarami
sąsiednimi'
zakres sTUDIUM obejmujepodstawoweprob|emy
życiamiasta'w tym między
innymidotyczące;
- kierunkóWzmianW struktuŻepŹestżennejmiastaoraz W przeznaczeniuterenóW'
- kierunkóWiwskaźnikówdotyczącychzagospodarowania
telenóW'
oraz użytkowania
W tymterenówwyłączonych
spodzabudolvy,
- obszaróworazzasadochronyśrodowiska
ijegozasobóW'ochronypŻyrody,krajobrazu
l(ulturowego,

- obszaróWi zasad ochronydziedzictwaku|turowego
i zabytkóWoraz dóbr ku|tury
współczesnej'
- kierunkówrozwojusystemówkomunikacji
i infrastruktury
technicznej,
- obszaróW'na którychrozmieszczonebędąinwestycjece|Upub|icznego
o znaczeniu
lokalnym,
- obszarów'na którychrozmieszczonebędąinwestycjecelu pub|icznego
o znaczeniu
ponadlokalnym,
- obszaróW'd|aktórychobowiązkowe
jest spo|ządzeniemiejscowegop|anu
pzestŻennegona podstawie
zagospodarowania
pęepisówodrębnych,
- obszarÓWwymagających
p|zeprowadzenia
sca|eńi podziałunieruchomości.
- obsfarów pzestrzenipUbIicznej,
. obszaróW' dla których gmina zamie|za spoządzić miejscowyp|an zagospodarowania
przestzennego, w tym obszary Wymagającezmiany ptzeznaczeniagruntóW ro|nych
i |eśnych
na ce|enierolniczei nie|eśne'
. kierunkóW
izasad ksaałtowania
pŻestfeniprodukcyjneji
ro|niczej
ileśnej
- obszaróWnarażonych
na niebezpieczeństwo
powodzi'
Kierunkirozwojupzestzennego okreś|one
tekstemiodwzorowanena rysunkachsTUD|UM
kore|ują
z treścią
uwarunkowań
rozwojupŻestŻennegoodwzorowanych
na p|anszach
studiaInych
uwarunkowań
rozwojup|zestŻennego'załączonych
do odrębnychopracowań
planistycznych
studium.
1.3.STUDIUM. narzędziemksztaltowaniapo|itykiprzestrzennejsamoządu.
pog|ądów
sTUDIUMjestWyrazem
i dek|aracji
na tematkierunków
działań
podejmowanych
p|zezsamoŻąd d|arozwojumiasta.PŻyjmujesię zrównoważony
rozwój
obszarumiastajako podstawędo formułowania
kierunkówzasad i Warunków
zagospodarowania'
w sTUDIUM poIitykaprzest|zenna
okrcś|ona
odpowiadafasadom
przepisami
prawai uwzg|ędnia
ustanowionym
gmjny:
W zagospodarowaniu
- dotychczasoweprzefnaczenia,zagospodarowania
i uzbrojeniaterenu,
. stanładupŻestŻennegoi wymogóWjego ochrony'
- stan środowiska'
Wtym stan roIniczeji |eśnej
pzestzeni prodUkcyjnej.
WieIkości
ijakości
zasobów wodnychoraz WymogóWochronyśrodowiska,
przyrodyi krajobrazuku|turowego,
. standziedzictwaku|turowego
izabytkóWoraz dóbr ku|turywspółczesnej'
- warunki. jakości
życiamieszkańcóW'w tym ochronyichzdrowia,
- zag|ożenabezpieczeństwa
|udności
Ijejmienia'
- potrzebyi moż|iwości
rozwoju9miny'
. stan prawnygruntów,
- Występowanie
obiektóW
iterenóWchronionych
pŻepisóWodrębnych'
na podstawie
- Występowanie
geo|o9icznych.
obszaróWnaturaInych
zagrożeń
. występowanje
udokumentowanych
złożkopaIinoraz zasobóWWód podziemnych'
- występowanie
terenówgórniczychwyznaczonychna podstawieprzepisóWodrębnych,
- stansystemówkomunikacji
i infrastruktury
technicznej.
Wtymstopniaupoządkowania
gospodarkiWodno.ściekowej'
energetycznej
oraz gospodarkjodpadamj,
- zadaniasłużące
reaIizacjiponad|oka|nych
ce|ówpub|icznych.
sTUDIUMbędziespełniało
funkcjel
- aktu normatywnego
d|aorganuwykonawczegosamorząduorazjednostektym or9anom
podpo|ządkowanym. W działaniach
dotyczących9ospodarowania
W przestzeni miasta,
- kierunkującą
spoządzaniezmianmiejscowegoplanuzagospodarowania
przestżennego.
pzeplsu prawamiejscowego,
normującego
zachowaniew pzestrzeniwszystkich
podmiolóWzagospodarowania
przestrzennego'
. bazy informacyjnej
programurozwojuspołecznodo opracowywania
strategicznego
gospodarczegomiasta,Wzakresiezagospodarowania
pŻest|zeni'
- promocyjneW stosunkudo potencjalnych
inwestorówzagospodarowania
przestrzennego'
. postulatywne
W zakresiestanoWienia
zakresuzadań Żądowychi samoŻąduWojewództwa.
ponad|okalnym
służących
ce|ompubIicznym'
a pożądanym
d|amiasta.

1-4.z|ódh informacji.
Podstawowymi
źródłami
informacjisą|
- treśćplanuzagospodarowania
pzestrzennegoWojewództwa
łódzkiego'uchwa|onego
pzez SejmikWojewództwaŁódzkiegoUchwałąNr XLV/524l2002z dnia9 |ipca2002|
(Dz.U|z,Woj'ŁódzkiegoNr249'poz'3166)'
- treśćprojektuaktua|izacji
planuzagospodarowania
pęestęennegoWojewództwa
łódzkiego'
. treśćstudiumuwarunkowań
przest|zennego
i kierunkówzagospodarowania
9minyRawa
Mazowiecka- 2007r,
- treśćstudiumuwarunkowań
pŻestŻennegomiastaRawy
i kierunkówzagospodarowania
przyjętego
Mazowieckiej,
UchwałąNr XXXV|/288/09Rady MiastaRawa Mazowieckaz dnia
i kierunków
24 czerwca2009r.w sorawieuchwa|eniastudiumuwarunkowań
pŻestŻennegomiastaRawa |V1azowiecka
zagospodarowania
- treśćmiejscowegop|anuzagospodarowania
pzestŻennegomiastaRawy Mafowieckiej'
pzyjętegoUchwałąNr XX|/159/2000
Rady MiejskiejW RawieMazowieckiejz dn|a
pŻestŻennegomiasta
30 marca2000r.w sprawiemiejscowegop|anuzagospodarowania
Rawy Mazowieckiej,
. opracowaniaekofizjograficzne
podstawowespoządzoned|apotŻebmiejscowegop|anu_
- opracowaniaekofizjograficzne
podstawowespo|ządzonedIapot|zebstudium
przestrzennego
i kierunkóWzagospodarowania
miastaRaWaMazowiecka
uwarunkowań
(lledycja)
. operateWidencjigruntóWi budynkówobrębówmiastaRaWaMazowiecka,
- treśómap ewidencyjnych
obrębóWmiastaRaWa|vlazowiecka,
- treśómapg|ebowo-ro|niczych
w skali1:5000. WBGiURŁódŹ'
. treśćmap tematycznych
W skaIi1:25000'
fizjografiio9ó|nejb. Woj.Skierniewickiego
- Żeka Rawka''_ 2004 Regiona|ny
. opracowanie
powodziowego
zagrożenia
"obszary
zaŻąd GospodarkiWodnejw Warszawie'
- opra@Wanie,'|nwentaryzacja
i weMikacjapomnikówpęyrodywojewództwa
skiemiewickiego MiastoRawa Mazowiecka(23)"1997r,
- opracowanie,,Rezerwat
Rawka- Plan ochronyna lata1996-2015"1994-95(projekt),
- ,'Inwentaryzacja
własności
stanu|asóWd|a|asóWnie stanowiących
SkarbuPaństwa
położonych
na tereniemiastaRaWaMazowiecka,woj' Łódzkie na okresod 01.01'2003
roku'''PracowniaUŻądzaniaLasu'AGMAR''W GaIwolinie,
do 31'12'2012
. wyciągz opisutaksacyjnegoIasóWskarbUPaństwa(LasyPaństwowenadleśnictwo
Skierniewice),
- mapypzeg|ądoweuządzeń meIioracy]nych
W skaIi1:5000WojewódzkizaŻ ąd Inwestycji
RoInjczych
W skierniewicach'
Rejonowy
oddziałWRaWieMazowieckiej.
- opracowanie
2004r,
kanalizacji
sanitarnej
dla miastaRawaMazowiecka"
,,Program
. opracowanie
zaopatŻenia
W
Wodę
miasta
Rawa
Mazowiecka'
2004r'
d|a
'Program
- Wielo|etni
p|anrozwojui modernizacji
uządzeń Wodociągowych
i uŻądzeńkanaIizacyjnych
(Uchwała
N. X|X/'181/08
Rady|vliasta
RawaMazowiecka
z dnia20 maja2008r'),
- opracowania_ ''Rapońyo stanieśrodowiska
łódzkimw 2001rdo 2005i'' .
W Województwie

W|osŁódŹ.

. rejestrzabytkóWi gminnaewidencjazabytków'
- "Plan rozwojulokalnegomiastaRawa Mazowiecka"- 2004r,
- ,,Strategia
rozwojumiastaRawa Mazowiecka"- 2005r.
- U|ządMiastaRawa Mazowiecka'
. informacjestatystycznedotyczącestanuludności
- 'Pięcio|etniaocenajakościpowietŻaw województwie
Łódzkimw Iatach2002.2006''.
WojewódzkiInspektorat
ochronysrodowiskawLodzi,Łódż' czerwiec2007.
- Dokumentacja
do programuochronypowietza d|astrefyskiemiewicko_ łowickiej
- Gdańsk' 2009 r'
województwałódzkiegoobejmującej
obszarMiastoRaWa|\,4azowiecka
Biuro studiówi PomiarówProekologicznych
sp'
z
o'o'
''EKoMETR|A,
2. Uwarunkowaniarozwoiu przestrrennego,

kierunków
UwarunkowaniarozwojupŻestzennego są podstawądo sformułowania
z ań' 10
poszczegó|nych
granicach
miasta'
zgodnie
w
administracyjnych
rozwoju
obszarÓW
pŻy
pŻestzennym
kierunków
rozwoju
okreś|aniu
ustawyo pIanowaniui zagospodarowaniu
jest
lvynikających
W szczegó|ności
pŻestŻennego\,vymagane uwzględnienie
UWarunkowań
z następujących
sfer|
'1 dotychczasowego
pŻeznaczenia,zagospodarowania
i uzbrojeniaterenu;
)
jego
pŻestzennego
iwymogów
ochrony;
ładu
2) stanu
W tym stanu ro|niczeji |eśnejpzestzeni produkcyjnej'Wie|kości
3) stanu środowiska'
pŻyrody i krajobrazu
ijakościzasobóWWodnychoraz WymogóWochronyś|odowiska,
kulturowego;
i zabytkóWoraz dóbr kuIturyWspółczesnej;
4) stanudziedzictwaku|turowego
mieszkańcóW'
W tymochronyichzdrowia;
ijakościżycia
5 Warunków
i jej mienia'
Iudności
6 zagrożenia
bezp|eczeństwa
rozwojugminy;
7 potŻeb i moż|iwości
prawnego
gruntóW;
8 stanu
I Występowania
obiektówiterenóWchronionychna podstawjepŻepisóWodrębnych;
geo|oglcznych:
zagrożeń
1 0 Wyslępowania
obszarównaturaInych
złóżkopaIinoraz zasobóWWód podziemnych;
1 1 występowania
udokumentowanych
na podstawiepzepisów odrębnych;
Występowania
terenówgórniczychWyznaczonych
technicznej'
W tym stopniaupo|ządkowan.a
komunikacji
i
infrastruktury
stanu systemóW
gospodarkiWodno-ściekowej,
oraz
energetycznej 9ospodarkiodpadami;
ce|óWpub|icznych'
14) zadań służących
reaIizacjiponadIokaInych
omówionow niniejsfym
z uwagina prob|ematykę
i ska|ęopracowania'uwarunkowania
||edycjioraz opracowano:
rozdzia|ejakoWnioskiz opracowańcząstkowychdo STUDlU|\,4
podstawowego',
d|aobszarupzyłączonego
a) aneksdo 'opracowaniaekofizjograficznego
miasta,
do obszaru
W ska|i1|10000w nowychgranicach
rozwojup|zestrzennego
b) p|anszeuwarunkowań
miastaw tym:
administracyjnych
- uwarunkowania
-,'RolniczapŻestŻeń p|odukcyjna
rozwojuptzestŻennego'''
'obszary
rozwojuprzestrzennego'',
iobiektychrońione uwarL]nkowania
- "Hydrografia
- uwarunkowania
rozwojuptzestrzennego",
- uwarunkowania
-'.StrukturapŻestŻennaśrodowiska
rozwojuprzestŻennego'''
-''UWarunkowania
przestŻennegokoncepcja
sieci
dróg'.,
rozwoju
ponadto
na środowisko
do
W składdokumentacji
studiumwchodzi
''P|ognozaoddziaływania
pŻestŻennegomiasta RaWa
i kierunkówzagospodarowania
studium UWarunkowań
Mazowiecka".
2. 1.Otoczenie gospodarki przestrzennei.
2.1.1.Warunkimakroekonomiczne.
TemporozwojumiastaW dużymstopniubędzieza|eżećod dynamikirozwoju
i Łodzi' Warunki
gospodarkikrajuoraz położonych
W sąsiedztwieag|omeracjiWarszawy
makroekonomiczne
two|zyóbędązmiennyW czasie układszans i zagroŹeńd|apotencjału
poziomużyciamieszkańcóW'
gospodarczego
miasta'a w konsekwencjidIa
gospodarczegoag|omeracji
W kraju'potencjału
UtzymanieWzrostuekonomicznego
W Rawie
warszawskieji łódzkiejoraz pŻebudowad|ogiekspresowejz Węzłem
',Katowicka'
InwestoŻymogą
inwestycyjnego'
|\,4azowieckiej'
dająszansę na pozyskaniekapitału
poszukiwaćna tereniemiasta.łatwiejszego
dostępui
- do rezerwrynkupracyw skali powiatu
. do rezerwzdo|ności
produkcyjnej
zainwestowaniu.
i usługowejwistniejącym
- do terenóWo niskiejcenie nabycia,wyposażonych
W podstawoweeIementyinfrastruKury
sieciądrógkrajowych,
orazdob|zeskomunikowanych
technicznej
. do rynkóWzbytu'
- do zaopatŻenia
W produkty
roInicze'

I
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obniżenietempaWzrostuekonomicznegokrajuW okresachdłUższych'
moze
Wywołać
zjawiskabardzoniepomyś|ne
dla rozwojugospodarczegomiasta'to jestI
- brak możliwości
zatrudnieniamieszkańcówna obszaŻe miastajak i poza nim'
- odpływukapitału
jnwestycyjnego
pŻede
i kapitału
|udzkiegodo większychośrodków'
państw
Wszystkimdo większychmiasti aglomeracjioraz do innych
Unii Europejskiej'
w mieście
Ukształtowana
st.uKuragospodarki|okaInej
opańa na produkcji
- czynigospodarczy
przemysłowej
i usfugach,jako podstawowych
sferachzatrudnienia
rozwójmiastaza|eżnymod koniunktury
na rynkutowarówa jednocześnie
od wahańpodaży
miejscpracy.|stotnymd|amiastajestda|szyrozwójsferyprodukcyjno-usługowej'
Warunkimakroekonomiczne
miastaokreśla
stanzamożności
mieszkańcóW'
pośrednio'
Szacunkowąocenęna poziomie''dobrym..
możnaWyWnioskować
Podstawą
gospodarstwdomowych,między
do takiejocenysą informacjew zakresiezasobności
produkcji,aKywność
innymi:stanytechnicznebudynków'poziomWyposażenia
W środk.
zawodowa.otoczeniemakroekonomiczne
kształtuje
sferafinansóW'Wzajemnere|acje
dochodówWłasnych
miasta'dotacji'subwencjii dochodóWz innychźródeł
stanowią
pewności
pewność
kapitałowej
AKuaInie
o
samorządu'
możnastwierdzióznaczną
pozyskiWania
dochodów'
Wskazująna to:
- stabiIizacji
wskaŹnikówudziałumiastaW podzialedochodóWPaństwa.
- zmianyW cyklurocznymwskazującena tendencjęstabiIizacyjną'
spowodowanąniską
inf|acją
2.1.2.Sytuacja spoleczno-demograficzna.
Liczba mieszkańcówRaWy|\,4azowieckiej
W ostatnich|atachzostałaprzedstawiona
W poniższej
tabeIi'
Lata

Liczba
mieszkańcóW

2000

2001

2002

2003

2004

18 Ą44

1 84 1 6

18 396

1 83 0 7

1 83 1 5 1 82 1 9

2005

2oo9

2006

2007

18217

1 8 1 4 6 17999

|\,4ożna
zauważyósysternatyczny
spadekIiczbyIudności'
średnio
35 osób |ocznie(o,2o/.),
przyrostu
spowodowany
migracjami
Iudności'
któlepomimoutlzymujqcego
siędodatniego
powodują
naturaInego
odpływIudności
do innychrejonóWkraju.PrzyrostnaturaIny
oscyluje
jest' podobniejak całympowiecie
na poziomie0'66. sa|do migracjiW RawieMazowieckiej
rawskim,ujemneC0,95).Na|eżyp|zypuszczać,
żerozwójs|eryprodukcyinej
oraz stworzenie
dużejofertyterenówdo zamieszkaniaspowodujezahamowaniemigracjisi,ałej
oraz Wzrost
IiczbyIudności.
2.1.3.Otoczenie polityczne i prawne.
sytuacjapoIitycznai prawna'Wjakiejznajdujesię miastobędziemiałaistotnyWpłyW
na poziomszans izagrożeńjej rozwoju'Transformacja
państwa
strukturorganizacyjnych
Umiejscowiła
W mieście
siedzibępowiaturawskiegoz podpoządkowaniem
administracyjnym
województwułódzkiemu.samorząd miastafunkcjonuje
od 1999r' W nowychwarunkach
po|ityczno-prawnych.
obok nowegopodziałuadministracyjnego
krajuzostałyprzygotowane
i pzeprowadzoneprocesylegis|acyjne
iWdrożenia
dotyczącereformysystemuUbezpieczeń
społecznych
isłużby
zdrowia'takżezasadfinansowania
szko|nictwa,
Wdrożono
reformę
całegosystemuszkoInictwa'Na to nakładają
się zmianypŻepisóWprawapodyktowane
pŻyjętych
Wejściem
Po|skidoUniiEuropejskiej,
Brakpraktycznego
rozwiązań
odniesienia
prawnychw dłuższym
jednoznaczną
pŻedzia|eczasowym- nie pozwa|ająjednak
na
prob|emów,
identyfikację
z jakimisamorządbędziesię stykałi będziezmuszony
je rozst|zygać'
zmiany ustrojoweWprowadziły
zasady:pomocniczości'
zasadę unitamegocharakteru
państwaoraz zasadę trójstopniowego
podziału
państwa,D|amiastaRawa
terytoria|nego
Mazowieckapowyższezasadyustrojowepzekładająsię na następujące
stwierdzeniaI

. zadania,które mogąbyó reaIizowane
pŻez obywate|iIubpŻez ich wspó|noty(9minne'
pzez państwo,
powiatowe'wojewódzkie)nie będąreaIizowane
- gmina(miasto)wchodziW skłiad
posiada
państwa.w którympełnąi wyĘcznąsuwerenność
państwojako całośó'
- samoząd Województwa
(umiejscowiony
w Łodzi)nie naruszasamodzie|ności
samoŻądu
powiatu(Rawa|\'azowiecka)
miasta
inie
nad
nimi
nadzoru;
oraz samoŻądu
sprawuje
w pozycjiprawnej,podmiotamisamoządu
takżemiastoi powiatsą równorzędnymi
terytoriahe9o,
- poszczegó|neszczeb|esamoządności
są nieza|eżne
finansowo,
- na każdymszczebIusamoŻąduobowiązujezasada zupełności
budżetu'wedługktórej
wszystkiedochodyiwydatkisą objętebudżetem'
poszczególnychszczeb|i
obszar miastaRawa Mazowieckapodlegaoddziaływaniom
W zakresie9ospodarl(|
samoządowych,ściś|e
Według
ustawowychkompetencji'
pzestŻennej' najistotniejsze
będąnastępujące
ce|e;
dotyczące:
a) samoŻąduwojewódzkiego,
. pobudzaniaaktywności
gospodarczej,
twoŻeniewarunkóWrozwojugospodarczego'
w tym kreowanierynkupracy,
- UI|zymania
społecznej
i technicznejo znaczeniu
oraz rczbudolvyinfrastruktury
wojewódzkimi krajowym,
- "ea|izacji
pubIicznej,
zadań z zakresuużyteczności
- zachowaniawańościśrodowiska
i pŻyrodniczego'p|zy uwzg|ędnieniu
ku|turowego
potzeb p.zyszłychpoko|eń'
- kształtowania
i ut|zymaniaładupŻestŻennego,
b) samoŻądupowiatowego'
dotyczącezadań ponad.gminnych:
- edukacjipublicznej,
- promocjii ochronyzdrowia,
- transpońu
idróg pubIicznych,
- ku|tury
iochronydóbr ku|tury,
- gospodarkiwodnej,
- ochronyśrodowiska
i pŻyrody'
- PromocjiPowiatu.
2.l.4. PJzestrzeńlejonu.
na pŻykładziepowiązań
Re|acjez otoczeniemw ska|irejonusą uwidacznianenajczyte|niej
gospodarczychi usługowych.
miastajest różnyW
zasięg oddziaływania
administracyjnych'
poszczegó|nychsferachżyciai posiadaróżnorodną
intensywnośó'
W Rawie Mazowieckiej
jest komp|etinstytucji
powialowej.
funkcjęadministracji
sprawujących
umiejscowiony
położone
gminy
w
Województwie
|ódzkim'
Należą
Fakt ten ,zaIicza''do ręjonuościenne
do nichgminy]RaWaMazowiecka'
cie|ądz.RegnóW'sadkowiceiBiałaRawska,
związkiusługowe
dotycząko|zystaniaz usługwyższegorzędupzez mieszkańcóWterenóW
W szczegó|ności
dotycząone służby
zdrowia,szkoInictwa
otaczających'
ponadpodstawowego'
ihand|u.zasięg
ku|tury'
spońu,turystyki
iwypoczynku'
bankowości
gmin
poza
gmin
felechIinek'
wykracza
tereny
w/w
idotyczy
także
GłuchóW'
czerniewice
ten
produktóW
roInych
i Rzeczyca.związkioospodarczezaznacfąąsię w zakresierynkuzbytu
rodzajemproduktu
oraz rynkupracy'zasięg rejonuw tej sleze jest uwarunkowany
dostarczanego'surowiecm|eczarskiizbożowydostarczanyjest z terenówgminw promieniU
pozagranice
W surowiecmięsnyv!rykraczają
zdecydowanie
12-15km'
Rynkizaopatrzenia
gospodarcze
rejonu
z
miastem
nie
sąjednorodne.
rejonunajbIizszych
związki
9min.
innychośrodkóW
miejskichjako rynkówzbytuproduktóWroInych'
zaznacza się WpłyW
a W sfczegó|ności
dotyczącychowocówi waŻyw'
miastaz otoczen.emdotyczą
obszary bezpośrednich
zWiązkówfunkcjonaInych
miejskiego'
tychsfer'którestanowią
o możliwości
i jakości
funkcjonowania
organizmu
związkitakieWystępują
z gminąRawa Mazowieckai dotyczą
. zaopatzeniaw wodę- główneujęciawodyWystępują
na tereniewsi Boguszyce,

- miejskaoczyszczaIniaznajdujesię na tereniewsi Konopnica
. oczyszczaniaściekóW
i posiadamoż|iwość
obsługibezpośredniej
miejscowości
z gminyoraz utyIizacji
ścieków,
opańejna dowozie'
- Wspó|nego
zaopa||zęnia
w gaz'
systemusiecii u|ządzeń
- uty|izacji
- zakładutylizacjiznajdujesię we wsi Pukinin,
odpadówkomuna|nych
- terenówpzemysłolvychpołożonych
w mieście
iWe WsiKonopnica'
- terenóWrekreacyjnych
i ochronyWóddoIinyŻeki Rawki,
. obszaruchronionegokrajobrazu,
korytaŻeko|ogiczny
obejmującego
doIinyRawki
na obszarzemiastaigminy,
- pełnienia
pŻez miastofunkcjigminnego
ośrodka
usługowego
d|aterenugmin,'
Powyższezwiązkifunkcjona|ne
Wskazująna Wzajemneuzupełnianie
się organizmóW
gminyi miasta,bez shrarzaniasztucznychbarieradministracyjnych.
na dużemoż|iwości:
Ta tendencja
wskazuJe
- aktywizacjiterenóWgminywyposażonych
w infrastrukturę
techniczną'skoordynowaną
r systemamimiejskimi,
- optyma|nego
rozwojusystemówinfrastruktury
technicznejWkierunkachuwzg|ędniających
potżebymiastaigminy'
2.1.5.zadaniasłużące
leaIizacjiponad|okaInych
ce|ów pub|icznych.
ZagospodarowaniepŻestrzenimiastawarunkująrównieżinwestycjeoraz programy
działań' rea|izowanei formułowanepzez administracjęządową jak i samoządowa
celów
szczeb|a powiatowegoi wojewódzkiego.zadania te sfużąrea|izacjiponad|oka|nych
pubIicznych'Dotycząnastępujących
terenów:
e|ementówzagospodarowania
- Infrastruktury
i komunrkacji.
technicznej
- obszarówprawniechronionych'
Na|eży
się spodziewać'
żeskaIazadańsamoŻąduwojewódzkiego
na tereniemiastabędzie
niewielka,a odczuwalnaw inwestycjach
infrastruktury
techniczneji komunikacji.
Do najwaŹniejszych
na|eżeć
będziepŻebudowadrogikrajowejNr 8 do klasydrogi
k|asfunkcjona|no-technicznych
ekspresowejz węzłem,'Katowicka'oraz podwyższenie
drog
wojewódzkich
Nr707'725i726' |stotną
rozwojumiastabędzie
d|azrównoważonego
ochronawańościprzyrodniczo-krajobrazowych
do|inyŻ ' Rawkispoczywającana wszystkich
szczebIachsamorządu'
zadaniasamoŻądupowiatowego
sązdecydowanie
Większei generaIizując
zabezpieczająmieszkańcommiastajakość
och|onęzdrowia
dróg układupodstawowego,
i edukacjęponad.podstawoWą'
2.1.6'szanse i zaglożeniarozwoju miasta,na które możewpływaćpo|ityka
przest]zennasamo]ząduwojewództwaolaz państwa.
UwarunkowaniaWynikającez prowadfonej wzez Jząd po|itykilegiona|nej(Narodowa
StrategiaRozwoiu Regionalnegona lata 2007.20131
jestzapewnienie
jakości
MisjąNsRR na |ata2007-2013
Wzrostu
życia
pŻy zachowaniuzasad rozwojukonkurencyjności
krajui regionóW.ptzyjednoczesnej
rozwojowych
koncentracji
na stymulowaniu
i utrwalaniupozwwnych tendencja
W Województwach
z Wyko|zystaniem
ich endogenicznych
zasobów'
NSRR zwraca uwagęna fakt' iżrozwójobszaróWpowiniennastępować
W głównejmieze
W oparciuo Wewnętznypotencjał;
to wokółniegoobszarypowinnybudowaćswojepŻewagi
konkurencyjne'
tak' aby Wspierackonkurencyjność
strategiastarasię utŻymaćróWnowagę
regionówijednocześnie
WyróWnywać
szansewojewództwzapóźnionych
aby osiągnąć
gospodarczą
pŻestŻ
i
spójnoścspołeczną'
ennąkraju'
Znajdujeto odbiciew celachkierunkowych:
1' Większakonkurencyjność
województw(ceIrealizowanyW całejPo|sce)' któryskupiasię
na wspomaganiuinstytucji
otoczenia biznesu,wsparciurozwojumetropolii,
innowacy]ności'
rozwojuinfrastruKury
wzmacniającej
konkurencyjność
Województw.
rozwojuzasobów Iudzkichoraz ochroniedziedzictwapzyrodniczegoi ku|turowego;
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2. Większaspójność
społeczna'gospodarczai pzestŻenna' Podmiotyz terenu
Województwa
łódzkiegobędąmogłykozystaćze WsparciaW ramachkierunkóWdziałań:
Wzmocnienjeimpu|sówrozwojowych
o znaczeniuponadregiona|nym
na obszaŻe
oddzia'waniaVI Paneuropejskjego
KorytaŻaTranspońowego.
kierunkówzwiązanych
pzyrodniczego. rozwojemturyśykia takze
z wyko|zystaniem
dziedz.ctwaku|turowego'
Współpracy
międzyregionaInej;
3' szybszy Wzrost- wyróWnywanie
(ce|rea|izowany
sfans rozwojowych
w całejPo|sce)'
W ramachktóregorea|izowane
będądziałania
z zakresup|zekształcania
śruktury
zatrudnienia.
iopańegona Wiedzy,
budowyspołeczeństwa
obywate|skiego
Wspierania
pUnktu
Wie|ofunkcyjnego
rozwojuobszaróW'szczegó|nieWażnymz
WidzeniaRaWy
Mazowieckiejmożebyó priorytetstymu|owanie
rozwojuośrodków
miejskich,- tzw'
centrów RozwojuDrugiegoSlopnia'
Uwarunkowaniawynikaiącez po|ityki lozwoju kraiu (NarodowyP|an Rozwoiu na |ata
2007-20'l3l
programem,którego
NarodowyPlan Rozwojuna |ata2007-20'|3jest komp|eksowym
jakości
pŻyczynić
podniesienia
rea|izacja
ma się
do
życiaobywate|i
W Po|sce'W jego
ramach rea|izowanebędą działaniaWspółfinansowane
z funduszyeuropejskich.a także
działaniaważne2 punktuWidzeniakrajua nie objętepo|itykąregiona|nąUnii Europejskiej.
W ten sposób NPR będzieobejmował
swoimidziałaniami
Większość
sfer życiaspołecznego
system rea|izacyjnyNPR pżewiduje funkcjonowanietzw. sektorowych progEmóW
operacyjnychw poszczegó|nychdziedzinach'zafądzanyah pfez odpowiednich
ministróW.
Będąto: ProgramoperacyjnyInfrastruktura
drogowa
- Programoperacyjny
Konkurencyjnośćtranspońu
- ProgramoperacyjnyŚrodowisko
. Programoperacyjny|nnowacje- Inwestycje
_ otwańa gospodarka
. ProgramoperacyjnyNauka,nowoczesnetechno|ogie
i społeczeństwo
informacyjne
- ProgramoperacyjnyWykształcenie
i kompetencje
ProgramOperacyjnyZatrudnieniei integracjaspoleczna
- ProgramoperacyjnySpołeczeństwo
obywate|skie
- Programoperacyjny
Administracja
sprawnaisłużebna
- ProgramOperacyjnyPomoc techniczna
Kwestieodnoszącesię do rozwojuregionaInego
znajdąswojeodzwiercied|enie
w rea|izacji]
16 RegionaInych
Programówoperacyjnychza|ządzanychpfez władzeregiona|ne;
- ProgramuoperacyjnegoSpójność
terytoria|na
i konkurencyjność
regionów
za|ządzanegopfez Ministerstwo
Gospodarkii Pracy;
ProgramóWoperacyjnychRozwójobszaróWWiejskichoraz zróWnoważony
rozwój
sektorarybołówstwa
i nadbęeżnychobszaróWrybackich'reaIizujących
Wspó|ną
PoIitykę
Ro|ną;
. Programyoperacyjneeuropejskiej
współpracy
terytorialnej'
PŻ ewidzianesą do reaIizacjiprogramyWspółpracy
międzyregiona|nej,
których
poprawić
reaIizacjama
popzez tworzenies|eci
efektywność
działaniapolitykiregionalnej
współpracyi wymianędoświadczeń'
państwabędzie
Ważnymkrokiemku decentra|izacji
wdrażanieRegionaInych
Programówoperacyjnych'opracowanieiwdrażanietych
programów
na poziomieregionaInym
spŻyjaćbędzie|epszemu
dostosowaniu
rea|izowanych
działańdo specyficznychpottzebposzczegó|nych
województw'
Położenie
iznaczenieRawyMazowieckiej
Wskazuje
na moż|iwości
uczestniczen|a
programach
W
z czerpaniem
funduszyna rozwójgospodarczy.
społeczny
i pzestŻenny
miasta.
Uwarunkowaniawynikające z polityki przestrzennejpaństwa (Aktua|izacjaKoncepcii
PrzestrzennegoZagospodarowaniaKraiu)
AktuaIizacja
Koncepcji
Przestęennego
zagospodarowania
Kraju(KPzK)jakojeden
z tzw'.'obszarów
met|opoIitaInych''
Wymienia
regionłódzkia konkretnie
Łódźjje]

pozostaniepod aktywizującym
zurbanifowaneotoczenie.RaWaMazowieckaz pewnością
wpływem
tego obszaru'W województwie
łódzkimzaznaczany)estpotencjał
turystyczny.
W tym:zabytki,baza hote|owai obszaryatrakcyjnepŻyrodniczo.Niewątp|iwie
do takich
obszarówna|eżydoIinaRawki'
D|apŻyspieszeniaIozwojuKoncepcjaproponujepodejmowanie
działańW zakresie
poprawyinfrastruktury
(p|zyspieszona
rozwojudużychmiastWojewódzkich'
komunikacyjnej
i krajowychsieci infrastruktura|nych,
modernizacja
budowaodcinkówt.anseuropejskich
regionaInej
i |oka|nej
infrastruktury
rozwijanieinfrastruktury
transportowej'
społeczeństwa
informacyjnego).
powinny
Koncepcjazwracauwagęna prob|emrestrukturyzacj.
miast.Priorytetowo
zostaópotraktowane
miasta',..'odużych
Wa|orach
architektonicznych
i urbanistycznych,
będąc€ e|ementami
historycznego
dziedzictwa'szczegó|niena|aŹonena bezpowrotne
zniszczenie.
uwarunkowaniaWynikaiącez usta|eńp|anuprzestrzennegozagospodarowania
województwałódzkiegooraz projekt! aktuaIizacjip|anuprzestrzennggo
zagospodarowaniawoiewództwałódzkiego.
P|anpŻestŻennegozagospodarowania
województwałódzkiegopŻyjąłd|amiastaRawa
|\,/lazowiecka
następujące
usta|eniaw zakresiepolitykipąestŻennej:
procesóWrozwojowych'
a) miastopołożone
w st|efiepotencjalnych
koncentracji
b) miastopołożone
w podstrefieznaczącegooddzia|ywania
ag|omeracji
stołecznej
potencjaInego
W układzie
warszawsko.
łódzkiego,
bipo|arnego
europo|a
c) udziałobszarumiastaW Łódzkiejspecja|nejstrefieEkonomicznej(Rozpo|ządzenieRady
MinistróWf dnia 21.08.2001r. W sprawieustanowienia
łódzkiejSpecjaInejstrefy
Ekonomicznej
z póŹniejszymi
zmianami)'
d) miastopołożone
W podstrefiezielonegorozwojuz ochlonąprawnąobszaruchronionego
krajobrazui rezerwatuprzyrodniczego'Rawka",
e) funkcjaośrodka
zasięguoddziaływania
subregionaInego
o ponad-powiatowym
potencjału
ze znacznymWzmocnieniem
|udnościowego
i gospodarczego,
f )wprowadzenieW graniceobszarUmiasta'obszaru chronionegoKrajobrazuGómej i
Rawki,
Srodkowej
g) utworzenia
pomnikahistorii-układu
urbanistycznego
W RawieMazowieckie,'
h) utwoŻen.aArcheo|ogicznego
Parku Ku|turowego,
i ) objęcialragmentumiasta'RawskąstrefąTurystyczną'.
j ) włączenia
miastado szIakÓW
w tym:
turystycznych
o znaczeniuponadregionalnym
. RegionaInego
(rowerowy)'
Sz|akuParków Krajobrazowych
- RogowskiejKo|ejkiWąskotorowej.
- sz|akówsamochodowych:
iPałacóW'
'Zamków'' 'BudownictwaDrewnianego'''
''DWoróW
oraz,WieluKultul.
2.2. Dotychczasoweprzeznaczenieterenów oraz stan zagospodarowaniaiuzbrojenia.
Podstawowymdokumentemsterującymprocesemprzeznaczen.aterenóWpodzabudoWę
|ubpodzagospodarowanie
z wyłączeniem
zabudowyjest studiumUwarunkowań
i kierunków
pŻestŻennegomiastaRaWyMazowieckiejpŻyjęteuchwałąNr
zagospodarowania
XXXVU288/09Rady MiastaRawa Mazowieckaz dnia24 czerwca2009r.w sprawie
pŻestŻennego
uchwa|enia
i kierunkóW
zagospodarowania
miasta
studiumuwarunkowań
RaWaMazowiecka.PŻ yjętew sTUDIUlukierunkirozwojupŻestŻennegonawiązujądo
planumiejscowego'
usta|eńobowiązującego
W sytuacjiniezgodności
usta|eńobydwu
p|anistycznych
dokumentów
w tręści
sTUDIUMWskazano
zamiarsporządzenia
zmiany
planumiejscowego.
2.2.1.Strukturaprzestrzennamiasta.
położonego
strukturapŻestŻennamiastauksztaftowała
się na p|aniecentra|nie
rynku
(P|acMarszałkaJózefa Piłsudskiego)z
wychodzącymipromieniście
drogamina kierunkach
do:Warszawy,
Grójca'NowegoMiasta'opoczna,Piotrkowa
Trybuna|skiego
iŁodzi'

Podstawowymdokumentemsterującymprocesemzagospodarowania
terenóWjest
p|anzagospodarowania
pżest|zennegomiastaRaWyMazowieckiejzatwierdzony
miejscowry
uchwałaNr XXl/159/2000Rady |vliejskiej
w Rawie Mazowieckiejz dnia 30 marca2000r'
z późniejszymi
zmianamiPoniższezestawienieokreś|a
rejestruchwałusta|ających
pfeznaczenie' warunkizabudowy
i zagospodarowania
terenów'obowiązujących
na obszaŻe miasta'
Lo.
1.

TVtuł
Publikacia
Uchwała
NlXX|/159/2000
RadyMjejskiejW
RaWle
Dziennik
MaTowieckiej
u dnia30 narca 2000r.w sprawe
U|zędowy
planuzagospodarowania
przestfzennego
miejscowego
miastaRa!Ą,v
Mazowleckiei
ŁÓdzkiegoNr 64
pof.354

2.

z uzupełnieniem
zawa.tymw Uchwa|e
Nr )<XlX233l2000
Rady l\,4iasta
RawyMazowieckiej
z dnia27 pażdzie.1iąa
2000r w sprawienielscowego
planuzagospodarowania
prrestrzennego
ffagmentu
położonego
przyu|'
miastaRawa|\,4azowlecka'
zvgmuntaZwo ńskleoo
z korektązawańąwUchwa|eNr XLV||/42312002
Rady Dziennk
lMiejskiejwRaWe Mazowieckiejzdnia27 w.ześn|a
tJ|zędowy
2002rw sp|awiekorektyuchwały
Nr )q|/159/2000
Rady N,liejskiejw
RawieMazoweckiejz dn a 30 marca ŁódzkiegoNr 292
poz.3802
2000r.w sprawe m ejscowegop anu
przestrzennego
ragospodarowania
miastaRawy
Mazowieckiei
z korektąfawartąwL,chwa|eNr XL|||/413/06
Rady
Dziennlk
MiastaRawaMazowleckazdna26 pażdzenlka
U|zędowy
plan2006r.w sp.awe zria^ymiejscowego
przestrzennego
zagospodarowania
miastaRawy
Łódzkiego z 2a07|
Marowieckiej
Nr 7 poz.67

3.

4.

5.

6.

7.

B.

LD.

L

P|anmiejsco\Ąy
w granrcacfl
miastaz
wyłącz'działek
Nr 563,605 i
606
Dziennik
Obejmuje
Urzędowy
dzlałki
geo0ezylne
ŁódzkiegoNr 143 Nr 563,605 i
poz.839.
606

UchwałaNr XL||/382/2002
Rady lV|iasta
Rawa
Dziennik
Mazowiecka
z dnia19lutego2002r.w sprawiezmiany tJ.zędowy
przestrzennego
mieiscowegoplanuzagospodarowania
miastaRawvIVazowieckiei
ŁódzkiegoNr
81DoZ.1529
UchwałaNr Vl||/65/03
Rady MiastaRawaMazowiecka Dziennik
z dnia 30 czerwca2003r.w sprawierm any
planuzagospodarowania
prfestrzennego
mie]scowego
miastaRawvl\,4azowieckiei
Łódfkiego Nr 225

Obejmuje
fragment
rysunkuNr 2
w ooszarze
urbanistycznym
Nr 2.
Obejmuje
Wysokości
zaouoowy
symboluPU
(zn ana 11)
ZmianaNr 1

ZmlanaNr 2

pof.2133

UchwałaNr V|I|/89/03
RadyMiastaRaWaMazowiecka Dziennik
z dnia29 pażdzię|nika
2003r W sp.aw|eZm|any
U|zędowy
przestrzennego
mielscowegoplanuzagospodarowania
miastaRaW Mazowieckiei
ŁódzkiegoNr 557
pof.3651
UchwałaNr XV/223l05Rady |\,,liasta
RaWaMazowiecka DziennikUrz.
,zdn a 8 -tego2005..w so'awieTnranymre.scowego
p|anuzagospodarowania
pżestrzennego
miastaRawy Łódzkiego Nr 85
poz. 829
Mazowieckiei

Tvtuł

Publikacia

UchwałaNr XV/224l05Rady M asta Rawa l,4azowieckaDziennik
7 dnia B |utego2005r W sprawiezmia.y n ejscolt€ g o
UŻę0owy
planuraoospodarowania
przestrzenneqo
miastaRavw

Zmiana Nf 3

ZmianaNr 4

Uwaqi
ZmianaNr 5

l3

[.4azowieckiej

ŁódzkiegoNr 129
poz. 1328
Dz' Uzędowy
ZmianaNr 6

1 0 . UchwataNr XXV268/05RadVMiastaRawa
Mafowieckaz dnia 28 czerurca2005r.w sorawie
planuzagospodarowania
rmianymiejscolvego
ŁódzkiegoNr 282
grzestrzenneqo
miastaRawv Mazowieckiei
oo2.2710
11
Dz' Uzędowy
ZmianaNr 7
UchwataNrXLlll/411106Rady NtiastaRawa
Mazowieckaz dnia 26 paŹdziernika
2006r'W sprawie Wojewódzi!^/a
planuzagospodarowania
zmranymiejscowego
Łódzkiegoz 2007r'
przestrzenneqo
miastaRawv l\,4azowieckiel
Nr I poz.71.
1 2 . UchwałaNr XL|||/412106
N,'|iasta
Rawa
Dz' U|zędowy
ZmianaNf 8
Rady
l,'|azowiecka
z dnia 26 października
2006r,w sprawie
planuzagospodarowanra
zmranymiejscowego
Łódzkiegoz 2007r
przestrzenn€ o miastaRawy Mazowieckiej
Nr 34 poz. 312.
obszar
położony
pzv u|'Białeii Mszczonowskiei
UchwałaNrV||/63/07
Rady MiastaRaWaMazowiecka Dz' Urzędowy
ZmianaNr 9
z dnia 27 kwielnia 2007r.w sprawie zmiany
przostrzennego ŁódzkiegoNr 180
mielscowegoplan! zagospodarowania
miastaRaWyMazowieckie]
dla obszarupołożonego p o z . 1 7 1 9
o|zv uI oooczvńskiei
UchwałaNrV|u64/07Rady MiastaRawE lv|azowiecka
z Dz' U|zędowy
ZmianaNr 10
dnia 27 kwietńia2007r'W sprawiezmianymiejsco\^/ego
planuzagospodarowania
przestrzennego
miastaRa\/!y ŁódzkiegoNr 185
po2.1745
Mazowieckjej
d|aobsfalu położonego
w rejonieu|'
KsieżeDomki
1 5 . UchwałaNrX|||/1o9/o7
ZmianaNr 12
Rady MiastaRawaMazowiecka Dz. UŻędowy
z dnia27listopada
2007r.w sprawiezmiany
Województwa
p|anuzagospodarowania
przest|zennego Łódzkiegoz 2008r'
miejscorĄ^ego
ńiasta Rawylv|azowieckiej'
fragmentpołożony
Nr 2, poz.42
przyuIicach:skierniewickiej.
stefanaJasińsk.egoi
Piekarskiei.
UchwałaNr X|||/111/07
RadYMiastaRaWaMazowiecka Dz' U|zędowy
ZmianaNr 13
z dnia27listopada
2007r.w sprawje
zmiany
planuf agospodarowanla
przesttzennego Łódzkiegof 2008r'
miejscolvego
pŻy
miastaRawyMazowieckiej,
fragmentypołożone
Nr 15,poz.190
ulicach:Mszczonowskiei,
JerozolimskiejWodnej,Jana
Sobieskiego,KazimierzaWielkiego,Jerozoiimskiej
i Slonecznej),
ZamkowaWola,Konstytucji
3-Maja
i Krakowskiej,
Warszawskieji Targowej'Kardynała
Wyszyńskiegoi AdamaMickiewicza'Ko|ejowej
iŁowickiej'Jana chryzostomaPaska, Do|nejiJu|iana
TJw ']1aKs ęZe Domk|o.az Ju|usza s]owack|ego
i Katowickiei.
1 7 UchwałaNrXV||/150/08
Rady N,,liasta
Rawa
Dz' U|zędowy
Zmiana Nf 14
l,4azowiecka
z dnia 7 marca2008r.w sprawiezm any
Województwa
planuzagospodarowania
prrestrzennego ŁódzkiegoNr 116'
miejscowego
miastaRawy lvla7oweck|eJ
w reJonE poz.1131
obsfar położony
u|'opoczvńskiei
1 8 UchwataNr XM77108 Rady MiastaRawa Mazowiecka Dz' Urzędowy
ZmianaNr 15
z dnia 20 maja2008r.w sprawiezmianymieiscowego
planuzagospodarowania
przestrzennego
miastaRawy Łódzkiego'Nr 201,
poz.1882
Mafoweckiei

Lo.
TYtuł
1 9 . UchwaraNr XXVI/2'5108Radv I\,4
asta Rawa

Publikacia
Uwaoi
Driennrk
Urzedow ZmianaNr 16

l4

20.

21

22.

23

25

26

LO.

27

Mazowieckaz dnia 29 października
2008r w sprawie
Łódzkjego z dnia 5
zmianymie|scow€ g op|anu2agospodarowania
przestrzennego
miastaRawyMazowieckiej,
obvary grudnia 2008r Nr
połoŹone
365 Wz.3225.
w rejonieu|ic:Bo|es|awa
chrobrego,
P|acuPiłsudskiego'
Wodnej,Reymontai Południowej'
Warszawskieii Zatvlneioraz Katowickiei.
DziennikU|zędowy
Rady MiastaRawa
UchwałaNr XxV|/216/08
I\,'|azow
2008r w sprawie
ecka z d1ia 29 października
z dnia5
Łódzkiego
rmianym ejscowegoplanuragospoda'owania
grudnia2008rNr
przestrzennego
miastaRawyI\'4arowieck
ej,obszar
położony
w le]onieu icy KazimieŻaWie|kego (za
365 poz.3226.
ko eikawaskotorowa)
Rady MiastaRawa
DziennikU|zędowy
UchwałaNr XXV|/217108
Mafow|ecka
z dnia29 paździelnika
2008rw sprawie
planuzagospodarowania
Łódzkiegoz dnia2
rmianymrejscowego
grudnia2008rNr
przestrzennego
miastaRau/yl\,4azowieckiej,
obszar
połozony
Reymonta
2WZ3176.
w rEonie u|icWładysława
iTaroowei.
Radv l\riastaRawa
DziennikU|zędowy
UchwalaNr )(XVl/218/08
l\'azow|ecka
f dnia 29 paździelnika
2008r Wsprawie
planuzagospoda.owania
ŁÓdzkiegoz dnia 2
zmianymre,scowego
prrestrrennego
(obszarw grudnia2008rNr
miastaRawyl\,4azowieckiej
reionieul.OsadaDolna)
362 ooz. 3177.
Rady
,4iasta
Rawa
DfiennikU|zędowy
UchwałaNr XL|/318/09
lvazowieckaz dnia 25 stoDada2009r.w sDrawe
Łódzkiegoz dnia3
zria^y 11ejscowegoo anu Tagospodarowania
przestrzennego
miastaRawy l\'4azowieckiej,
obszary lutego2010rNr 32
połoŹone
w rejonieu|ic:Mszczonowskiej'
zamkowa poz.239.
Wo|ai Targowej'Jerozo|imskiej.
Browarnej'Ks.ędza
skorupki'Parkoweji ArmiiKrajowej.Południowej,
P.zemysłowej'
Piwnej,Jana chryzostomaPaska,
ooocfvńskiei'Katowickiei'KsięzeDomki'
DziennikUzędowy
UchwałaNr XL|/317/09Rady lv|iaslaRaWa
Mazowieckaz dnia 25 listoDada2009r.w sorawie
planuzagospodarowa.ia
Łódzkiego z dnia 27
zmranymielscowego
przestrzennego
stycznia2010rNr 24
miasiaRawy Maroweckiel,obszar
DołoŹonv
orzvu|'Warszawski€ i
ooz.159.
Dziennk Użędowy
RadY N]asta RaWa
UchwałaNr XL1/316/09
Mazoweckaz dnia 25listopada2009r.w sprawie
planuzagospodarowania
z dnia11
zmianymiejscowego
Łódzkiego
przestrzennego
2010rNr 4
miastaRawyIVazowieckiej,
obszary stycznia
pof.37.
położone
pŻy A|.Konstytucji3Ma]aiu|. Tadeusfa
Kościuszki
u|'
Tatar.
oraz oŻv
Rady MiastaRawaMazowieckiDfiennikUrzędowy
UchwałaNr L|||/383/10
20|0r w sprawiezmiany
z dn|a27 paż'dzlp-.nka
przestrzennego
planuzagospodarowania
Łódzkiegoz dnia11
miejscowego
pŻy u|. grudnia2010rNr
miastaRawy Mazowieckiej,
obszarpołoŹony
i Łakowel
357 ooz. 3221.
JerozoIimskiei

ZmianaNr 17

ZmianaNr 18

ZmianaNr 19

ZmianaNr 20

ZmianaNr 21

zńianaN|22

ZmianaNr 23

Publikacia
UwEoi
Tytul
Rady MiastaRawa
DziennikU|zędowy ZmianaNr 24
UchwałaNr L|||/384/2010
2010r'w sorawie
Mafow|ecka
z dnta27 oażd7|ernika
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28

34

33

29

30

32

LO,

33

Łódzkiegoz dnia11
zmianymielscowegoplanuzagospodatowania
przestrzennego
miastaRav\yMazowieckiej,
obszary grudnia2010rNr
położone
Laskowej'
w rejonieu|ic:skierniewickiej'
357 poz.3222.
Pszenicznej,JeŻowskiej
i ogrodowej,Jeżowskiej'
KazimierzaWielkiego
i Mszczonowskiej,
Jerorolimskie
i
] zamkowaWo|a,Białej'A|eksandrówka'
Ko|ejowej
i
Łowickiej'Krakowskie]
i Połudnlowej'
słowack]ego
Fawornej.so|]darności.
Tomaszowsklej,
osada Do|na
i Krakowskiej'K|akowskjej,
Faworne],KsięzeDomki,
Katowlckieii TatarDz ennikU|zędowy Zmiana 25
UchwałaNr V||l/64/11Rady MiastaRawa
(lnfrasiruktura)
I\,'lazowiecka
z dn a 29 czerwca2011r,w sprawie
planuzagospodarowan
Łódzkiegoz dnia10
zmlanymiejscowego
a
przestrzennego
2011rNr
miastaRawyMazoweckiej
sierpnia
2 2 7o o z . 2 3 .
DziennikUŻędowy Zmiana26
UchwałaNr X|V/97l11Rady MiastaRaWa
Mazowiecka
z dnia28 grudnia2011r.w sprawie
pla.rLzagospodarowa^ia
7n any miejscowego
Łódzkiego
przestrrennego
miastaRawy Mazowiecklej,
obszary poz. 58Oz dnia 22
położone
w rejonieu|ic:Ko|ejowe]|\,4urarskiej.
lutego2012r
Jeżowsklej'KazimieŻaWie|kiegoi st' Batorego'
i
zamkowaWo|a.BrowarnejPżemysłowej
Krakowskiel,
Warszawskej flemowita,Al.
Konstytucji
3 [,4aja
i Po|nej'Przemysłowej
A
KorsTytLcl3 NlalaI Poludnrowel.
fwol lsk ego i
Tomaszowskiej
i słodowe]osada
so||darności'
Dolna,Katowickiej
i Dolnej,Tomaszowskiej,
iWyrwolena, Katowickieli H.
Katowickiej
sienkiewicfa'Katowckiej(przygranicy\Ąsichrusty)'
KsiężeDomki(p|zyzbiornikuDo|na),KsjęŹeDomki
(pŻV qranicvz wsią Boquszyce)
DzienniktJ|zędowy Zmlana27
UchwałaNr X|V/98/11
Rady MiastaRaWa
w sprawie
Mazoweckaz dnla28 grudnla
20'11r.
planu/agospoddrowania
zTia'y mie_scowego
poz. 571z dnia21
przestrzennego
m asta Rawyl\'4azowieckiei,
obszar
|Ieąo2012 |'
oołoŹonv
orfv ul' ożeszkoweL
t]chwała
Nr X|V/99/11Rady NliastaRaWaMafowiecki Df ennikUŻędowy Zmiara28
z dnia 28 grudnia2011r.wsprawezmiany
planuzagospodarowania
przestrzennego
Łódzkiegoz dnia12
miejscowego
pŻy u icy lutego2012 | por.
miastaRaWyMazoweckiej.obszarpołożony
Białei'
495.
NrXX|||/,176/12
RadyMiastaRawa
DzienniklJrzędowy Zmiara 29
Uchwała
l\,4arow
eckaz dnia19grudnia2012r.w sprawe
Łódzkiegoz dnia1
zria_y n ejscowegoplanu/agospooaowd_ia
przestrzennegomiastaRawyl\,4azow
eckiej,obsrar lutego2013r. por.
Dołożonv
oŹV u| TaToowe
564
,1
Rady
Miasta
RaWa
DzienniktJrzędowy Zm ana 30
UchwałaNr XlV/100/1
l\,4azowiecka
z dn a 28 grudna 2011r.w sprawie
Łódzkiego
z dnia12
zm'any'riejscolregoplanulagosooddrowan
a
przestrzennego
miastaRawyl\lazowleckiej,
obszar
utego2012r poz.
496.
oołożonV
orzvu|'osada DoIna
NrX|V/101/,11
RadyMiastaRawa
Dziennik
Urzędowy Zfiiara 31
Uchwała
Mazowiecka
z dnia28 grudnia2011r.w sprawiezm an
planuzagospodarowania
przestrzennegc
miejscowego
miastaRawy |\,4azowieckiej.
obszarypołożone
w rejoniipoz. 561 z dnia 20
!|jc Jerozoimskieji Białej'zamkoweji KEywe Koło, lutego2012r
Polnei
TVtL]ł
UchwałaN r X|V/102/11 RadV |\,4iasta
RaWa

Uwaoi
Dfiennk Urzędow P an terenów
Publkacia

ló

36

p|zy|ączonycn
I\,4azowiecka
z dnia28 grudna 2011r.w sprawe
przestrzennego
mieiscowegopianuzagospodarowania
Łódzkiego
miastaRaWaMazowiecka'obszarpołoionyW rejonie poz. 572 z drla 21
uIicvKsjeŻeDomkii zblornika
Tatar
luteoo2012 r.
Rady l\,4]asta
RaWaMazowiecDfienn]kUfzędowy Zmiara 32
UchwałaNr)u|||/174112
7 d.ia 19g..dnia2012|W sprawie/m|ónyrrie.scowec
p anu fagospodarowania
przestrfennego
miastaRawy Łódzkiegof 31
Mazowieckej obszarypołoŹone
W re]onieu|ic:
styczn a 2O13t poz.
KazimieŻaWie|kiegoi sob]eskiegoBiajej.Łowickiej 549.
Kościuszki
i słowackiegoKrakowskej Gąsiorowskieg
so|idarności.
słowackego,Krakowskie]
i Południowe]
Faworneji słowackego,orzeszkoweji s enkjewicza,
KatowickieiiTatar Ksieie Domki.
L]chwała
NrXXl||/175/12
Rady ]\,4iasta
RaWaMafowiec Dziennik
Urzędowy Zmiana33
z dna 19g|Ud^
a 2012l'w so.awie7Tia.y n ejscoweś
planuzagospodarowania
pfzestrzennego
miastaRawy Łódzkiego
z dnia1
Mazoweckiej,obszarpołoŻony
w rejonieu icy Białąi utego2013r. poz.
Mszczonowskiei.
563
Nr
)(XX|||/245113
Rady
M]asta
RaWa
Dz]ennikU|zędo\Ąy Ztriana 35
Uchwała
I\,4azowiecka
z dnia 1Bgrudnia2013r.w sprawiezm an
planuragospodarowania
przestrzennegcŁódfk]ego
mie]scowego
z dnia31
miaslaRaw}I\y'azowiech
e ' obszarpołozoryw re-one siycznia2014r. poz.
uIicy]\,4iłej
i KiIińsklego'
391

planumiejscowego
Usta|eniami
okreś|ono
terenyo różnympŻeznaczen]u
i różnych
warunkach
zagosoodarowania
wg ponrzszego
zestawrenia:
Symbo prrernaczenia
Zabudowa1 ieszkżnowa (n.e<z\a.iowousł.ooWJI
ZabudowaUsłuoowa
Zabudowaprodukcyina
maqazyny shłady
TerenV obsłuoikomunikacijsamochodowe

Terenvrolne
TerenVro|nez doouszczeniem
za|eseń
TerenyieŚne
z e|eńoarkowa
Z e|eńdzrałkowa
Cmentarze
Wodv w rzekach I zbiornikachwodnvch
Terenv kole owe

Droqi
Terenv nfraslruklurvtechnicznei
Obsrar ber p anu m eiscoweqo
Rarem

Rarem
./.
ha
24,1
343,92
78,45
5,5
7.74
236,79
17539
3,26
18.75
22,94
11.10
64,71
9,00
r61.68
4,65
41,47
1427.02

17,3

0,5

16,6

12,3
0,2
0.8
0,6
11.3
0,3
3,1
100

podzabudowę(62'3%)
W obszaŻemiastadominują
obszarypŻeznaczone
o różnym
pŻeznaczeniu.
głóWnie
podzabudoWę
pod roInictwo
mieszkanioWą'
Terenyprzeznaczone
i |eśn
ctwostanowią
30%obszarumiasta'
D|apotrzebsTUDIUMspoŻądzono
opracowanie
ana]ityczne
rca zai)
'Ana|iza
_ 2007r'z któregoWynikająnastępujące
obowązującegop|anumiejscowego,'
Wnioski:
- na obszaŻe miastaistniejąznacząceobsfary użytkowane
roIniczo'któresą pEeznaczone
podzabudowę'
- istnleją
rezerwyte.enówo znacznychpowierzchniach
wg poniŹszego
Wykazu:
Symbolprzeznaczenia

poofa0u0oWę:
lerenvpŻeznaczone

t1

Zabudowamiesrkaniowa(mieszkaniowousłuoowal
zabudowaUsłuqowa
zabudowaprodukcyina.
maqafvnvi składY
Terenvobsłuqikomunik'acii
samochodowei
zieIeńparkowa
Cmentarze
Droqi
Razem

{ha)

(ha)

343,92

86,02

78,45
247,21
7.74
18,75
1l 10
161,68
868,85

20,18
137,25
3,59

niezrealizowania
25,0

46.4
0,9
37,1
7,8

o.17

12,62
263,95

charaKerystycznymicechamistruKurypzestzennej są:
położonej
a) znacznakoncentracja
zabudowyW obrębienajstarszej'centra|nie
częścimiasta
zabudową
z |unkcjamiusługowymi
o znaczeniuponadlokaInym'
usługami|oka|nymi'
mieszkaniową,iedno
zakładamiprodUkcyjnymi,
. W.e|orodzinną
oraf niewie|kimi
(Os. ZamkowaWola),
b) satelickiedzielnicemieszkaniowezabudowywielorodzinnej
(Jeżowska,
zabudowyjednorodzinnej
Tatar),
zabudowyzagrodowej(u|'A|eksandrówka,
c) pasmowazabudowaz występowaniem
zamkowaWo|a,1-Maja.KsiężeDomki'osada DoIna)
dawnychWsi.którychobszary
zostałyWłączone
do granicmiasta,
d) rejonykoncentracji
funkcjiprodukcyjnych
i produkcyjno-usługowych
w strefach
pzemysłowych:',Skierniewicka'',',Mszczonowska''','opoczyńska'',
e) do|inyzeki Rawki i Ry|kioraz drogikrajowe(ekspresowai Nr 72) rozcinająceobszar
miastana pięćobszarówo odrębnejstruKuŻefunkcjonaInej,
f) znaczneobszaryzie|enirekreacyjnej
i zbiomikóWWodnychusytuowaneW doIinie
ę' Rawki'
g) brakwystępowania
Iasówz niewieIkimi
skupiskamj
w rejonieu|.osada Do|nai Biała'
2.2.2.T ereny zabudowane.
Obszarvzabudowanei zurbanizowane.
opierającsię na ewidencjigruntóWzestawionopodstawowepowiezchnieużytkóww9
orazwvstepowanra
budvnkow
różnVch
funkciach
tun
óżnvchformzaqospodarowanra
o roznvch
Symbol

B - terenvmaeszkaniowe
Ba'telenv oŻemvsłowe
Bi - inneterenyzabudowane
Bo - zurbanizowane
terenvniezabudowane
Br - aruntvrolnezabudowane
Bz - terenvrekreacvino-wvooczvnkowe
Dr - drooi
Tk - terenvkoleiowe

Tr _ tercnYróżne

Ti- inneterenvkomunikacvine
Rarem terenvzabudowaneI zurbanizowane

ha

145,90
56,40
77,09
7,34
43.21
23,89
104.14
10,12
0,14

0,07

468,30

Udziałwterenach
(%)
zurbanizowanych
31,2
12,O
16.5
1,6
9.2
5,1
22.2
2,2

0
0

100

W obszarzemiastadominujezabudowamieszkaniowa
obejmującaprawie1/3obszaróW
zurbanizowanych.
Ko|ejnymi
istotnymi
udziałamiW
obszaŻem.astasąterenyzabudowy
usługowej
i produkcyjnej'
ŁącznieWymienione
terenyzajmująponad70%terenów
zurbanizowanych.
znaczącyJestudziałdróg Wskazujący
na gęstąsieć uIicobsługujących
terenyzurbanizowaneoraz terenyrolne
Strukturafunkcionalnazabudowv.
Dominującą
formązajmującąnajwiększąpowierzchnię
obszaróWzurbanizoWanych
jest zabudowamieszkaniowa
jednofodzinna
Występująca:

- w zwartychosiedJach(Wrejonieu]'Jeżowskiej,
Lenańowicza,Po|nej.TuIipanowej,
WieŻbowejorafosied|aTatarI iTatar||).
- w zwartychpasmachzabudowyusytuowanej
głóWnych
wzdłuż
dróg Wy|otowych
z miasta
z p|zeff|ieszanleńz zabudowąfagrodoWą(rejonuIicskierniewickiej,
ZamkowaWo|a.
osada DoIna',l.maja'Ks]ężeDomki),
- w ramachzabudowy
wielorodzlnnej
w formieniewielkich
skupisklubpojedynczych
budynkóW'
NajstarszaczęśómiastaograniczonaŻ ' RaWką'|z' RyIkąi uIicamiTargoWą'Reymonta'
posiadazabudowę
PołUdniową.
Niepod]egłości.
Nową.słowacklego
i Faworną.
o funkcjach
pzemreszanych:
- mieszkaniowej
wlelorodzinnej,
- mieszkaniowej
jednorodzinnej,
- usługowe],
- produkcyjnej.
W obszarzetymwystępująWszystkieWażniejsze
siedzibyinstytucjii zakładóWpełniących
funkcjęobsługi
o znaczeniuponad|okaInym
Na obŻeżutegoobszaruUsytuowane
są
targowisko'dwoęec autobusowY'centrumspońoweW rejoniezamkuoraz centrum
rekreacyjnew rejonieul. Tatar.
Poniższezestawienieokreś|a
|ejestrważnlejszych
instytucjii zakładówusługowych
o znaczeniu
w skalirnlastai powiatu.
Funkciausłuo
Adrninistracja
i
stowarzyszen
a.

Wazn eisze nstvtucieizakładvusłuoowe

Raws\o.l\4alowec\a spóldz eIr a |VIiesfka^|owa
Reionowa Siacia Sanitarno-Eoidemiolooiczna

StarostwoPowatowe
U.ząd lMiasta
UŻąd GminV

Adminlstracja
l
Slowar7vsze.rePTedsreb'orczos(i To JkaLr
stowarzysrenia. 'Kraina Rawki" Stowarzyszenie Loka na Grupa
Dzialania

KJż1|ca slowa?/sfe1|e Nd Rfec7 Ro/woJ-

ljwaoi (adres siedzibv)
Jana lllSobieskieoo1
Łowcka'l5

Wo|nośc1

MarszałkaJózefa
łsudskeoo 5

Al. Konstvtucii3 maia32
20
U Kościuszki
Al. Konstytucji
3 ,4aja32
UI Kościusfki1 8

stowarzvszene KuDcóWw RawieMafoweckie

2A
Ul. I\,4ickiewicra

InspekcjaWeterynarylna PowiatowyInspektorat

Ul. Mszcronowska1 0

slowa.zyszAnA RodzicóW'op AhUnówD7 F(
N epełnosprawnych,'Dobro
Dziecka,,

zba Ro ..za Wo ewódfh^/a
Lódfkiego B .ro
Łódzki ośrodekDoradzhła RoIniczego
w Bratoszewicach Reion

Ul. Kazimierza Wie kiego
9t4

1A
U 1 N,4aja
1 Maja 1A

PaństwowaInspekcjaochronyRoś|in
i Nasiennictwa U|'Koścuszki5
WojewódzkiInspektorat
ochronyRoś|ln
i
w Łodzi oddziałw Rawie|\,4azowieckiei
Nasiennicb,Va
PowiatowvlnsoektoratNadzoru Budowlaneoo
Ul. TomaszowskaI
Wojewódzki Zarząd N,4e|iorac]i
L]ządzeń Wodnych w Ul.Jezowska10
Łodzi Terenowv Inspektorat
PowiatowvlJ fad Pracv

LJrzad SRarbow
Stowarzyszenie
Harcerstwakaioickiego'Zawisra"
FederaciaSkautinquEuropeiskeoo - HufiecRawski

Funkciausłuq
Administracra
i

u l .1 N,4ala
14

l]|' Słowackieoo4

2a/33
U|,ZWoIińskiego

ZHP KomendaHufca
Po]skiZwĘfekNiewido

U|.Nieood|eołośc
3

WaŹn]esfe nstvtuce zakładvus]uqowe

Uwaoi(adressiedzibv)
ljl. Krakowska6c

zW afek EmeNioW I Renc|stów

U|.Kościuszk
5

t9

stowarzyszenia. 'zwiąfekKombatantówRzeczypospo|itej
i Byłych
Więźnów Po|itvcznvch
Kołow RawieMazowieckiei
FundacIa'obudżmv
Nadzieię'
Towarzystwo
P2y]aciółziemi Rawskiej
To\!E|zVstwo Prfviaciół DfieciZaŻ ad PoWatoW
Srowarzvszen,ePrlvmierra Rodz n - Swietlica

stowarzyszenieWychowanków
Gimnazjumi Liceum
- curie
oqó|nokształcaceqo
im' M' skłodowskiei
ZwiazekNauczycielstwa
Polshieoo
RawskieStowarzvszenie
Abstvnenckie..Szansa"
Brac HerbowaZiemiRawskej

U|,Ks Ka|dynała
s'
Ul.g-Maia7
' Ks' Kardynała
s'

ń

U|'Kościuszki5
U|' Miła2

U|'Kościuszk
20

Stowarzyszenie
RodzinW elodzletnych
'Nasz Dom"

U|'KościL]szk
20
Ul. Tomaszowska10i
Ul.Kazimierza
W elkiego
'13/'13
U|'zwo]]ńskieqo
12

sąd Re]onowy

Ul' Kościuszki
17

Towdr/yslwo I\luzyczneiT. lqnaceqo Paoe.ewshieoo UI Kośc]LJszki
spraWiedIiwośc

Bezpieczeństwo KomendaPowatowaPollci
publiczne
Prokuratura
Reionowa
Strar Nlieiska
KomendaPoWiatowa
PaństwoweistrażVPożarnei
okręqoweWodre ochoTncfePoootow|e
RatJn<owe
ochotniczastrażPożarna
Przedszkola

Szko nictwo

Srkolnictwo
grrnnazlalne
Srkolnictwo
średnie

Szkoln ctwo
poiicealne

Szkolnictu,o

U]'Kościuszki23
Kościuszki
17
P|.Piłsudsk|eoo
4
PŻemvsłowa2
U| słowackieoo
70
P|acWo|ności
4
PrredszholeMie skie Nr 1
Ki]ińskieoo
2
Prredszkolel\,4ie
skie Nr 2
ZamkowaWda 5
Przedszl.oleMie skie Nr 5
Solidarnoscr
Nr 5
sfkołaPodstawowaNr 1 m' TadeusfaKośc|uszki
Kościusfki
19
szkołaPodstawowaNr 2 m.MariiKonoonckiei
Miła2
szkołaPodstawowaNr 4 im' Korne|a
ut.KarimierzaWielkiego
MakuszVńsk
eqo
28
GimnaziumNr l im Poshich Nob|istóW
tJ|'KoścL]szki1 9
GimnarjumNr 2 im. HallnyKonopackej
u l .KazimierraWielkiego
28
LiceL]mogó|nokształcące
im' |\,4arskłodowsk
ei
tJ|'Koścuszki20
Curie
ZespółPIacówekspeciaInVch
Ul' PŻemvsłowa
2
Zespółszkół centrumEdukacjiZawodowej
U zwo|ińskego 46
i Ustawiczneim' MikołaiaKopernika
Zespółszkół Ponadgmnaz]aInych
im' W]adysława ul. Reymonta
St. Revmonta
L ceum Hand owe d|a Dorosłvch
U|'zwo|ińskieoo
10A
Europa'stowarzyszeniePŻedsiębiorczości
U|'Kościusfki20
iEdukaci
Forum.Studum Ekonomiczne
Ul. Zwo ńskieqo10A
Policealne StLdrLmZawodowe o a Dorogvch
U|'zwoIińs[ieoo
10A
Szkola Policealnadla Dofosfuch
Zwa ńskieqo10A
ośrodekszkoIeniaKierowcóW
Ul. Jana lll Sobieskiego
ośrodekszko enia Kierowcow
ośrodekszko enia Kierowców
LoK ośrodek
sfko|ena Krerowcow

Funkcia usłL]q
Zdrowe,opieka

Wazn e sze nstvtuciei zakładvusłuqowe
Zespół Raiown ch'a Medyczneqo

69

Ul. Krakowska6
U|'so|darności
7t4
ul. Jerozomska4

lJwao (adressiedzibv)
lll. Warszawska
14

20
społeczna
soclalna

samodzie|nyPub|icfnyZakładopieki zdrowotnej
Poradniaooó|na i Pediatryczna
Niepub|iczny
zakładopiekizdlowotnejcentrum
N,,ledvczne
.GADENT s.c."
Niepub|iczry
zakładopiekizdrowotnej''RAVVMEDICA"
WarsztatTeraoiiZaieciowei
PogotowieRodzinneim.Jolanty
StowErzyszenie
Fadeckiei
TPD OddzialPowiatow
CentralneLaboratorium
..LAB-MED."
"GADENT"
.Raw-Medica

w zespo|e
Młodzieżowy
ośrodek
socjoterapii
P|acóvr'ek
soecialnvch

Niepod|egłoŚci
8
U|' Kośc.usfki1
68
U|' słowackiego
U|' Miła2

U|' Kościusfki5
Kościuszki
5
Krakowska22
1
U Kościuszki
słowackieqo
68
U| Pzemysłowa2

PoradniaPsvcholoaiczno-Pedaqooiczna
Ul. Krakowska22
Nr 70
StowarfvszenieHosoicium
U| słowackieoo
PoootoweRatunkoweSPZOZ
Ul. Warszawska14
14
samodzie|nyPub|icfny zakładopleki zdrowotnej
Ul.Warszawska
(Szoital)
AI.Konstvtucii3 Maie 9B
N epublicznyZaktadOpiekiZdrowotnei,RE,'lEDlUN'4"
NiepubhcznY
Zakładopieki zdrowotnei'VERBENA. Ul. KrakowskaI
Zakładopiek zdrowotnej'BAN,'IED'' Ul. Krakowska22b
Zdrowie,opieka Niepub]jczny
społecznaI
PrzvchodniaLekarsko-Pie|ęon
arska
Parafia|ny
zespołcharytatywny
caritasparafiip'W- P|' MarszałkaJóze'a
Nieookalaneoo
PoczeciaNMP
Piłsudskieqo
Nr 9
Dom Dziecka
U|'Łowicka
FiliaN'2
Finanse
KredvtBankSA O. w Sk e'niewicach
P|acWo|noŚci3
PKo BP oddział|
U|.Ki]ińskieoo
3
Bank spółdzie|czy
w MszczonowieoddziałwRawie lJl. Krakovlska6
Marowieckiei
Bank spółdzieczy w BiałejRawskiejPunktobsługi Al. Konstytucji
3 MajaI
Bankowei
Bank soółdzie|cfv w BiałeiRawskiei Fi|ia
Ul. Jerozolimska14
Bank PKo sA oddfiał| skierniewiceFi|.aNr2
Ul. Mickiewicza18
Tereny handlowe Targowisko
U|'Władysława
Revmonta
Taroowsko
Ul. Mickiewicza
Motel,,Marowiecki"
lJl. Katowicka 1
Gastronomiai
hotelarstr,1/g
Kultura
N,'|ieiska
Bib iotekaPub|icznar'] Jana Pawła||
U|'WVsfVńskieqo7
['4iejska
BibLioteka
Pub|icznaim' Jana Pawła||
P|' Marszałka
Józefa
oddziałd|aDzieci
Piłsudskieoo
9
Nłieiski
DomKUhurV
Krako\/ska6c
[,4uzeum
ZiemiRawskiei
Łowicka26
Poczta
Kościuszki6
UŻad Pocztow Rawa Mazowiecka1
Cmentatna1
UŻad Pocztow
| Kana|izaciasDó|kaf o o
słowackieqo
70
UslugikomunalneRawskieWodoc|ao|
RawskaEnerqetykaciep|naspółkaf o'o'
słowackieqo
70
zakładGosoodarkiodoadam so' z o o'
Pukinin26
Kościoły
KoŚciółp w Wniebowzięcia
NMP ikIasztor
Nr 3
Ul.Ks. Skorupki
o o. Pasionistów
p w' N|epoka|anego
poczęciaNI\'P
Kośc|o]
P|' MarvałkaJózefa
Piłsudskieoo
Nr 9
KoŚciółewanoeIicki
Ul.Warszawska
Nr 12
D w' sw Ducha
F!nkcia !słLr

ieiszeinstvtuciei zakładvusłuoowe

Uwaai(adressiedzi

fl

Sporti rekreacja

|V]ędfyszko|ny
LudowyUczniowskiK|ubspońowy
,,Rawa"
M ędfyszko|nyUczniowskiK|ubsportowy,Rawa
Nr 2)
Gol"(Gimnazi!m
HalaSportowa,,[/lillenium"

'19
U|' Kościuszki
Wielkiego
Ul.Kazlmierza
28
U|.KazimieŻaWie|kiego
28

K|ubWędkarstwaspońoweqo'RAWA'
K|ubsportowy"JudoRav\€ ' '
Ucznio\^rski
U Revmontia14
RawskiKlub lG.ate "Kvokushinkai"
Jerczoliarska 22
Międfvszko|nyUcf n|owsk|
K|ubsporlow''JUVEN|A''
Miła2
RawskiK|Ubspońowy'MAzoV|A'
Zamkowa3
K|ubstrze|ectwa
spońoweqo.'RawiaLoK',
Jerozolimska4
'l8/13
Miejsko-Gminny
KlubSzachowy,,Caissa"
so|idarności
ośrodeksportui Rekreacjiim Ha iny Konopackej
Ul.Tatar1A
lha|asoońowa'Drzvstań)

sferę działaIności
następujące
wskaŹniki:
9ospodarczejcharakteryzują
- |e|enyzwiązanęz prowadzeniem
gospodarczej_140'6ha,
działa|ności
- powierzchnie.
gospodarczej_
użytkowebudynkówzwiązanez prowadzeniem
działa|ności
0.279mlnm'.
- wzrostuliczbyzarejestrowanych
jednostekrocznieod 5ol"do 10%,
. Wskaźnik
pŻ edsiębiorczości
na tysiącmięszkańców177do 190'
- zasób obszarówwchodzącychW składŁódzkiejspecjaInejstrefy Ekonomicznejo Ęcznej
powierzchni
ca 190ha.
2.2.3.Systemkomunikacji.
(Wnioski z opracowania ''koncepcjarozwoju sieci dróg'' sporządzonado
obowiązujące9osTUDIUM}
Podstawowyukładdróg na obszaŻe miastatwo|ządrogikrajowe,wojewódzkie,powiatowe
rgmrnne.
Oroga krajowa Nr 8.
poboczami
Drogaekspresowa'Drogao dwóchjezdniachpo dwa pasy ruchu2 uh,vardzonymi
nawierzchni
o
bitumicznej.
o dłUgości4850m.
Bez dostępukomunikacyjnego
do
podstawowych
pasóWruchuz terenóWotaczających'ParametryfunkcjonaIno
techniczne
drogiodpowiednie
dla drogiklasy'GP".
W pasiedrogowym
istnieją:
. Wiaduktnad ko|ejkąwąskotorową'
. Węzełdrogowy''Biała''
- wiaduktnad ul.ZamkowaWola,
- Wiaduktnad u|.Władysława
Reymontao zaniżonychparametrach'
- sk|zyżowanie
z U|'Krakowską
- przejazdo zaniżonychparametrach
od u|'Wiezbowejdo u|'osada Do|na,
. sk|zyżowanie
z u|'Katowicką'
zgodniez decyzją|okaIizacyjną
drogiekspręsowejistnie].ące
skŻyżowanieu|'Krakowskiej
pŻ
zostaniepŻebudowane
na ejazdz Wiaduktem
naddrogąekspresową
orazwybudowany
zostanieWęzeł,'Katowicka,'.
Droga kraiowa Nr 72.
Drogao jednejjezdniz dwomapasamiruchui poboczamio nawieŻchnibitumicznej,
pasów ruchuz terenów
o dfugości
2350m'Bez dostępukomunikacyjnego
do podstawowych
otaczających'Parametryfunkcjona|no
technicznedrogiodpowiednied|adro9ik|asy'G,'.
W pasie drogowymistnieją:
- skŻyżowania
z u|'Jeżowską
i skiemiewicką,
- pŻejazd pod drogąkrajowąd|aterenóWnad rz. RaWką,
- pŻejazdpoddrogąkrajową
(Wiadukt)
d|au|'JerozoIimskiej.

. skzyżowanietypurondoz u|.Białąwobrębiewęzładrogowego'
Droganowa,nie przewidzianado ptzebudolvy.
1820m.Drogao jednejjezdni
Droga woiewódzka Nr 725 w śladzieu|-Białejo długości
z dwomapasamiruchuo nawierzchnibitumicznejzpoboczamiżwirowymi.
Parametry
powiednie
peebudowy
klasy
w
funkcjonalno
technicznedrogiod
dla drogi
'2" trakcie
parametrów'Proponowanedoce|owepodniesienieparametróW
z utzymaniemistniejących
drogido klasyG na odcinkuod drogiekspresowejdo granicmiasta.
Droga wojewódzka Nr 726 w ś|adzie
Józefa Piłsudskiego
uIKrakowskieji P|acu|\''arszałka
o długości
2699m'UIicao jednejjezdniz dwomapasamiruchuo nawieŻchni
bitumicznej;
- o pŻekrojuulicznymz krawężnikami
i chodnikamina odcinkuzachodnimdo drogi
e Kspresowel,
- z poboczamiżwirowymi
na odcinkuwschodnim(oddrogiekspresowejdo granicmiasta)'
Parametryfunkcjonalno
technicznedrogiodpowiedniedla drogiklasy,,2".Proponowane
doce|owepodniesienieparametróW
drogido k|asyG na odcinkuod drogiekspresowej
nowymodcinkiemdo węzła,'Katowicka''
do granicmiastaz podłączeniem
Droga wojewódzka Nr 707 w ś|adzie
ul skierniewickiej
i zamkowaWo|a'Drogao jednej
jezdniz dwomapasamiruchuo nawierzchnibitumicznej
o długośc.2097m'
o pzekroju
u|icznymz krawężnikami
i odcinkamichodnikóW'Parametryfunkcjona|no
technicznedrogi
odpowiednie
dla drogiklasy'z".
CharaKe

siecidro

Kategoriadróg

EksDresowaE8
KraiowENr 72
Droqi kraiowe lażem
Drooi woiewódzkiei razem
- w tym:
Drogi powiatowe:- razem

Żedstawiaponiższatabe|a'
Długość
w
m
4850
2350

7200

Klasafunkcjonalno- Nawierzchniajezdni
Iecnntczna
GP
Bilumiczna
G
Bitumiczna

6616
6341
14688
7316

Droqi qminne:- razem

Droqioqółem:

440

35193
3A17
7124
2295
10889
545

10523

63697
4850
2350
17090
14715
2295
11329
545

10523
s0334

545
12818

parametrami
sieć dróg charakleryzuje
się następującymi

z

Bitumiczna
Bitumiczna

z

Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna

L
L

D

z
L
L

D
D
D
GP

z
L
L

D

D
D
79,0%
0,9%

20,1%

Bitumiczna
Bitumiczna
Zwirowo-oruntowa
Bitumiczna
Kostka betonowa
Zwitowo-oru
ntowa
Bitumiczna
Bitumiczna
Bitumiczna
B turniczna
Zwirowo-qruntowa
Bitumiczna
Kostkabeionowa
Zwirowo-qruntowa
Bitumiczna
Kostka betonowa
Zwirowo-oru
ntowa

- Wskaźnikiem
gęstości
dróg krajowych_ 5,2 m/ha'
. wskaźnikiem
_ 4'4 mlha'
gęstości
dróg Wojewódzkich
- Wskażnikiem
_ 10'6m/ha'
gęstośc.
dróg powiatowych
- Wskaźnikiem
_ 25'4 m/ha,
gęstości
dró99minnych
- Wskaźnikiem
gęstości
drógo nawieŻchni
bitumicznej_
36'3m/ha,
. wskażnikiem
gęstości
dróg o nawierzchniżWirowo-gruntowej9,2 m/ha'
- Wysokimudziałem
dróg o nawierzchniutwardzonej'
- parametremsze|okości
jezdniw Większości
dostosowanym
do k|asyu|icy,
- znaczącymniedoinwestowaniem
pasóWdrogowychw chodnikii ścieżki
rowerowew
szczegó|ności
na odcinkachperyferyjnych
W stosunkudo centrummiasta.
Głównymczynnikamiwywofującymi
zmianysiecidróg (uIic)są:
- nowe rozwiązaniasiecidróg krajowychi ekspresowejzezmianą|okaIizacji
węzłóW
na drodzeekspresowejW obrębiemiasta,
- zmianakategoriidróg związanaz nowymprzebiegiemdrogikrajowejNr 72'
- zmianypŻebiegudrogiwojewódzkiejNr 726 na odcinkudó węzła
,,katowicka"'
Plansfa. ''Uwarunkowania
rozwojuprzestzennego.koncepcjasiecidróg'''opracowanado
obowiązującego
studiumuwarunkowań
i kierunkówzagospodarowania
pzestzennego
miastaRaWaMazowieckazachowałaswą aktuaIności
i charakteryzuje
podstawowe
uwarunkowania
komunikacyjne
rozwojumiasta.
2.2.4.Infrastrukturatechniczna.
Elektroeneroetvka.
Zasi|aniew energięe|ektryczną
opańejest o głóWnypunktzasiIaniapołożony
w północnej
częścimiasta(U|'skierniewicka)'Do GPz energiajest doprowadzonadwoma|iniami
elektroenergetycznymi
110kVz kierunkuwschodniegoi zachodniego.programowane
lesr
połąc.zenie
GPz RaWaMazowiecka
z GPZ skierniewice
Iinią11okv'
Do odbiorcóW€ n ergia
jestdostarczana
Iiniami
e|ektroenergetycznymi
niskiegonap|ęc|a
od stacjitransformatorowych.
obszar miastapokryWasiećelektroenergetyczna
15 kV
ze stacjamilransformatorowymi
umiejscowionymi
równomiemiew obszarachistniejącej
zabudowy.Uządzenia i sieciW Większości
pzypadków posiadająrezerwymocy
a zaopatŻenie
W energięe|ektryczną
niestanowiprob|emu
progowego
d|aobszarumiasta'
Gazownictwo.
jest z gafociqguwysokiegociśnienja
Miastozaopatrywane
Warszawa- Katowicepoożez
jednąusyluowanq
dwiestacjeledukcyjne'
we WsiKonopnica
i drugqprzyuIicyKrakowskiej.
sieć gazowniczarozdzie|cza,
obejmujewiększość
obszaróWzabuóóńańycrlńiasta.
Charaklerystyczne
dane gospodarkigazowej:
. Iiczbagospodarstwdomowychdo którychdostarczanogaz _ 2850,
- długość
sieci gazowejrczdzie|cząca 25km'
cieołownictwo'
system ciepłowniczy
opańyjest na:
. kotłowniach
osied|owych'
. kotłowniach
pŻemysłowych,
--indywiduaInych
kotłowniach
W budynkach
jednorodzinnych
mieszkaniowych
i usługowych'
Kotłownje
o.sied|owe
przez zak}adEnergetykiciepInejsp. z o.o:
eksp|oatowane
a) osied|e,'so|idarności''
i zwo|ińskiegoo zapotrzebowaniu
ciepła6,7.MW jest zasi|ane
W ciepłona c.o. i cwu z jednejkot]owniNr 5,
b) osiedIe,'ZamkowaWo|a''o zapotrzebowaniu
ciepła6,65 MW zasilaneiestz 3 kolłowni:
W lym 1 kolłowni
gazowo.o|ejowel
| 2 kolłown|
na miałWęg|owy
Nr 4 | 5'
c) osiedle 9.9o Majao zapotrzebowaniu
ciepła1,42MW zasilanejest z kotłowni
Węg|owej
na osiedlug Maja.
przemysłowe
Kotłownie
i użyteczności
pubIicznejI
- 68 kotłowni
opa|anychwęg|em'
. 12 kotłowni
opalanychgazem.

(Wartości
Kot]ownieindywiduaIne
szacunkowew domkachjednorodzinnych
ca 1000szt.
W tymok.40%(370szt.)opalanegazem.
Telekomunikacia.
obsługate|ekomunikacyjna
opie|asię na istniejącej
sieci kab|owej.
Stan zagęszczeniasieci
jestw zasięgu
zapewniamoż|iwości
da|szychpodłączeń'
obszar miastapołożony
wszystkichkoncesjonariuszy
te|efoniikomórkowej.
stacje bazoweusytuowanesą poza
miasta.
obszarem
ZaooatŻenie
W Wode'
jest WWodqz dwóch ujęćWody,położonego
obszal miastazaopatryWany
na terniegminy
RaWalVIazowiecka
oraz W rejonieu|.Tatar'UjęcieW Boguszycachposiadatrzy
z którycheksp|oatowane
studniegłębinowe'
sq dwieo głębokości
120 i 121 m' Woda
jest
górnojurajskich'
ujmowana z utworóW
|V]aksyma|na
Wydajność
ujęciaWynosio max.h'
= 350 m3/hi pokrywaca1o7o zapoIęebowaniana Wodę.Dodatkowodo sUW przy
u|'KoIejowejmożezos|aćp|zyączonyotwórodwierconyna gruntachmiejskichW rejonie
ul. Jeżowskiej,któregozasobyeksp|oatacyjne
Wynoszq50 m3/h'UjęcieTatarz|okalizowane
na pra!ĄymbrzegUrzekiRawki,obejmujejednqstudnięgłębinowq
jest pobórWodyW maksyma|nej
o głębokości
52m' f którejmoż|iwy
i|ości
Q max'h=
jest
102 m3/h'Przy ujęciuTatarzlokaIizowana drugastacjauzdatnianiawodyo wydajności
maksyma|nej
102 m3/hi Wydajności
eksp|oatacyjnej
50 m3/h'sUW przy ul' Ko|ejowej
przezstacjęTatar zabezpieczającW całości
o Wydajności
stacji400 m3/hWspomagana
zapotrzebowanie
na wodęzgłaszaneprzez mieszkańcóWoraz rozwijający
się przemysł'
oprócz wW ujęóna tereniemiastaznajdująsię jeszczedwa Ujęciawody:
- na tereniebyłychzakładóWmięsnycho zasobacheksp|oatacyjnych
100 m3/h'
- na tereniefirmy'BONETTI"Sp. z o.o.o zasobach66 m3/h.
Parametrycharakteryzujqce
siec wodociqgoWą|
a) długośó
sieci wodociqgowej
ogółem36 600 m,
b)poziomzwodociqgowania
87 %,
c)dfugości
sieciWodociqgowych
o średnicach
o 90 mmdo 399 mm:
- 12 000 m _ że|iwo,
- 10 500 m - azbesto-cement,
- 14 100m - PVC.
Pro9ramrozwojusieci Wodociągowej
zakłada:
- pŻebudowę
na odcinku4,59km'
sieciazbesto-cementowej
- pŻebudowa
irenowacjasiecina docinku4,30km'
- rozbudowa
sieciw u|icach:
Łowicka,
Targowa'Mszczonowska'
Biała'ZamkowaWo|a,
(5'27km).
opoczyńska'Reymonta'
Jeziorańskiego,
Południowa
odprowadzaniei oczvszczanieściekóW
Parametrysystemukanalizacjisanitarnejw RawieMarowieckiej:
a) długość
siecikanaIizacyjnej:
- kanałygrawitacyjne
_ 30 600m,
- kana' tłoczne374m,
- 1centralna
b) przepompownie
+ sieciowe
c)poziomskanaIizowania
islniejqcej
zabudowy. 86%
d) rezerwaprzepustowości
istniejqcej
sieci - 100%
e) istniejqcesieci kana|izacyjne
2o0
mm_ 800 mm:
a
- 15 000 m - kamionka,
- 15 600 m - PVC,
Sciekiz terenumiastakierowanesq na oczyszcza|nię
ściekóW
z|okaIizowanq
na terenie
północ
Rawa
Mazowiecka
na
od
miasta
w
Konopnicy.
9miny
spływściekóW
odbywasię W następujqcy
sposóbI
- poprzezprzepompownię
przyu|'Warszawskiej,
Ps.I i ko|ektor
ciśnieniowy,
zlokaIizowanq

- poprzezprzepompownię
p|zy ul' Tatar,
grawitacyjnie
do przepompowni
oraz do oczyszczalni.
ogółemoczyszczaIniaobsfugujeściekiod 21 035 BLM, przepustowość
hydrauIiczna
jest w 20 - 30%.Podstawoweparametryoczyszczalni
oczyszczalniwykotzystywana
(Decyzjao pozwo|eniu
poniżej:
Wodnoprawnym)zostałyprzedstawione
- Q r.d.7000 m3/d,
- Qmax.d.I 300 m3/d,
- Omax.h.830m3/h.
Programrozwojusieci kana|izaq'nejzakłada:
. modemizacjęoczyszcza|niścieków'
- budowękana|izacjisanitarnejw UIicach:Jeżowska'Wi||owa,Miodowa'Krakowska,
Wyszyńskiego'Tomaszowska,1-maja'Targowa'Południowa,
JerozoIimska'Mszczonowska'
paska,Jeziorańskiego'
Katowicka'
Reymonta.
zamkowaWo|a'A|eksandrówka
(9.08km),
z przepompoWnią
siecioWą
. pŻebudowapzepompownigłóWnej'
- renowacjakanaljzacjisanitarnejna odcinku2,44km.
odprowadzaniei oczvszczaniewód opadowvch'
Systemodprowadzania
wód opadowychopierasię na |okaInych
ko|eKorachkanalizacji
deszczowejz ujściami
wód jest oczyszczanaw oczyszcza|ni
do |z' Rawkii Ry|ki'Większość
wód deszczowych(rejonosied|aZamkowaWo|a)|ubpopŻez separatory'ProgramrozwojU
siecikanaIizacyjnej
zakłada:
- budowęsieciW centrummiasta(u|'Warszawska'
|\4iła'
Reymonta,
Krakowska,
Konstytucji
3 maja.Południowa,
Lenańowicza,
Gąsiorowskiego,
Niepod|egłości,
zwo|ińskiego,
Wyszyńskiego,słowackiego'Nowa,Tomaszowska* 3,07kmz dwomaseparatorami,
. budowęsieci(u|'Mickiewicza.
Warszawska,
PoIna,P|'Wo|ności,
ArmiiKrajowej,
_ 0,83kmz jednymseparatorem,
słowackiego
. budowęsieci d|aos' Ta|a|_ 5'4kmz 1 separatorem.
UsuWanie
odpadóW.
zorganizowanymsystememodbiorUodpadóWkomuna|nych
objętychjest Większość
mieszkańcówmiasta.odpady przewożone
sq na miejskieskładowisko
odpadóW
komunaInych
na terenieWsiPuk]nin'
poprzez
sq
unieszkodIiwiane
składowanie.
9dzie
produkcli
sredniwskaźnik
wynosica300kg/rok'
odpadówna mieszkańca
około40%
mieszkańcóWobjętychjest systememse|eldywnej
zbiórkiodpadów'Na tereniemiasia'
głównieprzyzabudowieWie|orodzinnej
i przy szkołachrozstawionesa 33 zestawy
do se|ektywnej
zbiórkiodpadóW.SkladowiskoodpadóWkomunaInych
W Pukininie,
oprócz 18'5tys. MieszkańcóWRaWyMazowieckiej'obsfugujeróWnieżmieszkańcówgmin
RaWalv|azowiecka
oraz Regnów (w sumie28 tys. mieszkańców).składow.sko
nie posiada
sztucznegouszcze|nienia
insta|acji
dna' drenażuani
odgazowującej.
Terensktadowiska
obejmuje7'65 ha' W tymterendo sktadowania
odpadóWto 4'88 ha. skhdowisko podzie|one
jest na trzy kwateryo powierzchni0'54 ha, 0'58 ha i 1,94ha' Kwaterapierwszabyła
jest
eksploatowana
od 1993r.do 30 kwielnia1999r.Od 1 maja1999r. eksploatowana
p|anumiejscowego
gminyRawa Mazowieckazostał
drugakwatera.zgodniez ustaIeniami
zarezerwowany
terenpod składowisko
o łqcznejpowieŻchnica 17ha'
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2.2.5.stan prawny gruntów.
stan prawnygruntóWW obszaŻe miasta.
Poniższatabe|acharakteryzuje
9r

Nrl

Nr2

9.55
6.81

r1.68

2

123.08
3A 24

5.9
2.4

5

1AT,44
69,24

t35
5,0

I

3

Pow]erz(hni.
w obrębach(ha)
Nr5
Nr6
Nr3

%

0
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0
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0
0
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0
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0

1427,02
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0
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0
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01
0,7
0

1.09

N.8

7,04
12,23

10,29

I
10

Nr7

o
0

0

0

0,23
0

0,08

4,09

9,11

20364

o

72.82
9,66

0,02
93,52
24.21

0

0
0.82
0

0
0,03
0

27,39
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0

2,19
0

0
0

0

0
0

0
0
0

0
10,95
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1 5 9 , 8 6 2 0 1 . 8 1 1 1 7 , 1 6 250,00

W tym osób prowadzących
osób pryWatnych
P|awie57%obszarumiastajest we Władaniu
powieŻ
gospodarst\'arolne'znaczącymisą
GminyMiastoRaWa
chnieWeWładaniu
,10%)
ofeńy inwestycyjnej
Mazowieckai PowiatuRawskiego('14%i
stanowiąceo wieIkości
terenówpodzabudoWę'
2.2.6.Rolnictwo
poniższezestawienie'
sferę produkcjiroIniczejcharakteryzuje
obręb
l

75.2

2

'107,48

3

88,03

4

53,2

,|dział
% w Dowierzchniobrebu
Laki
6.73
88,7S
6.85

47,6
69,2

17,5

5

98,99

6

164,50

7

34,39

61,9
81.5

5,31
0
8,09

10,15
0,50
14.58

4,8
2,4

0
4,4
6,3

0,2

16.2
2,05
1,54
15,16
3,46

o,24

4,7

'|,6
0,7
9,6
'I,8

128,81

90,08
46.01
124.3

62.7
57.1
70,8

77,8

168.46

49,21

83,5

42,'l
10,54
12.17
113.69
I
90,98
4,9
45,5
36.4
4,2
809.35
ogółem 6 9 5 , 1 5
56,83
firiasto
4.0
ą'7
7.O
59,7
29.4

12.5

2',7

ro ch pŻedstawia
ŻeoslawIa oonzsza
DoniŹszatabe|a

al(osc

symbo|k|aso-Ułt|u
Ł|||
Ł|V

ŁV

ŁVI

Pslll
PslV

0.8
4,3
1.7
0,3

6,60
34.49
13,53
2.21
0.37

o

4,3
2.3
04
0,6
1.8
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2.90
5.22

PsVl

Rllla

R|tb

14,54

46.49

RIVb
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RVI

11,5

141,99

338.21

41.9
14.5

117,12

s-R tb

0.14
4.28
tl 18
13,96
2.42
0,51
0.13
809,35
26.47
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S-RlVa
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oqółem
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IV

0

1,4

1,7
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0.1
0
100
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cechy:
Wskaźnikicha|akteryzujące
roInicząsferęprodukcyjnąwskazująna następujące
- udziałuŹytkóWroInychw obszarachposzczegó|nych
obĘbóWWahasię od 22,6%(centrum
peryferyjnie
przypołudniowejgranicy
miasta, .
miasta)do83'5%W obrębieNr6 położonym
- udziałużytkówro|nychW catymobszarzemiastanie pŻekracza58,1%,
- dominującykomp|eks9runtóWsłabychi najsłabszych
k|asyV i V| (agrocenozaniskiej
jakości)
o udzia|e
62'6%'
- bardzoniewielki
gruntówdobrcjjakości
w obrębieNr 1)'
k|asy|||(3,2%skupionych
udział
- znacfne rozp|oszeniegruntóWroInychz koncentracjąW
peryferyjnych
miasta
częściach
gminyRawaMazowiecka.
rolnymi
na stykuz obszarami
gospodarstwrolnychna obszaŻe miastaistnieje
zgodniez lvykazempodatkowym
gospodarstwa
roInego
wynosi2,72ha'
295 gospodarstw
|oInych'
ŚrcdniapowieŻchnia
W ramachgospodarstwrolnychstwierdzono146siedliskzabudowyzagrodowej.Zabudowa
wzdłużuIic:A|eksandróWka'
ZamkowaWo|a,Paska' osada
zagrodowajest skoncentrowana
W zabudowie
nieWystępują
DoIna.KsiężeDomki'1-Maja,skierniewicka
i Mszczonowska'
powyżej10 DJP' JedyneWiększegospodarstwa
obiektyprodukcjizwieŻęcej o wieIkości
z|oka|izowane
są p|zyuI'Tomaszowskieji zamkowaWo|a'
specjalistyczne(2 szk|amiowe)
p|anszaW skaIi1:10000
pęestŻennekomp|eksów
gruntóW
|oInych
okreś|a
Rozmieszczenie
- ''RoIniczapŻestŻeń produkcyjna
- uwarunkowania
pŻestŻennego'''
rozwoju
2.2.7'Leśnictwo.
(użytkowania
|eśnego)
oraz gruntóWzadrzewionychi zakrzaczonych
Sferęprodukcji|eśnej
poniższezestawieniaopańe o zapis ewidencjigruntówi budynkóW.
charakteryzuje
Nrl

0
0,95

Nr2
154
034

Powieżchn a k aŚGuzvlkÓw w obrebach (ha)

Nr3
t0tq

0.43

Nr5
403

Nro
11.13
0,33

0.25
003

Nr8
19.86
8.78

62.38
10.39
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własności
skarbu Państwa
zgodniez inwentaryzacją
stanu|asud|a|asóWnie stanowiących
_2012
(AGMAR
przedstawia
2003
PracowniaUŻ ądzaniaLasu GarwoIin)stan IasóW
się
następującoi
- powieŻchniałączna29'11ha'
- dominuje
la i||b'miejscamibzozaiświerk'
dŻewostansosnowy,k|asyWiekowej
- podstawolvytyp siedIiska_ bór śWieży
(95%obszaru)'
- użytkicharakteryzują
z dwomamiejscamikoncentracji
się znacznymrozdrobnieniem
W rejonieu|'Białaiul' osada Do|na'
DWakomp|eksyleśneskarbu Państwa'będącew administracji
LasóWPaństwowych
Nad|eśnictwo
skierniewice,połoŹone
sąw obrębieNr 8 (WobszaŻe przyłączonym
do
miastaRawa Mazowiecka).
Nr działki

385
385
387
Razem

NT

Oddziatu
Pododdział

133c

133b
133a

2.82
3,19
5,77
11,78

Siedlisko

Dominujący

LIVSW

Sosna
Sosna

LMSW

Ltvtsw

Sosna

Bonitacja

64
82
72

oceniającznaczenietej sferygospodarczej'na|eżystwierdzić'żejest ona mar9inaIna
gospodarkimiasta'Łączna powierzchnia|asóWi
i nie posiadaznaczącejroIiWcałokształcie
zadŻewieńca 73ha stanowio różnorodności
bio|ogicznej
na tychfragmentachoraz o
krajobrazowej
miasta'
atrakcyjności
pŻestrzenne
p|anszaW skali1:10000- ..RoInicza
Rozmieszczenie
użytków
|eśnych
okreś|a
- uwarunkowania
pzestŻeń produkcyjna
rozwojupŻestrzennego'''
2.3.Stanuladu przestrzennego
i wymogijegoochrony.
pojęciaładupŻestŻennego'usta|oną
pzepisamiWymienionej
Zgodniez definicją
ptzestęennymo jego staniedecydUją:
na Wstępieustawyo p|anowaniu
i zagospodarowaniu
. harmon'neuksztahowanie
jako całość,
p|zestŻenimiastatraktowanej
- upo|ządkowane
re|acjeuwarunkowań
i WymagańfunkcjonaInych,
społecznogospodarczych'środowiskowych'
ku|turowych
kompozycyjno-estetycznych'
oraz
PzestŻ eń miastakształtowana
decydowavWarunki
byłapŻez stu|eciai o jejformiegłóWnie
Warunkig|ebowe.decydowały
środowiska
i stosunkiWłasnościowe'
o rozwoju|oIn|ctwa
i |eśnictwa,
ksŹałtz|ewnii przebiegciekóWo sieci dróg i usytuowaniu
zabudowy.
decydowały
o stopniowym
zagęszczeniupasm
Uwłaszczeniei parce|acjamajątkóW
prowadzących
głównychdró9 WyIotowych
zabudowyv,rzdłuż
od centrum(rynek'zamek,
kościÓł)'
ReIacjepomiędzyp|acemtargowym(rynek)zamkiemi obiektamisakraInymibyły
podstawowymi
re|acjamikształtującymi
krajobrazmiastai stanowiły
o ładziepŻestzennym'
ReIacjete na Większości
obszarUmiastasązachowane'
stan ładupzestrzennegona|eżyoceniójakodobrya podstawoweWymogiochronyto:
. utĘymanieska|izabudowyi sieci U|icW najstarszejczęścimiasta.objętejstrefąścisłej
ochronykonserwatorskiej,
- ograniczeniereaIizacjidominantwysokościowych
na fragmentach
Wyżynnych
obszaru
miasta,
- utrzymaniebez zabudolvykorytaŻaeko|ogicznego
w doIinietzekiRawki i Żeki RyIki'
- UtzymaniedrógjakogłóWnych
osi urbanistycznych'
ZauważaIne
sązmianyfunkcjonalne
w zabudowie
miastaa Wynikające:
- z aktywizacjigospodarczejmieszkańcówW obrębiemiejscazamieszkaniaW szczegó|ności
W zakresieświadczenia
usług'
- ze zmiantechno|ogicznych
i materiałowych
W budownictwie'
- z rozbudowysystemówinfrastruktury
technicznej'
pzedstawiasię najgoęej
ocenianyładpŻestzenny obszarówW zakresiearchitektury
W zabudowieperyferyjnej'
stan W tymzakresiecharakteryzują
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. zakłóconeIiniezabudowyW piezejach uIicniejednokrotnie
wymuszanewprowadzanymi
i częstozmienianymiprzepisamiprawaa dotyczącymikategoriidróg, minima|nych
od|egłości
budynkóWod jezdniitp'
- różneformyarchitektoniczne
budynkówW piezejachdróg od pańerowychdo ttzy.
kondygnacyjnych
z dachamipłaskimi,
stromymij kopeńowymi,
z ka|enicamiróWno|egłymi
i prostopadłymi
do p|zy|egającej
uIicy'z tzw' wysokimipiwnicamii bez podpiwniczenia,
ze schodamiW e|ewacjifrontowejprowadzącymi
na drugąkondygnację'
pzestŻennego
Pzywrócenie ładu
W tymzakresieWymagaprawnegookreś|enia
WymogóW
architektonicznych
budynkówrea|izowanych
Iubprzebudowywanych
W pieŻejach.Stan
pŻedstawiasię zdecydowanie|epiej
zabudowyw strefieścisłej
ochronykonserwatorskiej
pieŻeizabudowyw miejscachz|ikwidowanej
izauważa|nejest p|zywracaniehistorycznych
zaouoowy.
2.4.stan środowiska.
(Wnioskiz opracowaniaekofizjograficznego
podstawowego
i aneksuspoządzonegodIa
terenuprzyłączonego
do obszarumiasta)
Komponent
środowiŚka
Klimat.

Ocenastanu.

Warunkik|.matyczne
na|eŹyuznaćfa wzg|ędniekoŹystnew zakresiepotŻeb
gospodarczych
oraf w zaklesiepotrzebro|niczejpżest'zeniprodukcyjnej.
Do
wa|orówk|imatycznych
terenuna|eżą:
- dośćkozystnewarunkiso|arnewyrózniającesię dość
duzą i|ością
dni
pogodnych(5,5mieslęcznie).
średnim
zachmużeniem'stosunkowowysokim
-1600hw ciąguroku,
usłonecznieniem
- ko|zystneWarunkitermiczneprzyokresiebezmroźnym
średnio
280 dniw
roku,
. znacznąilościądni
nychz pŻewagąWiatrów
bezwiet|z
z kierunku
zachodniego,
- dośćkożystnewarunkibiometeoro|ogiczne
przywskaźniku
pomiędzy
biometeorologicznym
wahającymsię
wiosnąa jesienią
w granicach
1,7 2,0,
- spadekemisjig|oba|nej
podstawowych
zanieczyszczeń,
. fmiana udfiałskumlen!posfcfegó|nychzanieczyszczeńze spadkiememis]
dwut|enku
siarkiit|enkuWęg|a'Wfrostemem]s]idwut|enku
azotuoraz emlsji
pyłuzaw|eszonego'
- rozkładstęŹeńpyłuzawiesfonegoPM 10 24 h od 35 ug/m.do 70 ug/m.f
przekroczeniami
powyżej
50 ug/mJw rejonachcentra|nych
miasta
- k|imatdo|inyrzekiRawkii rzekiRy|kio wysokimpoziomieu/ód(okresolvo
podtapiany
wodamipowodziowymi)
o k|imacieWi|gotnym
z występowaniem
inwersjitermicznych,
. terenw zasięguoddfiaływania
komunikacyjnych
uciąz|jwości
drog krajowej
przekroczenia
Nr 72 i ekspresowe]
o spodziewanych
emisjipyłówi gazóW
oraz znacznejemisjihałasuW pasieterenuca 200mdo osijezdnina odcinku
DozbawionVm
ekranóWakustvcznvch.
. WysoczyznyRawskiej'ukształtowanej
obszal fa|istejrównlnypo|odo\^łcowej
geomońo|ogic2ne' p|zeza kumu|acyjnądziata|ność
|ądo|odu
stadiałU
Pi|icyf|odowaceniaWarty,
mońoIogic2ne
i
w środkowym
neop|ejstocenie'
W zakresiegeomońo|ogicfnym
miastojest
nrpsomelrycfne. położone
nizinnej
w
do|inieŻeki Rawki'Zróznicowaniehipsometryczne
następujące
charakteryzują
WskaŹniki:
- najniŹszypunkt135mn p'm (rejonrz' Rawkiw północnej
częścirniasta)
- najwyżsfypunkt175mn'p m. (rejonu|'Białejprzygranicymiasta),
. nachy|enre
terenudomnujące2%- 5ya'
- nachy|en]e
terenumaksyma|ne
35%(skarpado|inyRawkiW północnejczęści
miasta.
Rzeźbate.enuukształtowana
osiądo|inyr2.Rawkii Ry|kiz otaczającymi
wysoczyznamioznaczącychjak na warunkinizinnepąewyższeniach
dochodzacvchdo 2Om.
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Komponent
środowiska

Ocenastanu.

osią układuhydrograficznego
miastajest rzekaRawka- głównyciek
odwadniający,
rzekanizinna,zachowananierna|w stanienienaruŚfonymf
prawobrzeŹnym
dopływem
rz' Ry|ką Rzeki stanowiąpodstawowy
układ
hydrograficzny'
Jego uzupełnieniem
są Iicznebezirnienne
cieki'głównieo
charakterzerowówmelioracyjnych
oraz sztucznyzbiornikretencyjny.,,Do|na'
głębokość
(powierzchnia
35ha'średnia
2,3m' pojemność
800 tys.m" '
piętŻenia
wysokośó
5'5m)oraz zbiornik,,Tatal'(powierzchnia
18ha,średnla
piętŻenia0,7mnad
1'2m,pojemność
220 tys' m'. wysokość
9łębokość
poziom\,!odyzbiornika''Do|na',)
pŻez Rawkę'cieki
zasi|anepŻepływowo
powieŻchniowe
W obrębiemiastasąściś|e
związanehydrauIicznie
zI
pofiomemWód podfiemnych'stan Wódma charakterkontynenta
ny o
reguarnymcykluroczny-n,z naximuT w ohresiewosennym' Tin mumw
okresieIetnio-jesiennym.Podstawowym
źrÓdłem
zasi|aniaWód
powieŹchnlowych'
poza pŻepływem
|ateranymjest infi|tracja'
Główną
- do I poziomuVvód
jestWięcodpVWWgłębny
podziemnego
składowąodplywu
podziemnychsporadyczne. relonachpłytkiego
Występowania
ut\]VoróW
półprzepuszcza|nych
odpływ
ma charakterpodpowieżchniowy'
z obszarów
zabudowywodyopadowesąodprowadzane
sieciamikana|izacji
deszczowej
uzupełniającymi
spływyw naturaInych
obniżeniach
terenu'obszary narażone
powodziogranlczająsjędo niewie|kich
na niebezpieczeńslwo
fragmentów
Ż ' Ry|ki
stycfnychdo korytarf' Rawkii Ry|kif rozszerfeniemw rejonieu]ścia
granicymiasta'całyobsfar dolinyjest
do ż' Rawki! w rejoniepÓłnocnej
chronionyprzedwodamipowodziowymi,
zbiornikiemDo]naiTatal z zaporą
pŻestŻennegłównychŻek l ciekóworaz terenóW
czołowąRozm]eszczenie
zagrożeniapowodziowego
okreś|ono
na p|anszyw skali 1: 10 000 - uwarunkowania
"Hvdroorafia
rozwoiuorzestrzenneoo",
pańiiterenuwchodfąutwory
Budowa
W składbudowypowie.fchniowych
geologrczna.
czwańorzędowe.
najrnłodsze'
MiąŹszośc
tychuh'orów przekracza50mW
szczytowychpańiachWysoczyznpo|odowcowej
a w osiowychczęściach
do|inyRawklWynosikiIkanaście
metróWWysoczyznapo|odowcowa
fbudowana]estz miąższej
seriiplaszczystych
ut\^/orÓW
okresuz|odowaceń
i zabL]Żonymi
środkowopo
skich- odry iWarty,pżewarstwionej
niecągłym]
g acitektoniczn
e poziomamig|inzwałowych'
Pośródglin zwałowych
iłóWIimnog|acja|nych
w postacisoczewIUb
obseIwujemywystępowanie
p.fewarstwień'
TarasyŻeczne Rawkii RyIkizbudowane
sąz utworów
Wieku
młodszychsą to główne piaskii żWry fecfne facjikorytowej
Loka|ne w
eoho|oceńskiego
częstopfewarstwionemułkami
a|uwia|nymi,
obrębiestarożeczywystępująorganiczneutworyfacjirzeczno-zastoiskowej
a
wyjątkowo
czwańorzędowe
mułk]
zastoiskowe'NIułki
tegorodzajutwo|zą
na południowym
tarasienadza|ewowym
Ry|kizłoŻe
surowcóWjlastych
ceramikibudowlanei
..Duchowizna".
obszary i lerenygórniczepołożone
W rejonieu|'KsiężeDomk' objęte
decyzjami:
. terengórniczy,'Ra!!€ MazowleckaA-lA''
. obszargórniczy.'RawaMazowiecka|A,.'
. obszargórniczy''RawaMazowieckaA',
o końcowm etaoieekso|oatacii
oiaskóWj ŹWrÓW,
Zasoby
RozpoznanowyslępoWanie]
jury.
hydrogeologiczne. - piętraWodonośnego
- piętraWodonośnego
czwańożędu'
Wapieniegórno.
JuraiskieoietroWodonośne
hvo|zą spękane, szczeIinowate
jurajskieoxfordui kimeryduwzg|ędnie
|oka|nepiaskii piaskowcedoggeru0ury
zaw eąące z reguły
ZWierciadło
Środkowej).
]edenpoziomwodonośny'
jurajskiegopof omuWodonośnego
występujena 9łębokości
od kiIkunastu
do
k IkudziesięciLr
metróWj stabiizujesę b|iskopoziomuterenu'Ze vlzg|ęduna
jest to
znacznewydajności
wód słodkich
oraz miąfsząstrefęWystępowania
ołóWnV
ooziomużVtkow,

hydrograflczne
i
hydrologczne.
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Komponent
Ocenastanu.
środowiska
Zasoby
czwartoŻedoweoletrowodonośne
W rejoniemiastatwo|zą dwa poziomy
hydrogeologiczne.
. I pofromwodonoŚnyczwartoŻędu. Wodygruntowe,|okaInie
W obrębie
(podskórne,okresowoWystępujące
tarasówŻecfnych hipodermiczne
na
powieŻchn ) mająceŚcisłewięzihydrau|iczne
z wodamipowielfchniowymi'
. ||poz]omWodonoŚnyczwartoŻęduto poziompodmorenowy
(podgIinowy),
charakterystyczny
d|aobszaruwysocfyznypo|odol,1'ęowej
o zwierciad|e
piaskiiżwiry
naporowymajego stre'ąWodonośną
są podmorenowe
interg|acjału
Iubawskiego
|llbwodno|odowcowe
utwory'warciańskie,''
Znaczen|euzYtkowe||pofiomu|eslIoka|n€ '
Wyk|uczające
zabudowę:
- tarasza|ewowyrz. Rawkii Ry|kioĘmujący wąskipas do|inyŻ ' Rawkioraz
budowlane.
|z' Ry|kęz pasempŻybŻeżnymo wysokimpoz.omiewód gruntowych'
płycejnź 1,0mppt..gruntamisłabo
nośnym.,
warunkamigruntowo-wodnymi
lllrodzaju.
Utrudniające
zabudowę:
- tarasnadza|ewowy
|z' Rawkii Ry|kiobejmujący
szerokiepasytelenu
centraneji północne]
częścimiastao poziomiewód gruntowych'1'0m do
2,0mppt' gruntami
nośnymi'
warunkamigruntowo.wodnymi
||rodzaju'
z zabldoWąbez ograniczeń]
-wysoczyznypo|odowcowe
północno-zachodni,
północno
obejmujący
płatWysoczyznyo poziomiewód gruntowych,
poniżej
wschodnii południowy
qruntowo.wodnVmi
2.0mppt,'qruntami
nośnymi.
warunkami
||rodfaiu'
Do wa|orówklajobrazowych
na|eżą
- korytarzekologicznyw dolinachrzekiRawkii rzekiRylki,
KraJo
orazo!!e
- ska|azabudowyi sieć u|icw najstarszej
częścimiasta'objętestrefąścisłej
ochronykonseru/Etorskiej,
- zdefiniowane
dom.nanty
wysokościowe
w częścistaromiejskiej'
- otwErtycharakterkrajobrafuw obsfarachpomiędzydrogamiwy|otowymi
z
miasta.
stan zachowaniawa|orówkrajoblafowych
na|eżyocenićjakodobryna co

swiatroś|inny
zWieąęcy

- Utrzymanie
ska|ifabudowyi sieci u|icw najstarszej
częścimiasta'
. ograniczenierea|izacjidominantWysokościowych
do wieżkościeInych
I
wieŹyczkiratusza'
. ltŻymaniebez zabudowydo|inyrzekiRaWk]i żeki Ry|kiz objęciemochroną
KrąoDrazową
. utrzymanie
drógjakogłównych
osi urbanistycznych,
stan zachowaniawa|orÓWarchitekton
cznychpzedstawias ę najgozej
w zabudowieperyferyjnej
WskazLr]ą
na to:
. zakłóconeIiniezabudowyw pieŻejachu|icnie]ednokrotnie
Wymuszane
wprowadzanymi
i częstozmienianymipzepisamiprawaa dotyczącymi
kategoriidróg' minima|nych
od|egłoŚci
budynkówod jezdniitp,
. róŻneformyarchiteKoniczne
budynkóww piezejachdróg od pańerowychdo
trzy-kondygnacyjnych
z dachamipłaskimi'
stromymii kopeńowymi'z
ka|enicami
równo|egłymi
i prostopadłymi
do p|zy|egającej
u|icy'z żW
wysokimipiwnicamii bez podpiwniczenia,
ze schodamiw eleu/acjifrontowej
prowadzacYmi
na druoakondYqnacię'
zbiorowiskaroślinne
do|inVŻ ' Rawki:
- roś|inność
dna Żek mozgatżcinowata'mannamie|ec'psianka'słodkogó|z,
rdestnicaŻęsa drobna 9rąże|zółty'
zdrojek'
- roślnność
bŻegóWŻ ek zie|na:mozgatzcinowala'pałkasferokolstna'
mannamie|ec,Wier2bownica
owłosiona,
uczepy'rdesty'
- roś]nność
b.zegówrzekdrzewasta]o|sza czarna'Bez czarny.K|on
ies onolistny,Kruszyna,Topola,Wierzbaszara,Wierrbawiciowa,Kalina.
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Komponent
środowiska
swiat roś|inny
zwierzęcy,

Dotychczasowe
Środowisku

Ocenastanu.
je|ecb' rzadko
Zbiorowiska
faunvdo|inyrzekiRawk]:. ryby:płoć'okoń' kiełb,
Uk|eja'karaŚsrebrzysty.Iin'm]ętusszczupak'
- ptaki:z gatL]nkóW
ginących'sieweczkarzeczna'krogulec,kropiatka
ibrozdiecsamotny,ŻadkichgatunkóWęgo\'rych:
derkacz,puszczyk.
z morodekbŻegówka,remz srokosz,z pozostałych
stu galunkóWptakóW
popie|aty,
m ędzyinnymi:cfap a siwa'gęśgęgawa.błotn]ak
kobuz,p|uszcz'
i pisk|iwy,
brodzieckrwawodzoby' |eśny
- inne kręgowce:bóbr, Wydra piżmaki Żęsorek feczek Óraz z p|azów:
żekotkanadŻewnai pospoIite
żabyi ropuchy
parkumieiskieoo:
Zbiorowiskaroś|inne
Dominujepowierzchnia
trawiastabez krzewówi podszytudającaod|egły
wgląddo wnętEa parkuiak od stronyŻ ekijak i od stronyotaczającychu|ic'
W składcennegodŻewostanuwchodząa|ejawzdł!żu|' Parkowejobsadzona
kasztanowcan,]
ijesionami.sosnaczarna,ŚWierksrebrzystygrupab.fóz' dwa
grab dąbzwisły,
dębyszypułkowekata|pa,sumak'modrzeweL]rope]ski,
py.jesiony,
Pozostały
k|ony
kasztanowce
drzewostantwo|zą
brzozy'
śWerk i W ązy oraf dfewa ofdobne:odmana baMna buka'be|berysśwa,
o|iwnik]aŻąb fw słabŻoza
PomnikiDrzvrodv:
W obszarzemiastawystępujądŻewa
Wpisanedo rejestrupomnlkóWpŻyrody:
- dąb szypułkowy
o obwodzie285cmna P acu MarszałkaPiłsudskiego.
- dąb szypułkowy
o obwodzie300cmna Placu Marszałka
Piłsudskiego.
- W ąz szyp!łkowy
o obwodzie355cmna u| Władysława
Reymonta2'
- klonJaworo obwodzie2350cmna cmentarzuprzyul.Tomaszowskiel,
- dąb szyplr]kowy
o obwodfie24ocmna cmentażupŹy u] Tomasfowskiej'
. w ąz vypułkowyo obwodze 295cmna u|,l],'Iickiewicza,
. w ąz szypułkowy
o obwodze 23ocmna u|,I\,'Iickiewicza'
Zb orowiskafaunVif|orvpozostałeoo
obszaru:
przez
Faunaiflorajesi w znacznymstopniuzorganizowanakontrolowana
jednocześnie
pŻ
y
człowieka'
znacfnymwpływie
aniropogenicznym
na g|eby
jsegeta|ne)'
(me|ioracje
(zblorowiska
inawoŹenie)
orazroś|inność
rudera|ne
Naturalneekosvstemvn e wvsteDuia.
obszar miastaposiadaW pełniantropogen
czne środow
sko:
- W częścicentra|nej
WWiększości
terenyzabudowaneizu|banizowane'
- W cfęściperyferyjnej
gruntówro nycho niskiejjakości
g|eb'
- w pasiedo|inyŻ, RaWk i Ry|k z roś|innoŚcią
półnat!raIną
Zm anyW środowisku
dotyczą
. zabudowyterenóWroInicfychzgodniez usta|eniamr
p|anu
obowiązu]ącego
m elscowego,
. spodzewane]poprawyjakości
pEy terenachkomUnikacyjnych
z
środowiska
uwag na budowęekranóWzo|u]ących
od em s]
obszaryfabL]dowane
komunkacyjnychz dró9 krajowych'
. poprawystanuczystości
powietŻaz uwagina postępujący
procesgazyfikacji
siedisk,
. poprawystanuczystości
Wód poweŻ chniowychz uwagina rozbudowę
sytemUodprowadzan
f obszarów
a i ocfysfczaniawód opado\Ą/ych
zurbanizowanych
miastaoraz e|iminac]ę
odprowadzania
ścieków
sanitarnychbez ich oczyszczenia,
- zwiększaniapowierzchn|eśnej
popŻez za esianiegrUntóWro|nychniskiej
!akości.
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Komponent
środowiska
Struktura
przytodntcza
w
tym struktura
różnorodności
biologicznej.

Struktura
przyrodnrcza
w
tymstruktura
róŹnorodności
biologcznel (Cd)
Powiąfania
pżyroÓń|cze
oosfaru mrastaz
jego szerszym
otoczenlem.

Ocenastanu.
W składstrukturypŻestzennejśrodowiska
wchodzą
(Rz)' obejmujące
W do inachrz'
a) ekosystemyłąkowe
tMałeużytkizie|one
Rawkii Ry|ki,miejscamjzagroŹonepodtopieniami
ro|niczej
o pzydatności
]ubpółnat!raInej
zie eni eko|ogicznej'
(ZL) obejmujące
]stniejące
|asyW rozumieniuustawyo
b) ekosystemy|eśne
produkcji|eśnej,
asacho pżydatności
gruntyro|newysokiejjakości
(RR),obe]mujące
c) agrocenozydobrejjakości
(k|asy|||)z Wyposażeniem
w sieci drenarskieo pżydatności
roIniczej'
jakości
(R1)'obejmujące
gruntyroIneśrednie
d) agrocenozyśredniejjakości
(k|asyIV)o p|zydatności
roIniczejIubpodzabudowę,
(R2).obejmujące
gruntyro|neniskiejjakości
e) agrocenozyniskiejjakości
(k|asyV iV|) o przydatnoŚciroIniczej'|eŚnejIubpodzabudowę'
. żeka Rawkai Ry|kafe fbiornikiemWodnym,'Do|na,,'
0 ekosystemyVr'odne
g) terenyantropogen|czne
zabudowanei pŻekształcone
w tymi
- gruntyfabudowymiejskiejo przewadzezabudo\łY
rnieszkanoweji
(B)'
usłLJgowej
- gruntyz zabudową
produkcyjną
(BP),
- gruntyz zabudowąprodukcyjną
(BP) na którychdz]ałalność
na|eŹydo
pŻedsięWfęć mogącychznaczącooddziaływać
na środowisko.
wymagającaspotządzenia|apońu'
. drogii |iniako|e]ki
wąskotorowe],
- terenyogrodówdziałkowych
(zD),
- terenycmentarzyczynnychi nieczynnych(Źydowski)'
- ierenyzieleniparkoweji nadwodnej
(ZP, Z).
pozytywnie
pŻedstawiasię syiuacjaróŹnorodności
Zdecydowan]e
bio|ogicznej
W do|nie Ż' Rawki'o znacznychwa]orachprzyrodniczo.krajobrazowych
decydu]ą
a) korytoŻek o znacznejkrętoścl
b)do|inarzekimiejscamiszerokaz terasamzaewowymi,miejscami\Ą,ysokimi
strornymizboczami,
c) Występowanie
siedIisk:
- Wódpłynących
głębokich,
(płytkich'
naświet
onychjzacienionych)'
- wód sloiącvch(zbiorniki.)'
- mine|a|nych
(mokrych'
Świeżych
isuchych)i łęgowych,
d) spadekrrekiod 0,9do 1,5promila,
e) \'Vrystępowanie
540 gatunkówroś|in
naczyniowych'
gatunkowej
f) Występowanie
róinorodności
ryb' ptakówi innychkręgowców.
Rozmieszczenieprzestżennegłównychkomponentów
środowiska
okTeślono
.
na p anszyW ska|i1: 10 000. ''strukturaprzestŻennaśrodow]ska
uwaTunkowan
a ro^voluorzestrzenneoo".
powiązan]a
Podstawoweprzyrodnicze
obszarumiastaz otaczającym]
terenamigm ny Rawa|\,'lazow]ecka
dotyczą
. do iny rf' Rawklposiadającej
swo]ąkontynuację]ako
korytarza
ekologicznego
o znaczeniukrajowym,
. dolinyrz' Ry|kiposiadającej
swojąkontynuac]ę
na terenach9minycie|ądzi
Regnów'
. obszarówroInychposiada]ących
na terenachWs]
sWąkontynuację
otacfaiacvchobszarmiasta.

Komponent
ś|odowiska
Ochronaprawna
przyrodniczych.

Ochfona prawna
krajobrazu.

Ocenastanu.
RezeMat pŻyrody''Rawka.''obejmujący
korytoŻeki Rawkiz odcinkiem
do|nymkorytaŻ' Białki,staroąeczamioraz pasemterenuo szelokości10m
pŻylegającym
do b.zegÓwŻek i starorzeczy(zaŻądzenieMinistraLeśn.ctwa
i plzemysłu
DŻewnegoz dn' 24 |istopada1983r'(MP Nr 39 po2.230).
Celem ochronyjest:
- umoż|iwienie
swobodnegobieguprocesówgeomońo|ogicznych'
ekologlcznychi ewolucyjnych,
- utrzymanienaturalnego
korytarrecznego,
- utzymanierytmurocznychzmianstanuWodyi przepływów'
- swobodnekształtowanie
się fbiorowiskrośiinnych'
- utrfymanieniezmienionego
stanuprzyrody,
- zachowaniedotychczasowych
gruntów'
sposobówużytkowania
- utrzymaniemałychpiętŻeńŻeki i tradycyjnych
budowji- młynówwodnych,
- utrzymanieróŹnorodności
sied|isk'zbiorowiskroś|innych
oraz gatunków
roś|in
ifwieŻąt'
. pŻywrócerieczystościwód
i bŻegów Żeki
. unaturaInienie
florvifaunv,
składników
obszar chronionegoKrajobrazu.'Górneji srodkowejRawki'(projektowany)
obejmljefragmentmiastarozciągnięty
na |iniipółnoc- południowy
zachód na
osi korytarz. Rawkize zbiornikaem
Dolna.Przedmiotem
ochronyObszarujest
przyrodniczych
zachowanieWa|orówkrajobrazowych,
i ku|turolvych
do|inyrz.
Rawkiolaf ujścia
Źeki Ry|ki'obszarwchodziwsk|adsiecieuropejskiej
i
klajowejobszarówchronionychi korytarzyeko|ogicznych.
ochroniepodegają
popąez:
a) ekosystemyleśne,
. zwiększanie|esistoŚci,
popzez zalesianieterenów
w szczegó|ności
porolnychna obszarach,gdziez przyrodniczego
punktu
i ekonomicznego
widzeniaiestto uzasadnione.
- zachowaniei ut|zymywanie
w staniezb|iżonym
do natura|nego
po|an'tońowisk.w|zosowiskoraf muraw
istniejących
cieków,mokradeł'
napiaskowych,
- Wykorzystanie
|asówd a ce|óWrekreacyjno.krajoznawczych
edukacyjnych
Woparci! o Wyznaczone
oraz śceżki
sz|akiturystyczne
edukacyjne,
wyposażone
w e|ernenty
infrastruktury
turystycznej
i
/harnonizowa^ej
edukacyjnej
z oloczeniem,
b) ekosystemy|ądowe,popŻez]
. p|zeciwdziatanieza|astaniułąki pastwiskoraz tońowisk popŻez
kovenie iwypas,a takżemechaniczneusuwaniesamosiewówdrzewi
kŻewówna terenachotwartych'z pozostawieniem
kępdzew i kŻewów,
. ograniczenie
zmianylrwałychufytkówzie|onychna 9runtyorne,
minimaIzację
mechanicznej
z]e|onych.
uprawyg|ebna !żytkach
. dostosowanie
termnów zabiegówagroiechnicznych
do cyk u bytowania
ptaków.
zbiorowiskfaunya W szcfegó|ności
- preferowanie
ochronyroś|in
metodamibio|ogicznymi,
- ochronęzadzewień,zakŻewieńoraz kvtahowaniezróżnicowanego
popąez zakładanie
krajobrazuro|niczego
nowychzadzewień
przydrożnych
śródpo|nych,
i towaŻyszących
zabudowie,ochronędżew
pomnikowych
i obe]mowanie
tąformąochronynowychokazów,
- fachowanieśródponychtońowisk.zabagnień,podmokłości
oraf oczek
- utrzymywanie
melioracjwodnychw ramachraclonalnelgospodarkirolnej
z wyk|ucfeniem
odwadniania
obsfarówwodo.błotnych,
tońowiski
obszaróWźródliskowych.
- e|imino!!Enie
nie|egalnego
eksp|oatollania
surowcówminera|nych
i składowania
odpadów'reku|tywacja
terenówpo-wyrobiskowych
f utŻymaniem
wyroblskna którychwyksftałciły
się biocenofyo znacfnej
róŹnorodnoścj
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Komponent
środowiska
Ochrona prawna
krajobrazu(Cd)

Ocenastanu.
- utzymywaniei W raziekonieczności
odtwaąanie|okalnychkorytarzy
eko|ogicznych
w szczegó]nościwzdłuż
|z. Rawkii Ry|ki,
c) ekosystemywodne,poprzer:
- utrzymanie
dobregostańuekologicfnegoi chemicfnegouód
gospodarkiwodno-ściekowej.
właściwej
z uwzg|ędnieniem
- fachowaniei ochronazbiornikóW
wód powierzchniowych
z utrzymaniem
(obudowy
roŚ|inności
sfuwarowejolaz pasemroś|inności
oka|ającej
zb]ornikóW)'
bio|ogicznej
. ltzymanie bio|ogicznego
pŻeptywuwód'
. ograniczeniezabudowyna krawędziach
Wysoczyznowych
w ce|uochrony
krawędfi tarasóWĘecznych,
- wykluczeniezmianuksztahowania
terenuw niezabudowanych
dolinach
granicachterenówzagrożenia
zecznych w szczegó|nościW
powoozrowego,
. utrzymanie
i ukształtowanie
zadarnionychstrefbuforowych
Wokoł
zbiornikóWiwzdłużbŹegów Żek ce|emograniczenlaspływus!bstancji
blogennychz gruniówornych,
- fwiększenieretencjiwodnej
zw.łasfcfamałejretencjizwarunkiem
zachowaniadróg ryb'
RozrnieszcfenieprzestrfenneobiektóWi obszarówchronionychokreŚ|onona
p anszyw ska|i1| 10 000 . ',obszaryi obiekv chronone - uw€ r unkowania
rozwoluprzestrzennego
.

2.5. Dziedzictwoku|tulowe,zabytkioraz dobra ku|turywspołczesnei.
PoczątkiosadnictwaRaWyMazowieckiejwiążą
się z do|inąęeki Rawki'Topografia
osadnictwaw okresiepzedlokacyjnymobejmujetrzygrodziska- Siara Rawa, Dzwonkowice
(d'Psary)iAnie|skaGóra' następniepŻed|okacyjną
osadęmiejską,'stareMiasto..
oraz zamek Rawski'NajstarszepŻekazyźródłowe
dotyczącemiastapochodząz ćwierci
X|||w'Początki',starego
Miasta'.
datujesię na przełom
x||/X|||W.
BrakjesttakżepzekazóW
Źródłowych
na tematbudowypierwotnego
zamkuKsiążątMazowieckichW RaWie.Przyjmuje
się'żeistniałonjuż
na początku
X|Vw' gdyżż|ódłaz
1313rokupotwie|dzają
istnienie
kasztelaniirawskiej.
Pierwotnyzamek byłzapewnebudow|ądrewnianą'BUdowęzachowanegoobecnie
(przed1355r)'
we fragmentach
murowanego
zamkup|zypisuje
się KazjmiezowiWieIkiemu
powiązaniuprzestŻennymz zamkiem'Data |okacji
Miasto|okacyjne
wyrosłow ścisłym
miastanie jest znana' PŻypuszczasię' że nadanieprawmiejskichmiałomiejscemiędzy
1355a 1374rokiem'Jużw 1353rokufundowanyzostałw bezpośrednim
sąsiedztwiezamku
i miasta- klasztorAugustianÓW'|\,4iasto
otoczonebyłomUramispzężonymiz systemem
obronnymzamku' Linia murówukształtowała
W dużymstopniuukładpŻestzenny miasta'
centrumstanowlłrynek'P.erwotniebyłon mniejszyod obecnego.zachodnjąpołowę
dzisiejszegop|acurynkowegozajmowałb|okzabudowyrynkowej.za wschodnimb|okiem
parafiaIny,
zbuŻonyW dużymstopniuw 2 połowie
xvl||W'zasadnicze
rynkowymstałkościół
ciągikomunikacyjne
miasta|okacyjnego
to siatkau|icwybiegających
z na|ożnikówrynku
prowadzącymi
i u|icełączącesię z traktamihand|owymi
do Łowicza.Piotrkowa,Warszawy
i NowegoMiasta.W 1374rpŻy trakciewarszawskimwzniesionokościoł
św.Duchawraz
ze szptlatem.
PŻedmieście
rawskieukształtowane
byłojużW XV|W.w XVlIlwzwane
''PŻedmieściem
p|anie
Krakowskim''.
W
miastaz 1817| oznaczonenazwą'.NoWyswiat'.'
Pzedmieścieto rozwinęło
się zapewnewokółp|acupŻedbramnego,
zwanegopóźniej
''Końskim
W 1525rokuna pŻedmieściu
ta.giem'.'
tymz fundacjimieszczanina
rawskiego
podwezwaniemśw'stanisława'Kościół
Wzniesionokościół
ten zostałrozebranyw X|xw
prawdopodobnie
w związkuz Wytyczeniem
osady rzemieś|niczej'
Najpóźniej
ukształtowało
wzdłuż
się pŻedmieście
traktuwarszawskiego'gdyż9runtyw tym rejoniew jednejczęści
na|eżały
do szpitaIa'w drugiejczęścido fo|warkuZamkowaWo|a.Budowako|egium

jezuickiegow 1613r'zapoczątkowała
i kościoła
zmianyw układziecentrummiasta'
LokaIizacjatych obiektówpociągnęła
za sobądeformacjęnarożnego'północno-zachodniego
b|okuzabudowypzyrynkowej-W XV||wiekuzniszczeniapowstałe
w czasięwojen
szwedzkichspowodowały
likwidacjępołowyzachodniegob|okurynkowego'Pozostałączęśó
bIokurozebranow X|XW'Miastożydowskiepowstało
W 2 połowieXV|||W'na gruntach
WsizamkowaWo|a'W 1798rokumiastoto zostałowłączonedo Rawy'
starościńskiej
zasadniczapŻebudowamiastaRawy Mazowieckiejnastąpiła
W okresieKró|estwa
Kongresowego'PŻeprowadzonoregu|ację
chaotycznejzabudowymiejskiej.
W rynku
Wyburzonodrewnianedomy podcieniowe,
budującnastępniena ich miejscumurowane
WgjednolitegoprojektuWykonanegopzez BonifacegoWitkowskiego.
Równieżwedługjego
projektuwybudowanoratuszz|okaIizowany
pierzeirynkuoraz budynek
W południowej
komisjiobwodowej.
W okresie1815-1830Rawaznaczniezmieniłaswojeob|icze.
Uregu|owano
zabudowęwzdłuŹuIic'WytyczonoNowy P|acw miejscedawnego''Końskiego
targu'.,wzniesionokiIkareprezentacyjnych
budynków'uregu|owano
korytożeki Rawki,
park'Miastootzymałobruki.uIiceośWiet|ały
założono
|atarnie'pŻeprowadzonomeIiorację
gruntów'Jednakz Wyjątkiem
pzedmieścia
Wzdłuż
uIicyPiotrkowskiej
miastoniezbyt
rozwinęło
się poza układśredniowieczny'
UtŻymanezostałyciągiu|icznena Iiniidawnych
murówmiejskich'mimożejużw 1817rokuprojeKowanoich Iikwidację.
Do nieudanych
reaIizacjiX|X-wiecznych
za|iczyćna|eżytakżeosadęsukienniczą.Upadłaona na skutek
konkurencyjnej
manufaktury
na Tatarze.Ruch budowlanyw Rawie Mazowieckiejnie
(1888rsłabnącyW ciągu XIXW'p|zybieraszczegó|nie na si|epo pierwszejWojnieświatowej
284 domy,w tym 64 murowane,1928r 673 domyw tym 329 murowanych).
W okresie
międzywojennym
miastorozwinęło
się główniewzdłuŹ
dawnegopęedmieścia
krakowskiego
(ob'u|'Kościuszki)'
zniszczeniaWojenne
dałysięW mieście
mocnoodczuć'szczegó|niesiIniezbuŻona
zostaładawnadzie|nicażydowska.obecnieW mieście
nie znaó juższczegó|niezn|szazeń
wojennychpoza dwomadziałkamipołożonymi
we wschodniejpieŻei rynkowej.
W znacznym
stopn.uzostałapzekształconapŻestrzeńp|acudawnegorynku'poprzezwyasfa|towanie
pŻebiegając€ g opo pŻekątnejciągukomunikacji
kołowejizałożeniena płycierynku
zie|eńca'
Na obszaze miastaochroniepod|egają
obiektyWpisanedo rejestruzabytkóW:
Obiekt
Adres
Decvzia
DawnybudynekKomisjiObwodowej ArmiiKrajowejNr 1
Nt 2721202z dnia
Starostwa
27.12.1967t.
2
strefaścisłej
ochrony
Centrumstaromiejskie Nr 800 z dnia
konserwatorskaei
04.10.1991r.
3
Kościół
ob' Par. p'w' Niepoka|anego P|. MarszałkaJózefa
Nt 7771232z dnia
poczeciaNMP
Piłsudskieqo
27.12.'1967t.
4
Drwonnica
P|' MarszałkaJózefa
Nt 7791233z dnia
Piłsudskieoo
27.12.1967t.
5
Dom
P|ac |\'4arszałka
Józefa Nt 7891243z dnia
Piłsudskieqo
Nr 10
27.12.1967r.
6
Dom
P|ac MarszałkaJózefa Nt 7901244z dnia
Piłsudskieoo
Nr 11
27.12.1967r.
7
Dom
P|ac MarszałkaJózefa Nt 7911245z dnia
Piłsudskieqo
Nr 12
27.12.1967r.
I
Dom
P|ac MarszałkaJózefa N( 7921246z dnia
Piłsudskieqo
Nr 14
27.12.1967r.
9
Oom
P|ac MarszałkaJózefa Nr 15 (decyzjaNr
Piłsudskiego
Nr 16
7931247z dnia
2 7 . 1 21. 9 6 7 r .
1 0 Dom
P|ac MarszałkaJófefa
Nt 27 11202z dnia
Piłsudskieqo
Nr 16
27.12.1967r.
Lp.

1

31

LO.

11

Dom

Obiekt

Dom
Dom

Adres
P|ac MarszałkaJózefa
Piłsudskieoo
Nr 4

P|acMarszałka
Józefa
Piłsudskieoo
Nr4a

Ratusz

P|ac MarszałkaJózefa
Piłsudskieoo
Nr 4b
P|ac MarszałkaJózefa
Piłsudskieao
Nr 5
PIacWoIności
6

't6

DWór

ul. 1. L4aja55

17

cmentaŻ żydoWski

Ul. Kazimietza
Wielkieoo
Ul. Kolejowa

14

'15

'18 RogowskaKolejkaDojazdowa,
most'dwoęec ko|ejkiWąskotorowej
1 9 szkołapodstawowa
U|.Kościuszki
19

20

K|asztoroo. PasjonistóW

U|.Księdza
skorupki

Kościół
oo. Pasjonistówp'w'
WniebowzieciaNMP
Kolegium,

U|'Księdzaskorupki

Dom(Muzeum)

U|'Łowicka26

U|'Łowicka

24 Dawnejatkimiejskie

11
Ul. Mickiewicza

2 5 zespół budynkówwi||i:willa' dom

u|'Miła4

oorodnika.bramawiazdowa
Park miejski
Dom

Ul. Parkowa

gospodarczy
2 8 |Vlłyn

14
U|'słowackiego
obecnie44
u|'słowackiego76

29 cmentarzgŻebaIny

Ul. Tomaszowska

30

Ul.W. Reymonta

Podgrodzie,

GrodziskoWczesnośredniow.eczneUl.W. Reymonta

32 Kościół
ewan9eIicki
33

Dom

34 zamek KsiażatMazowieckich

Ul.Warszawska
ul.WarszawskaNr I
Ul. Zamkowa

Decvzia
Nr 786/240z dnia
27.12.1967t.
7871241z dnia
27.12.1967r.
Nr 7881242z dnia
27.12.1967r.
Nr 785/239z dnia
27.12.1967,.
Nr 7951249z dnia
27.'12j967t.
Nr 789 z dnia
07.02.1989r.
Nr 872z dnia
20.03.1992r.
N r 1 0 0 0z d n i a
31.12.1996r.
N r 9 1 6z d n i a
22.12.'1992t.
Nr 781/236z dnia
27.'12.1967t.
Nr 781/235z dnia
27.12.'1967r.
Nr 780/234z dnia
27.'12.1967r.
Nr 631 z dnia
29.09.1983r.
N.27Ol20Oz dnia
27.12.1967t.
NrIl3, z dnia
04.12.1992t.
Nr478 z dnia
16.09.1978r.
Nr 601i1009z dnia
.
29.06.1954t
Nr 886 z dnia
.
04.12.1992t
Nr 806 z dnia
20.11.1991r.
Nr 968 z dnia
15.01.1991r.
Nr 360/58z dnia
15.07.1966r.
Nr 78A237 z dnia
27.'12.1967r.
Nr 769 z dnia
25.08.1986r.
Nt 7841238z dnia
27.12.1967r.
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Na obszaŻe miasta ochronie pod|egająobiekty będące W gminnej ewidencjizabytków:
Lo.
1
Dom

Obiekt

2

Dom

3

Budynekmieszkalny

4

Dom

5

Dom

6

przykoście|e
p'W.
cmentaŻpŻykościelny
PoczeciaNMP
Nieookalaneoo
Budvnekstrażvpożarne
Dom
Dom

7

8
I
10
't'l

12

13
14

17
18
19

20
21
22
23
24

26

27

28
29
30

32

33
36
3B
39
40

Kaoliczkao.w.Sw. Rocha

Austeria
Dom
Dom
Dom
Dom
KapIicazna|ezienia
sw' K|zvża
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
z b|amąpŻy koście|e
cmentarzprzykoście|ny
oo' PasionistóW
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dom
Dommieszkalnv
Dom
Domw fespo|edomówfabrVki
,'Tatai'
p.w.Sw. Elzbietv,
Kaplicacmentarna
Dom
Kaolicfka

Ad res

P|.|\,4arszałka
Józefa Piłsudskiego
Nrl
P|' MaEzałkaJózefa Piłsudskiego
Nr13
P|' MarszałkaJózefa Piłsudskiego
Nr13A
Pl' MarszałkaJózefa Piłsudskiego
N r2
P|' MarszałkaJózefa Piłsudskiego
N r3
P|ac MarszałkaJózefa
Piłsudskieqo
P|acWoIności
4
P acWo|ności
Nr 1,l
P ac Wo|ności
Nr 3
l Maia

Jerozolimska30
Nr 34
Jerozolimska
Wvszvńskieqo1
u Kardvnała
Ka|dvnała
Wvszvńskieoo2
Kardvnała
Wvszvńskieqo3
Katowicka
KiIińskieqoNr 4

Kościuszki
Nr 3
Nr 4
KościUszki
u KrakowskaNr 6
KrakowskaNr 7
Kż!Ą{eKołoNr 6
U|'Księdzaskorupki
ŁoWcka Nr 1 0
cka N f 1 4

cka Nr 4

Mazowiecka Nr 2

Mickiewicza
Nr'18
Mickiewicra Nr 24

Nr 1
Ul. Skierniewicka
Nr
Ul. Skierniewicka
u|'słowackieoo
31 obecnie76
Nr 9
ul' Słowackieoo
Ul. Tatar
Ul.Tomaszowska
Nr 2
ul.Tomaszowska
ul.W. Revmonta
Ul. Warszawska

pŻy koście|e
cmentaŻpŻykoście|ny
ewanoelickoauosburskim
w zespoleewangelicko-ul.Warszawska
Szpital(obecnieintemat)
auosburskim
Szoitalobwodowv
ul.Warszawska14
Nr 10
Dom
ul-Warszawska

39

Lo.

41

Dom
Dom

44

Dom
Dom

42
43
45

Obiekt

Kapliczla,

Adres

WarszawskaNr 15
WarszawskaNr 3
ZamkowaWola
ZamkowaWola Nr 1
ZamkowaWola Nr 5

W otoczeniuiW samychobiektachWpisanychdo rejestrufabytkóWlub do gminnejewidencji
7abytkóW
międzyinnymi:
ochroniepod|egają
- gabarytyi detalarchitektoniczny
obiektóW,
- obszaryekspozycjiod
stronyterenóWpŻy|egvch,
- historycznieukształtowane
linierozgraniczających
u|ic,|iniezabudowyi gabaryty
zaouoowy,
- charakteI
WnętŻ,
- fgrupowanrastaroorzewu,
- funkcjeużytkowebudynkównawiązujące
do funkcjipieMotnychIubfunkcjizbl'żonych,
- obszarywystępowaniastanowiskarcheo|ogicznych'
- obszaryochronystanowisk
archeologicznych.
pŻestŻenneobiektówiobszaróWchronionych
Rozmieszczenie
okreś|ono
na p|anszy
W
- uwarunkowania
ska|i1|10 000- ''obszaryiobiektychronione
rozwojupŻestŻennego'''
2.5.Warunkii,|akości
życiamieszkańców.
Na terenachmiastapogorszeniejakościżyciai zdrowiaIudzimoŹenastącićw obszarach
- drogiekspresowej'krajowejNr 72,
oddziaływania
uciąż|iwości
komunikacyjnych
Wojewódzkichi niektórychpowiatowych,
Na|eżyp|zyjąó'że pas te|enuo szerokości'
100m
do 20om liczącod krawędzidrogikrajowejNr 72 i ekspresowejnie jest odpowiedni
pzebywaniaIudzi.Przekroczenia
d|astałego
emisjitoksycznych
spaIinsamochodowych'
hałasui wibracji
stanowią
o zagrożeniu
d|azdrowiaIudzi'Na pozosta'mobszaŻe
jakośó
nieWystępują
czynnikiobniżające
środowiska
zamieszkania.
Na terenach
jakości
zabudowanychnie Występują
e|ementyobniżające
życiai stanuzdrowia
mieszkańcóWz Wyjątkiem
terenówdoIinyŻ ' Rawkigdziewarunkik|imatyczne
i
(moż|iwości
podtopień
hydrograficzne
wodamipowodziowymi)
stwa|zająwarunkinegatywne
pobytu|udzi'
dla stałego
2'7' zagJoż'eniabezpieczeństwaIudnościi jej mienia.
Zgodniez ocenąuwarunkowań
sozo|ogicznych,
na obszatzemiastaWystępuJą
zagrożen|a
przyrodniczego'
d|aśrodowiska
zamiesfkania
człowieka
orazdIaśrodowiska
Na|eżądo
nich:
- skażenia
powietza'
i chemiczne
bakterio|ogiczne
. zanieczyszczeniawód powieŻchniowychi podziemnych,
- emisjaodoróWi hałasu,
- emisjapolamagnetycznego,
- toksyczneodpadystałe'
zag|ożeniamogą mieć cha|akte|stałyi nadzwyczajny'obszary stałychkonf|iktówdotyczą
Wyłącznieoddziaływaniatras komunikacyjnychna istniejącą zabudowę. Występują
W następUjących
obszarach:

'10
Obszar zaoosoodarowania
Emltor
Zabudowamieszkanowa przyu . Drogaekspresowa
ZamkowaWola i A|eksandrówka
Budynekmieszkany przyul.
Revmonta
prryul.Braci
Budynkimiesrkalne
Swiderskch i Gasiorowskeoo.
Budynkimieszkalneprzyul.
P2emVsłowei
i zwoIińskieqo
Budynkimieszkalneprzyul.
OsadaDolna
Budynkimleszkalneprzyul.
TuIipanowei
i Kaczeńcowe]

czvnn R zaorażen|a
Emisjatoksycznychspalin
samochodowych.
hałasu
wibracj.

Warunkizagospodarowanla
obszarówkonf|iktowych
wymagać
będązastosowania
ochronyczynnejoraz eIimlnacji
obiektówpŻeznaczonychna stałypobytIudzi'
środkóW
pŻewozóW
zagroż.enia
nadzwyczajneze źródeł
ruchomychWynikajązfaktuintensywnych
k|ajowych
i międzynarodowych
niebezpiecznych'
Typowymi
5ubstancji
eko|ogicznie
ładunkaml
mogącymiWywołać
zag|oŹeniana drogachkrajowychi wojewódzkichsą: chlor'
Winy|u
czteroety|enek
ołowiu,
t|enekety|enu'
ch|orek
i amoniak'Wie|kość
obszaruobjętego
zag|ożeniem
Wynikaz |okaInych
izaistniałych
W chwiIizdarzenia
warunków.
MożeobejmowaćW zależności
od pzewożonegoładUnku
strefęod 50 do 500mod centrum
zdaŻenia'Ż|ódłastacjonarne
zagrożeńto:
- zakładyprzemysłowe
W rejonieulic:Mszczonowskiej'
skierniewickiej
i opoczyńskiej,
- stacjebenzynowe
przyul.Katowickiej
iZamkowaWola,
- gazociągWysokiego
gazupŻy u|'K|akowskiej,
ze stacjąredukcyjną
ciśnienia
- terenygŻebaInecmentarza
pŻy ul.Tomaszowskiej.
Wymienione
ź|ódła
stacjonarne
stwazajązagrożenia
w sytuacjizaistnienia
sytuac'ji
nadzwyczajnych
lub katastrof
.
2.8.WpłyWuwalunkowań,na usta|eniekierunkóWizasad zagospodalowania
przestrzennegomiasta.
Svntezauwarunkowań
PoniższezestawieniezdeŻa uwarunkowania
dająceszansę rozwoju
progowe)na rozwó]
z uwarunkowaniami
działającymi
hamująco(uwarunkowania
w poszczególnych
obszarachfunkcjonowania
miasta'
Czynnikirorwoju
1. Otoczene gminy
1'1,Położen
e
w systeme
osadniczym
kraiu:
1 .2. Oloczenie
poltyczne i prawne:

L]Wa|!nkowania
dającepodstawę
oorozwoumasta.
- położenie
paśme
WWarszawsko-Łódfkim

UWarunkoWaniadzlałające
hamuiaco na rozwói miasta.

TOZWOIU
OSaon CIWa,

. połoŹenie
na trasachruchukołowego
rangi
ponadregionalnej
oraz na trasachturystyki
m ędzy-narodoWeikraowei.

- prawneograniczenie
kornpetenc]isamofądu
Wynikające
z Wysokiej
ce^Ir
a izacjizafądzania

- duŻernoŻ|iwości
1.3.Warunki
korzystania
z środkóW - dury wplywlempa rorwoju
.Und-szy
maKroeKonomtczne:
s|ruhlurŹLnych
|JniiEUrope,sĘiei
w gospodarczego
w skal kraju
ramachEuropejskiego
FunduszuRorwoju na rozwójgminy'
- L]za|eŹnienie
gminy
Regionalnego
budżetu
wysokośc]
dotacji
od
subwenciiz budżetupańshła

4l

Czynnikiroz\,'olLr

lJwalunkowan|adające podstawędo loz\,!oj.
mra$4.

1'4' Bezpośrednie . wysypiskoodpadówkomuna|nych
na terenie
z wsi PUklninjako obiektmogącyprzynosić
związkifunkcjona|ne
fnacznedochodyza świadcfone
otoczeniemi
usług]
- oczyszczaIriaścieków
w Konopnicywchodzi
w składsystemuobejńującegoobszar
miastajfragmentyobszaróWgminyRawa
l\,'lazowiecka,
- miastopełniobsługę|udnościw
zakresie
funkcjigminnychi ponad-gminnych
na rzecz
gminyRawa Mazowieckaw tymsfkolnictwa
średniego'
administracji
rejonowej
i specja|nej'
sluŹbyfdrowia.
- wieŚ Konopnicaizydomicew zasięgu
procesówurbanizacvinYch
miasta.
.
powiązanieobszarum.asta|iniami
1.5.Polityka
pŻeslŻennapanslwa: komunikacyjnymi
i sieciamiinfrastruktury
technicznejiw tymsieciamielektroopartymio głównepunkty
energetycznymi
zasilaniaw RawieMazowieckiej,
- ut.zymaniegazociąguWysokiego
ciśnienia,
- przebudowa
z dostosowaniem
parametrówdrogi
do właściwych
ekspresoweiz budowaWęzła,'Katowicka,,.
mjastowyposażone
1.6.Polityka
]estw miejscowyp|an
przestrzennego
pazestrzenna
f agospodarowania
w
samoŻadu:
oranicachadministracvinvch,
- stabi|izacja
Iiczbymieszkańów o
2. Potencjal
demograflcznozróżnicowanym
tempiezmianzarÓwnow
soołecznV:
uięciuczasowYmiak i przestrzennym.
3. Finansepubliczne:

Uwarunkowania
działające
hamuiacona rozwóim.asta'

- wzrostwskaźnika
ruchu
na drogachkrajowych
średnio
20%na 5 |at'

. tendencjama|ejąca
gminyW
dochodówwłasnych
ostatnimpięcio|eciu'
- tendencjama|ejąc€ wzlostu
doiacjii subluencjiw
ostatnimoięcioIec]u.

4. Gospodarkalokalna: - niskaska|azjawiskabezrobociawśród
Iudności,
z utŻymującąsię W ostatnichatach
tendencjąma ejącą
- występowanie
produkcy]nozakładóW
usługowych
f tendenc]ądo
zwiększaniaich
liczby,
- duza aktywność
gospodarczamieszkańcÓw
w zakresietwozenia małych
oęedsiebiorstw
- niskajakość
ro|niczejsfery
4.1.Rolnictwo:
produkryjnej,
praktycznie
eIiminująca
ten sektor
oospooarczY,
- dużaIicfbapodmiotóW
- małastabiIność
podmiotów
4.2. Produkcja
rejestrujących
pozatotntcza_
goŚpodarcfą f tendencją
podejmuJących
działaIność
działalność
- występowan
z
e zakładÓwprodukcyjnych
Własną
baząo znacznejwańośc
. znaczna|iczbazakkdóWnowych.
- rezerwylerenowew obszarachspecjalnych
strefekonomicrnych,,[,4szczonowska",
,,Skierniewicka",

dziatające
oance poasuwędo rozvtoi' UGilnkowania
w-arunt<owania
hamuiącona rozwójmiasta'
mleiskiegoośrodka
;ełne wyposażen@
wlększosc
skuplającego
usługowego.

gwarantujących
óoi"iio' i"tuoo"uv"t',

w zakres|e
obsługę|udnoŚc|
oonadoodstawolvymi podstawowym'
w
. możIiwośĆ
rozwo]ufunkcjirekreacylne]
I
Rawxl
tz
przJrodnicze
ooarciuo walory
na
ukierunkowanel
iTatal'
Do|na
zLiornikóW
świąteczny'
wypoczynek
. ......
obsługi

..ńóiti*ós"',o'"ó;u tunkcji

5. Dziedzictwo

ffi ćźia lia ńbe-któw .abytkowych
tUrystycznel
stanowlącao atrakcyiności

]lińat dotlnyrzeti Rawt.ii
6Fkośc środowista: Korzvstnv:
rzeki Rylki negatywnydla
- waiunkiso|arne
z duząi|ościądni
6.1.Klirnat:
zachmurŹenlem,
pogodnych'średnim
. terenw zasięgu
i wysokimuśonecznlenlem'
uciąż|iwoścI
oddziaływania
- korzvstnewarunkitermlczne'
drogl
komunikacyjnych
przewagą
z
. zne;zna i|ośó
dni bezwiet|znych
72
i
ekspresowel
kralowejNr
Watrówz kierunkuzachodniego,.
o
spodziewa_nycn
- korzvstne!!arunkibiometeorologlczne
emisjipyłóv./.i
pŻekroczenia
podsta!łowycn
. spajek emisjig]obalnej
gazów olaz znacznejemls]|
zanieczYszczen,
hałasuW pasieterenuca
2OOmdo osijezdnina
odcinkachPozbawionycn
ekranów akustycznych,
. ni€ d obór opadÓw
atmosferycznych'
- v!rysokąWańoŚĆrocznej
6.2-WarunKl
geomońo|ogiczne'
mońdogiczneI
hipsometrycrne:
6.3.Warunl{
hydrograficzne
i hydrologiczne:

6.4.Budowa
geologicznai

ńińEEiŃiIiT35ńi-óń]rejon

rz' Ra..."l . miejscamiznaczące

częscimiasta)'
w óołnocnei
- nalwyrsryPunkt175mn P m, (rejon
m|a$a)'.^,
p|zygran|cy
U|'B|ałeJ

rcrenu
pŻewyższenIa
dochodzącedo 20m,

- naiilvlejńie
Gienup.lryqs92%:-!9!

iiz6fi@ku z urbanizacją
łańRTffi:głóWnyciek odwadniający' terenówlo|nychwymagana
slanle
niemalw
zachowana
rzekanizinna,

oŻebUdowaistniejących
nienaruszonYm,
sieci kanalifacji
. fbiolnikretó"cyjny'Jatai'| ''Do|na.zas||any i rorbudowa
deszczowej,
ozeŃwowo pą ef Rawkę'
deszczowej.
kana|izacJ|
-.rozwińlęta
sieć
- n|ew|elkie
obvary narażone
powodzioglan|cz-one
na niebezpieczeństwo
do korytarz' Rawk'
stycznych
Jo fragmentów
iRylki,
zbiornrKiem
-ca'tyoovar oollnylest cnronrony
bra--kudokumentowanYch
złÓżgeologicznych.
- istnieiaceobszary| tercny
oÓrnicżeoraz złożaiłów
ó końcowymetapie
wyk|uczająeksptoatacji
rozwojutel sTery
rnoż|iwość

43

Czynnikirorwoju

l]waIunkowania
daiącepodslawędo .ozwo''
rniasta.

Uwarunkowania
działające
hamuiacona rozwóim asta'

-znaczneWydajnośc]
piętrawodonośnego
jurajsk]ego
oraz rniąższośc]
strefy
występowania
wód słodkich,
- warunkiWyk|lczające
6.6.Warunk
brakogranicfeńzabudowyw obrębie
po|odowcow€
j
Wysoczyzny
na większości zabudowęw obrębietarasu
oDszalumtasla,
zalewowegorz. Rawkii Rylki,
. warunkiutrudnlające
zabudowęw obrębietarasu
nadzalewollegorz. Rawki
iRylki,
- zbiorow]ska
- na pozostałych
i
faunyi florydo ]nyż' Rawki
6'7' swiatroŚ|inny
obszarach
zwie|zęcy:
f nacznejróżnorodności
faunaifloraw rnacznym
bioIogicznej'
- zbiorowska roś|inne
parkum]ejskiego
i
slopniurorganizowanai
pomnikiprryrodywskaranedo ochrony,
przez
Kontrorowana
prz
człowieka' y jednocześnie
znacznymwpływ|e
na gleby
antropogenicznym
(me|ioracje
i nawoŹenie)
oraz
(zblorowiska
roś|inność
ruderalnei segetalne),
- naturalneekosystemy
ntewvsteDua.
6.8. Dotychcrasowe . zabudowaterenówro|niczychniskiejjakości'
zmianyW środoW
skLJ: - spodfiewanapoprawajakoŚciśrodowiska
przyterenachkomunikacyjnych,
- poprawastanuczystoŚc]pow|etŻa'
. poprawasianuczystoścl
wód
Powierzchnlowych,
- zwiększane powieŻchnieśnejpoprzez
fa esianiegruntówroLnych
niskiejjakości
'
6.9.Struktura
strukiurapŻestrzennaśrodow]ska
przyrooncza w rym
zharmonizowana
z Warunkami
środowiska
f
struktura
zachowaniemekosystemułąkowo.wodnego
róŻnorodności
dolinyrz. Rawki,
- fnacznalólrolodrośc
biologicznejl
bio|ogiczla
w do|inie
rz. Rawki,
. duzeWa|orvkraiobrazov!€do|inVrz' Rawki'
6.10.Ochronaprawna . rezeMat przyrody''Rawka.'.
obejmujący
korytorreki Rawk z odc nklemdolnymkoryta
pżyro0nIcfycn:
Ż ' Białki.staroŻeczamioraz pasemterenuo
szerokośc10mprzy|ega]ącym
do brfegóW
rzeKI slarorzeczy,
wodyi przepływów'
prawna
6.11.Ochrona
obszar chlonionego Krajobrazu..Gólnej i
krajobrazu:
Środkowej Rawki (projektowany)'Wchodzący
6.5.Zasoby
hydrogeologiczne:

w s\Jad sieci eulopejs\iej i hla-owejobsza|ów
chronionvchi korvtarzvekolooicznvch.

WpłVW
uwarunkowańna kształtowania
kierunkóWrozwoiU'
WybranekierunkirozwojupŻestzennego
oDszarow.
1
Dotychczasoweptzeznaczenieterenu,
RozwójWie|of
unkcyjnego
zagospodarowanie
i uzbroienie
terenu, zaoosoodarowania
terenu.
posiadająwpływ
2
stan ładupzestŻennegoi WymogóWjegoUWarunkowania
ocnrony,
na WskaŹniki
zaoosood
arowania
terenu'
W tym:
3
stan ś|odowiska,
3 . 1 . 'stan ro|niczej
i leśnejpŻestŻeni
UwarUnkowania
decydują
o WyznaczenIu:
. obszaróWrozwojuprodukcjiro|niczej
produkcyjnej'
występowanie
znaczącychobszarówgruntówro|nych o ograniczonejzabudowielub
Wysokiejjakości,
vvyłączonych
z zabudowy,
. obszaróWrozwojuprodukcji|eśnejw
tym
za|esienia.
terenówdo
3 . 2 .- udokumentowana
i eksploatowana
UwarUnkowania
decydują
o moż|iwości
wieIkość
i jakość
zasobóWWodnych, zaopatŻeniaw wodęd|ace|ów
komunalnvchi orodukcvinvch.
3 . 3 . - Wymogiochronyśrodowiska
i pŻyrody' Uwarunkowania
decydują
o ograniczen'.
antropopresji
na obszarychronione
(rezerwatupŻyrodniczegoRawka
i chronionegokrajobrazu)
i utrzymaniu
terenóWbio|ogicznie
czynnych
(półnaturaInvch
IubnaturaInvch)
4
stan dziedzictwa
ku|tUrowego
i zabylkó!.. UWarunkowania
decydująo formie
zagospodarowania
W otoczeniuobiektów
zabytkowychw tym:
- zabudowyw obszaŻe ścisłej
ochrony
konserwatorskiej,
- zachowaniastrefekspozycjina obiekty
zabVtkowe.
jakość
5
Warunkii
życiamieszkańców'
W
Uwarunkowania
decydują
o koniecznośc|
zagrożenia
tymochronyichzdrowia.
ograniczeniazabudowymieszkaniowej
w
bezpieczeństwa
Iudności
i jej mienia'
styczności
do drógo znacznymnatężeniu
ruchu.
6
PotŻebyi moż|iwości
rozwojugminy'
UWarunkowania
decydują
o wyznaczenIu
pod
ofeń terenowych rozwójsfery
produkcjii usługbazującejna zbIiżeniu
do
podstawowej
sieci dróg (ekspresowej
z Węzłami
i Katowicka''oraz dróg
,'Biała',
Woiewódzkich'
7
stan prawnygruntóW'
Uwarunkowania
nie ograniczająrozwoju
ożestŻenneoozabudowv'
Występowanie
8
obiektówi terenóW
lJWarunkowania
Wymagają
Włączenia
do
chronionychna podstawiepŻepisóW
WarunkóW
zagospodarowania
wszystkich
odrębnych'
usta|eń
zawańychW p|zepisach
powołujących
obszarychronione
z p|zystosowaniem
do Warunków
lokalnvch.
1 0 stan systemóWkomunikacji
UWarunkowania
ograniczają
moż|iWośc
i infrastruktury
technicznej.
W tym stopień promowaniaterenóWpeMeryjnie
gospodarki
położonych
upoŻądkowania
Wodnodo terenóW
zurbanizowanych'
gospodalki
podzabudowę
ściekowej'
energetycznej
oraf
z uwagina braki
odpadami.
uzbroienia
terenu.
Kategoria
uwarunkowań

WpłyWsamoządu na powyższesferyposiadaróżneformy'Możesię
nżAi.lł/i.ń
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(społeczne
a) kierowanieśrodkóW
budżetowych
na konkretnereaIizacjeinfrastrukturalne
czy techniczne),
pozabudżetowych'
b) pozyskiwanieśrodkóW
W tym i pzewidzianychna reaIizacjęzadań
|ządowychna obszaze miastaoraz środkóW
w ramachprogramówpomocowych(srodki
Unii Europejskiej)'
fUnkcjonowaniem
co jestwarunkowaneprawidłowym
systemóW
ponadIokaInych
(np.na budowęsiecigazowej-ptzesyłowej'
przebudoWę
tras dróg
krajowychitp),
prywatnegopoprzez:
c) promocjęreaIizacjiinwestycjip|zypomocykapitału
- aktywnągospodarkęgruntową'
- ułatwienia
iU|gipodatkowe,
. powiązanieułatwień
i u|gz poIityką
zatrudnieniową
własnegopotencjału
roboczego'
. reaIizacjęinwestycjiWspó|nychna zasadachudziałukapitału
prywatnegoibudżetu'
d) p|zygotowanie
atrakcyjnych
ofeń terenowychpodzabudowę'stymuIujących
rozwój
gospodarki|okaInej
popŻez:
- WypŻedzająceokreś|enie
zasad zabudowyi zagospodarowania
terenuW p|anach
miejscowych,
. prowadzeniemonitoringu
podstawowych
zjawiskzachodzącychw pŻestrzenigminy'
|stotątakichdziałańjest wprowadzenie
zasady ciągłości
obserwacji'ana|izowania
i diagnozowania,
zapewniających
corazgłębszepoznaniezjawiskoraz precyzyjnie]szą
diagnozęi trafniejszedecyzje'
3. Kierunki zagospodarowaniaprzestrzennego.
potŻebijednocześnje
UWarunkowania
rozwojupozwa|ają
na okreśIenie
moż|iwości
potzeb
rozwojowychmiasta'Wnioskamiz anaIizy
i moż|iwości
rozwojowych
są pzyjęte ce|e
jaką
strategicfnerofwojui generaInamisja
będziepełnićmiasto'opie|ającsię
na usta|eniachstrategiirozwojumiastamożnaprzytoczyćmocneisłabestrony'szanse
i zag|ożeniaoraz misjęmiasta'
l\,4ocne
stronv:
- ko|zystnec€ n tra|ne położenie
na t|ekrajua takżeW stosunkudo istniejącego
p|anowanego
(drogiekspresowe,autostrady)'
i
układukomunikacyjnego
. dobrystan środowiska,
powietżai Wód,
bez pŻekroczeńnormczystości
- koŻystnastrukturawiekowaIudności
_ dużyodsetekIudności
W Wiekuprodukcy].nym
i dodatnipŻyrostnatura|ny,
. tradycyjnieukierunkowane
relacjepomiędzysektorempŹetwórstwaroIno- spożywczego
a prodLlkcją
W rejonie'
sadowniczo-roIniczą
- pżygotowaneterenyinwestycyjne
_ strefypŻemysłowe,
- ofeńa terenówpod rozwójaktywności
gospodarczej,
- znaczącezasoby rozwojufunkcjirekreacyjno.spońowych,
- zabezpieczonepodstawowepotŻebybieżąceoraz rezerwyW zakresiegospodarkiWodnościekowej'
dostawgazu oraz energiie|ektrycznej'
. unikatowawańośóhistorycznawybranychobiektóW(kościoły'
zamek' parkmiejski)'
- stałewypromowaneimprezyku|tUraIne
odbywające
się na te[eniemiasta.
słabestronv:
. zbyt mała|iczbaosób z wyższymWykształceniem
W stosunkudo potzeb rynkupracy,
- postępujący
processtaŻeniasię społeczeństwa'
- niskipoziomzamożności
mieszkańcóW'
- niekozystnastrukturabezrobocia(m'in'dużyodsetekosób długotrwa|e
bezrobotnych
oraz
osób młodych)'
- tludnewarunkistańudIamłodych
Iudzi

- niekoŻystnastrukturausług(pzewaga usługnierynkowych)'
. umiarkowane
idrobnejpzedsiębiorczości'
temporozwojuśredniej
- trudneWarunki|oka|owe
większości
instytucji
spobcznych
i niedoinwestowanie
ikulturalnych,
- niedostateczny
rozwójsystemówwodno-kanaIizacyjnych'
- niedostatecznie
turystyczna_ w zakresieusług9astronomicznych
rozwiniętainfrastruktura
ihotelowych,
- braknowoczesnejinfrastruktury
rekreacyjnej,
. niedoinwestowana
zdrow.a,
infrastruktura
służby
- Występowanie
zabudowyW centrummiasta.
substandardowej
- ograniczonainfrastruktura
d|aosób niepełnosprawnych'
- stosunkowodużaliczbapzestępstw'
Szanse:
. położenie
dluzji wiedzyi nowychtechnologii(Łodzi
w zbliżen.u
do rynkóWzbytu,ośrodkóW
iWarszawy),
. możliwość
i osobowego)wsąsiedztwieRawy
|otniska(transpońowego
|okaIizacji
Mazowieckiej,
- utŻymanietrenduspadkubezfobocia'
- noweinwestycjew strefachpŻemysłowych,
- podniesienieatrakcyjnośc.
w oparciuo istniejąceobiektyrekreacyjne'
turystycznej
zabytkowei kulturowe.
- dobrewarunkirozwoju
irekreacji,
spońóWpopUlarnych
- zróżnicowanie
istopniowapoprawawarunkÓw
ofertyterenówmieszkaniowych
mieszkanio\tych,
- wzmocnienie
W sektoŻeusługorazhandlu.
do samo-zatrudnienia
tendencji
- postępowanieprocesudecentralizacji
państwa(zwiększeniedochodówwłasnych
samorządumiasta)'
- dostępdo środków
środki
budżetupaństwa),
zewnętŻnych(funduszestruktura|ne,
- poprawapołączeńz ag|omeracją
Warszawskąi łódzkąw wynikupzebudowydrog.
ekspresowel,
- przyspieszenieprocesurewitalizacji
centrummiasta
zaa|ożen.a
'
- drenaż|udności
(wtymWarszawy
do Większychośrodków
o wysokichkwaIifikacjach
iŁodzi),
. narastaniepasywnychi roszczeniowych
postawspołecznych.
. negatywneprocesydemograficzne(staŻeniesię społeczeństwa'
ma|ejącyprzyrost
naturalnyi rzeczyrvisty),
- brakWyraŹnej
dynamikiWzrosiumiejscpracy'
- postępująceubożenieczęścispołeczeństwa
w rvynikubrakudochodówi zwiększenieIiczby
patologiami
społecznymi'
osób zagrozonych
- niedostosowanie
kwaIifikacji
zawodowychdo wymagańrynkupracy'
- og|aniczony rca'^lójz.ap|eczausługowegodla s|erygospodarczej,
- pogorszeniestanubezpieczeństwa'
Misiamiasta- celenadrzedne,,RawaMazowieckamiastematrakcyinymdo inwestowaniaiprzyjaznym
dIa mieszkańców''.
Celoeneralnv.
,,Poprawajakościżyciamieszkańców poprzez zrównoważonyrozwój cywiIizacyiny
miasta oraz wzrost znaczenia na arenie regionalneii krajowej".
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Pńorvtetvrozwoiowe:
Rozwój bary ekonomicznei miasta:
- U|ządzaniei promocjastrefbiznesu'
- rozwójfunkcjiinkubacji
pzedsiębiorczoŚci'
- twoŻeniesystemówinkubacjipzedsiębiorczości'
- wspieranierozwojunowychtechnologn,
- twoŻeniez.ntegrowanego
systemuprornocjimiastaw dziedzinieturystyki,rekreacji
p|z
i edsiębiorczości'
- WspieranierozwojuturystykipopŻez Wyko|zystanie
zabytków,wydaŻeńku|tura|nych
oraz
naturaInych
Wa|orówkrajobrazoWych'
- WspieraniedziałaIności
instytucjiokołobiznesowych.
- produktyi atrakcjeturystyczne.
Rozwój kapitałuIudzkiegoi aktywizacjarynku Pracy:
- organizacjarobót pubIicznychi prac interwencyjnych'
- aktywizacjazawodowaabso|WentóW,
- kontynuacja
wydatkówz FunduszuPracy na twoŻeniemiejscpracy'
- rozwójp|acówekszko|eniazawodowegoizmian kwaIifikacj.'
- umacnianiep|acówekszko|nictwa
średniego,
- tworzeniewarunkówimigracjiabso|wentów
szkółwyższychdo miasta'
- wspieraniepŻedsiębiorczości
two|zącejnowemiejscapracy'
Poprawa standardów infrastrukturaInych:
- uzupełnian|e
sieciimodernizacja
dróg'
- uzupełnianie
sieciwodoc.ąg
owej,kanaIizacji
sanitarneji deszczowej,
- usprawnianiesystemuenergetycznego
(gaz,energiacieplna,elektroenergetyka),
- rozbudowai modernizacjaskładowiska
odpadówkomuna|nych
w Pukininie,
. usprawnieniesystemugospodarkiodpadamipŻemysłowymi.
Rozwój funkcii wższego rzędu:
- ochronazabytkówpoprzezstwożenieoptymaInych
WarunkóWich $ykozystania'
. modemizacjazasobów mieszkaniowych
i przygotowanie
terenówdla budownictwa,
. uzupełnianie
wyposażenia
technicznegomiejscowychp|acóWeksfużbyzdrowia,oświaty'
ku|tury
ispońu,
- stałapoprawafunkcjonowania
systemupomocyspołecznej
i pzeciwdziałaniu
marginaIizacji
mieszkańców
miasta'
- stałapoprawa|okaInego
systemubezpieczeństwacywilnego'sanitarnegoieko|o9icznego'
stałapoprawast]ukturyfunkciona|no.pżestrzennei(ladu przestJzennego):
- rewitaIizacja
zaniedbanychobszaróWi zespo,łów
mieszkaniowych,
- rozwóji kształtowanie
zróżnicowanych
formśrodowiska
mieszkaniowego'
- kształtowanieuŻądzanieterenówusługowych'
- kształtowanieuŻądzaniete.enówprodukcyjno-składowych,
- kształtowanie
i podnoszenierangifunkcjiśródmiejskiej'
. kształtowan.e
terenówzE|eni I rekreacii'
3.1.Kierunki zmian w strukturze przestrzennei.
struktu|apzestŻenna miastaW częścicentraInej
(Wgranicachokreś|onych
z' RaWką'
|z' Rylką' u|.Targową.u|'Reymonta.drogąekspresową,u|'Pzemysłowąi u|'Browamą)
jestustabiIizowana
i nie pod|ega
znaczącym
zmianom.
zmianyw tymobszaŻe dotyczyó
będąuzupełniania
zabudowy,wymiany|ubrewita|izacji
zabudowyzdekapitaIizowanej'
stopniowejredukcjifunkcjiprodukcyjnych
na rzeczfunkcjiusługowych.
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Znaczącymizmianamiw strukturzepŻestrzennejmiastabędziepostępująca
zabudowa
ko|ejnychterenóww strefachpŻemysłowych
,'Mszczonowska''
"Skierniewicka''
''opoczyńska,,'
z dotychczasowych
tendencjirozwojowych
obszarumiastawynikająnastępujące
generalne
kierunk|
pżestęennej:
zm|anw struktuŻe
- rozwójponad|oka|nego
centrumusługowego
W rejonieu. Targoweji Reymonta'
- da|szyrozwójstrefprzemysłowych
W rejonieuIic:skierniewickiej'Mszczonowskieji BiaĘ'
BiałejiA|eksandrówka.opoczyńskieji Reymonta'opoczyńskiejj Krakowska'
- rozwójzabudowymieszkaniowej
wie|orodzinnej
w ramachobszaróWjużzabudowanych
poprzezjej dogęszczanie.
- zajmowanieko|ejnych
terenóWpodzabudowęjednorodzinną
na obŻeżachjużistniejących
osiedlimieszkaniowych.
3'2.Kierunkizmianw przeznaczeniu
ierenów.
jest postępujące
obrazem przest|zennego
rozwojumiastia,
zagospodarowanie
terenu
pracy
obiektami
służącymi
mieszkańcom
do zamieszkania'
Wypoczynku,
iobsługi
podstawowych
potŻebżyciowych'zmiany p.zeznaczeniaterenóWzostałyokrcś|one
p|aniemiejscowym'Rozwój pŻestŻennybędziesię odbywałw sfeŻe
w obowiązującym
mieszkaInictwa,
miejscpracyi Wypoczynku'DIatych sferprzyjmujesię poniższekierunki
rozwoju.
Kierunki rozwoiu mieszkalnictwa.
Dominującymi
formamizabudowymieszkaniowej
będziezabudowajednorodzinna
i Wie|orodzinna.
ReaIifacjafunkcjimieszkaniowych
nastąci:
a) na obszarachwolnychenk|aWW terenachistniejącej
zabudowyW szczegó|nośc|
w terenachograniczonych
gran.camidoIinęeki Rawkii rzekiRyIki'uIicąReymonta
i drogąekspresową'
przygotowaniu
b) na obszaracho niskonakładowym
reaIizacjiinwestycjiidostępnych
położonych
komunikacyjnie'
styczniez istniejącą
zabudoWą,
c) na obszarachprzebudowyi rehabilitacji
zabudowyw strefiestaromiejskiej
w tym w ramach
działańzwiązanychz :
- podnoszeniemstandardóWbudynkóWnadającychsię do modernizacji'
- |ikwidacją
2abudowy
substandardowej'
- (ea|izacjązabudowp|ombowej
z podporządkowaniem
formywymogom
konserwatorskim,
d) na terenachpromowanych
do zabudowyo niskiejintensywnościw
częścizachodniej
miasta'W tymterenyrozciągające
się od U|'1{o Maja i KsiężeDomkido północno
zachodniej
granicymiasta.
W obszarachzabudowymieszkaniowej
pŻyjmujesię zasadę,okreś|ania
terenów
pod osied|oWą
zie|eńrekreacyjną.
usługiosied|oweoraz wyposażenia
terenóW
pod zabudowęco najmniejwsieci e|ektroenergetyczne,
Wodociągowe
ikanaIizacji
sanitarnej.
Kierunki rozwoiu mieisc pracv:
DominUjącymi
formamizabudowytwo.zącymimiejscap|acybędą:
. usługi
podstawowe
(bezpośredniej
obsługi
mieszkańcóW
W skaljosied|ai dzieInicy)
. ponadpodstawowe
(nauki,szkoInictwa
średniego'
ku|turyi zdrowia),
- zakłady
produkcyjne
rodzinne
i pŻemysłowe,
zakłady
komUna|ne'
zakłady
obsługi
komunikacjisamochodoweji zapleczatechnicznekomunikacji.
ReaIizacjafUnkcjidającychzatrudnienienastąpipoprzezI
1) w sferze usług:
- umoż|iwienie
reaIizacjiobiektów(|oka|i)
usługowych
oraz nieuciąŹ|iwych
zakładów
produkcyjnych
w terenachzabudowymieszkaniowej,
- promowanie
reaIizacji
usługo znaczeniu
o9Ó|no-miejskim
ipowiatowym
W centralnej
częścimiasta'

- promowanieusługzwiązanychz obsługąkomunikacjiwobszarachpeMeryjnychmiasta'
z utŻymaniemdworcakomunikacji
autobusowej'
- promowanieterenówW otoczeniuzbiornikóWWodnych,pod rozwójfunkcjiobsługi
turystyczneji rekreacyjnej;
2) w sferze produkcji usługprodukcyjnychmagazynów iskładóW:
- restrukturyzację
istniejących
zakładóW'
- zagospoda|owanie
pustostanówkubaturowych
i terenowychw istniejących
zakładach.
- promowanieWolnychterenóWw obszarachzabudowydla reaIizacjiobiektów
produkcyjno-usługov!rych
p.zy zachowaniuWarunkówbezpieczeństwai ochrony
mieszkaInych'
obiektóW
. pŻygotowanieofertyw postacistrategicznych
terenówrozwojufunkcjiprodukcyjnousługowejwobszarachstrefypŻemysłowej
oraz
'skiemiewicka'i "Mszczonowska''
w rejonachu|ic:BiałejiA|eksandróWka'
opoczyńskiejiReymonta'opoczyńskiej
iKrakowskiej;
3) w sferze produkcii rolniczej:
. ochronęnajcenniejszych
gruntóWroInychw rejoniewsi Sciekioraz
komp|eksóW
w rejonieul.Reymonta.
Kierunkirozwoiumieiscwvpoczvnku:
Dominującymi
formamizabudowyi zagospodarowania
terenutworzącymimiejsca
Wypoczynku
będą:
1) w sferze rekreacjiwypoczynkoweji ruchowej:
. terenyzie|eniparkowejochronneji nadwodnew do|inieŻ ' Rawkiz wprowadzeniem
pieszychi rowerowych.
systemuścieżek
- połączone
zbiorniki'Tatd i ,'Do|na'w jedenakwenWodnyumoż|iwiający
uprawianie
sportówwodnychi rekreacjinaWodnej'
. komp|ekskrytejpływaIni
iterenów spońowychw rejoniezbiornika'Dolna',;
2) w sferze rekreaciiturystyczno.krajobrazowej:
a)eksponowaniepomnikahistorii_ układuurbanistycznego
częścistaromiejskiej
miasta'
b) utwoŻeniaArcheo|ogicznego
Parku KU|turowego
z eksponowaniem
'AnielskiejGóry''
fragment
c) objęciafragmentumiasta',RawskąstrefąTurystyczną''obejmującego
z
zamkiem
staromiejski
orazdo|inęrz' Rawki'
w obszarzemiastasz|akóW
d) uczyteInienie
turystycznych
o znaczeniuponadregionaInym
w tyml
. sz|akupieszegoRaWaN,4azowiecka
_ Boguszyce_ Łowicz'
. Regiona|nego
(rowerowry)'
sz|aku ParkóWKrajobrazowych
. RogowskiejKo|ejk|
Wąskotorowej'
. szlakóWsamochodowych:
'ZamkóW',''BudownictwaDrewnianego','
'DWoróWi
Pałaców'oraz 'WieIuKu|tul,'
- szlaku''Literackiego''
i''Książąt
Mazowieckich,''
D|aposzczegó|nych
fragmenlówobszarumiastaprzypisujesię kierunk.rozwoju
posiadająceodzwiercied|enie
w p|aniemiejscowymi zmianachdo tego p|anu'Kierunki
pzekładają
pŻeznaczeńterenu'
rozwoju
się na zestawdopuszczaInych
|ubwyk|uczonych
.
D|aUczyteInienia
strukturyp.festżennejmiasia wzajemnychzwiązkówi re|acjiobszaróW
o różnychkierunkach|ubzestawachkierunkóWrozwoju,wyodrębniono
typyobszaróW
preferencjach
iogranlczeniach.Rozmieszczeniep|zestżenneobszarowo
o okreś|onych
preferowanych
kierunkachrozwojupŻestrzennegozobrazowanona rysunkuNr 1 studium
przestŻennego'
uwarunkowań
i kierunkóW
zagospodarowania

s0
niŹejWymienione
Wyszczegó|niono
typyobszarówo następujących
oznaczeniach:
Oznaczenie
GłóWnekierunkirozwoiu
BIVI,I obszary zabudowyo dominującej
fomie zabudowymieszkaniowejzusługami
produkcvinvmi
i zakładami
nieuciaż|iwvm|'
BM2
obszary zabudowyo dominującej
formiezabudowymieszkaniowej
wie|orodzinnej
z zabudowąmieszkaniowąjednorodzinną,
usfugamii zakładami
nie nieuciaż|iwmi.
orodukcvinvmi
BM3
formiezabudowymieszkaniowej
obszary zabudowyo dominującej
produkcvinvmi
z usłuqami
i zakładami
nieuciaŹliwvmj.
iednorodzinnei
Bt\44
Obszarvzabudow zaqrodowei.
U1
obszarVo dominuiacei
formiezabudowvusłuoowei
o znaczeniU
Donad|okaInvm
ponadlokalnym
formie
znaczeniu
U 1 ( u H ) obszary o dominującej
zabudowyusługowej
o
powiezchn.
z dopuszczeniemrea|izacjiobieklówhand|owych
spzedażydo
o
2000m'.
formiezabudowvusłuaowe|
U2
obszarVo dom|nuiacei
o znaczeniu|oka|nvm
BP
formie
zabudowy
obszary o dominującej
technicznoprodukcyjnej,
składów
i magazynów,obsługikomunikacji
samochodowej
i zap|eczatechniczne
motoryzacii
KSP
i zap|eczytechnicznych
obszary obsługikomunikacji
samochodowej
motorvzacii.
R1
obszaN roIniczeioŻestŻeniorodukcvinei
z dooUszczeniem
za|esień
R2
obs/arvroIniczei
ozestrzeniorodukcvinei
R2,EW obszary roIniczejpzestŻeni produkcyjnej
z dopuszczeniemza|esień.
Obszarvdoouszczalneilokalizaciielekkowniwiatrowvch.
OR
obszary oorodów
zie|onvch
obszarv tMałvchużvtkóW
z
Obszarvzieleniochronneii nadwodnei
zGRl
obszarVzie|eni(doce|owo
użVtku
eko|oqiczneoo)
ZL
obszarV |eśne
ZPL
obsza rv parków|eśnvch
zc
Obszaryzielencmentarne
ZP
Obszarvzielen oarkowe
ZD
Obszarvzielen działkowei
obszarv wód śród|adowch
KaŹdyz typów obszarówto wyraz poIitykisamoŻąduW zakresiezagospodarowania
pŻestŻennego' Po|itykapŻekładanajest na kierunki zmian w p|zeznaczeniuterenóW
idopuszcza|nezakresy tych zmian' PoniŹszezestawienieokreś|apodstawowezałożenia
'.poIityki'
W poszczegó|nych
typach1erenów:
Symbol
obsraru
BM1

Politvkazaoosoodarowania
orzestrzenneoo
Preferencje,
dopuszczalnelub wskazane
Ograniczenia
zaoos000arowante:
w zaqospodaro\Manru:
' realizacjazabudowymieszkanowejjedno . usługii zakłady
RozWój
produkcyjne
i wielorodrlnnej,
nieucąż|iwe'
zaDu0owy
m esfkaniowej. - dopusfcfa|narea|izacja
obiektów
i techniczno-p.odukcyjnych
usługowych
przyzachowan.u
warunkówochrony
wg normjak d|azabudowy
środowiska
mieszkaniolvei,
Cel polityki
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Symbol
obszaru

Politvkaf aaosoodarowania
Drzestrzenneao
Preferencle,dopuszczalnelub wskazane
Ograniczenia
zaqosoodaroM/Enre:
wzaqosoodaro\/anru:
. rea|izaqazabudowymieszkanio\ńłej
- wykluczenierealizacji
BM2 Roz\,./ój
zabudowy
wielorodfinnej,
fespolów zabudowy
mieszkanio!!ej - dopuszcza|na
rea|ifacjabudynków
miesrkaniou/ej
jednorodrinnych
jednorodzinnej,
wielorodfin
nej.
mieszkalnych
o
ograniczonym
udzialew zagospodarowan
iu - usługii zakłady
produkcyjne
terenu.
wyłącznie
. dopuszcza|na
rea|izacja
nieuciąż|iwe,
obiektóW
i techniczno.p|odukcyjnych
usługowych
przyzachowaniuWarunkówochrony
wg normjak d|azabudowy
środowiska
mieszkaniowei,
- wyklucrenierealizacji
Bl\jl3 Roz!!ój
realizacjazabudol/vy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
zaDUoowy
fespołÓwzabudowy
mieszkaniowej
dopuszcza|na
rea|ifacjabudynków
mieszkaniou€ j
jednorodzinnej- mieszkalnychwielorodzinnych
o
wielorodzinnej,
- UsłUgi
ograniczonym
udzialew zagospodarou/aniu
i zakłady
produkcyjne
wyĘcznie
nieuciąż|.we'
dopuszczalnarea|izacjaobiektów
i techniczno.produkcyjnych
usługowych
przyzachowaniuwarunkówochrony
w9 normjak d|azabudowy
środowiska
mieszkaniowej,
]stniejąca
zabudowazagrodowado
zachowaniaIubpą ekształcenia
w
zabudowemieszkaniowa
iednorodzinna.
- realiracjazabudowyzagrodo\/ej,
- wykluczenierealizacji
BM4 Roz'lój
- dopuszczalnarealizacjazabudowypod
plano{/Enych
zaDuoowy
przedsię!!'zięĆ
za9rooor/lel.
warunkiemzachowanaa
normochrony
jak dla zabudowy
środowiska
za|iczonychdo mogących
(zawsze)znacząco
mieszkanioM,ej,
na
oddziaływać
za wyjątkiem
ślodowisko
uzbroieniaterenu
- wykluczeniefealizacji
ul
Rozwój usługw . ltrzymaniei rea|izacja
obiektów
W tymIfinansóu
tym in\4/estycji
usługowych
zespołóW
zabudowy
nauki'oŚwiaty'kultury,
celu publicznego bezpiecfeństwa,
mieszkaniowej
jednorodzinnej
zdrowia,handIui bezpieczeństwa
o znaczeniu
oraz
ponadlokalnym. obsługikomunikacji
i budynkówzabudo\^/y
samochodowej,
obejmujących
obsługę
ludnośc.
w ska|i
Melorodzinnej,
- \ Jykluczenie
powiatu,
realizadi
planowanycn
pŻedsię',vfięć
f a|icfonychdo mogących
zawsze znacząco
na
oddziaływać
za wyjątkiem
środoWisko
uzbroieniaterenu,
- ograniczenia
jakdla
U 1 ( u H )Rozwójusługw . utrzymaniei rea|izacjaobiektóW
tyminwestycji
usługowych
W tym:finansow,
strefyU 1,
celu publicznego bezpieczeństwa.
nauki'oświaty,
ku|tury' - zaKazprzeznaczanta
zdrowia'handIui bezpieczeństwa
o znaczeniu
oraz
terenupod obiekty
ponadlokalnym. obsługikomunikacj.
samochodowej'
handloweo powierzchni
obejmujących
obsługę|udności
w ska|i
spŻedaży powyżej
2000m'.
Cel polityki

Symbol
obszaru

u2

BP

KSP

R1

R2

Politvkazaoosoodarowania
orzesirzenneoo
Preferencje,
dopuszczalnelub MEkazane
Ograniczenia
zaoosoodarowanre:
w zaoosoooarowantul
- wykluczenierealiracji
Rozwój usługw - utrzymanie
irea|izacjaobiektÓwUsług
inlestycji
wtym
między
innym.:
sakra|nych,
oświaty
zespołówzabudowy
tym
gastronomii
/ej
celu publicznego i ku|tury'
i zdrow.azwiązanych mieszkanio\
jednorodzinnej
i
o znaczeniu
bezpośrednio
z obsługą
m.eszkańców.
- dopuszczeniefunkcjimieszkaniowej
lokalnym.
budynkówzabudowy
wobiektachusługowych'
wielorodzinnej,
- wykluczenierealizacji
planowanycn
przedsię!!zięć
fa|iczonychdo mogących
fawŚfe znacząco
oddzialywać
na
za wyjątkiem
środowisko
uzbroieniaterenu,
- rea|izacja
- wykluczenierealizacji
RozWój
obiektówprodukcyjnych'
pozarolniczych magazynówi składóW,
fespołóWzabudowy
baz transpońu,
miejscpracy.
mieszkaniowej
obsługitechnicfnej'huńowni.obsłUgi
jednorodfin
komunikacji
samochodowej,
nej
. istniejąca
zabudowazagrodowa
i budynkówzabudowy
do zachowanialub ptzeksrtalcenia
wielorodzinnej,
na fgodnąz usta|onym
kierunk.em
rozwoju - wykluczenierealizacji
przestrzennego,
budynkówinwentarskich'
. dopuszcza|na
lealizacjaobiektów
intensvwnei
orodukciiroś|innei'
. terenyWyłączone
rea|izacja
Utrzymanielub - dopuszcza|na
obiektów
realizacja
zwiąfanychf obsługąruchu
z zabuoo\ly
usługowych
mieszkanio!Ą€ j ,
obiektÓwobsługi Iudności'
komunikacji
samochodowejo
znaczentu
lokalnymi ponad
oKatnvm.
. terenywyłączone
Ochrona
utrzymanieIubuzupełnlanie
meIiorac]i
gruntow,
z real;zaqinoMłej
pasówzadęewień
zabudowyzagrodowej,
rolniczej
wprowadzanie
pżestrzenI
poInych
śród
'
dopuszczalnarealizacjauzbrojeniaterenu
Produkcyjnej.
w tymujęćwód,
dopuszczaIna
realizac].a
budynkóW
mieszkalnych,gospodarczych
Iubinwentarsk]ch
wyłącfnie
w ramach
zabudowyzaglodoV\€ jrodzinnych
gospodarstw
rolnych(hodolvlanych
lub
oOrodniczych),
gfuntyro|neo niskiejjakośc.
(klasyV iV|) - za|esieniawyĘczniena
lJtrzymanie
gruntachklasyV do Vlz,
ekstensylvnej
do zalesienia,
produkcji
pasów
wprowadzanie
f ad.zewień
istniejące
tereny
rolniczej.
śródpoInych
zalesionei zadrzewione
zwiększanle
reaIizacja
ujęćwód,
oo ut|zymanta,
dopuszcza|na
pŻestrzeni dopuszczaIna
regu|acji
Ieśnej
reaIizacjabudynków
z moż|iwością
produkcyjnej.
gospodarczych
granicyro|no-leśnej.
mieszkalnych,
lub in!,lentarskich
w ramachzabudowy
zagrodolv'ej,rodzannychgospodarstw
rolnvch(hodowianvch
lub oorodniczvch),
Cel polityki
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prrestrzenneoo
Po tvkazaaosoodatowania
Preferencje,
dop!szczalnelub wskazane
w zaoosoodarowanlu:
zaoosoodaTowante:
- gruntyro|neo niskiejjakośc
(klasyV i V|) - za|esieniaV!ryłącznie
na
R2, EW Utrrymanie
gruntachklasyV do Vlz,
ekstensywnej
0o za es enra,
. wpTowadzan
- istniejąceiereny
produkcji
e pasówfadżewLeń
zalesione zadrzewione
rolniczej.
śródpoInych,
. dopuszcfaInareaLizacja
zwiększanie
ujęćWód'
0o urzymanra,
przestrzeni. dopuszcza|na
regu|acji
Ieśnej
rea|izacjabudynków
z moż|iwością
produkcyjnej.
granicyro|no-eśnej'
mieszkanych,gospodarczych
lub inwentarskich
w ramachzabudowy
Rozwój
rodzlnnychgospodarstw
e ekt.oenergetyki zagrodowej,
rolnych(hodow4anych
lub ogrodniczych),
- dopusfcfa|narea izacjaobiektów
- elektroenergeiyki
produkcyjnych
wiatrowej
przvzachowaniuplzepsów szczeqó|nych'
OR
Ochrona i
dopuszczalnarealizacjaaltanogtodowych - terenywyłączone
jako
z |ea|izacjibudynkóW,
fakładanie
ob ektóWnletMa|ezwiązanychz
gruntem,ocfek wodnychi obiektówmałą
ogro0ow.
architektury,
wpIowadza1ie
RZ
ochronairwałych. dopJszczaIre
Zadżewie.w - terenywyłączone
pasachpży|egłych
uŹytkÓw
do żek jakoobudowy f rea|ifacjiob!ektóW
za
ztetonycn
w
biologicznejkoryta,
budo\Manych
- dopuszczana reajizacjazb orników
wyjątkem siec i u|ządzeń
dol nachrzek.
infrastruktury
technicznel,
- dopuszcza|ne
za|eseniana użytku
oastwiskotrwałe.
- terenylvyłączone
- użytkizie|one
z
ifadŻew enla doce|owo
Ochrona
pół.natura|ne],
istn ejących i
uirzymywaneW form e
z rea|izacjibudynkóW'

Symbol
obszaru

Cel polityki

- dap-szczal^a rcal zaLla sie( i _lrastruktLry
technicznel podzlemnel,

ZL

ZPL

ZC

zieleniochronnej
i nadwodnei.
użytkz e|onei zadrzewienia
w do|ine rz' - tereny\Ąyłączone
Ochrona
]sinie]ących
Rawki,utrzymywane
wform e naturalnej, z rea|izacjibudynkóWi
ierenóW zieIeni
sieci infrastrukiury
nadwodnej
technicznei,
(kwalifikowanych
do ochrony jako
uzytKu
ekoloo czneoo)

. zakaz rea|zaciiobiektóW
gospodarka]eŚnapodporz
ądkowana
przepisomszczegó|nymdotyczącym|asów. budo!Manych
f v!ry]ątkiem
ob ektówfwiązanych
z prow€ d zen|em
qospodarki
Ieśnei.
- zakaz |ea|izaą|
ochrona eśnej . gospodarkaIeśnapodporządkowana
pfep som szczegó nym dotyczącym asÓW budynkóWz wyjątkiem
produkcyjnej.
z funkc]ązie|eniparkowej
obiektówzw ązanych
- zagospodarowanierekreacyjnei edukacii
z prowadzenrem
Wzbogacenie
przyrodn
gospodarkleśne]
izieIeni
obszaruo
czej ograniczonedo tras
funkcle
spacerowych punktóWw dokowych'
- dopuszczalna rea izacla sieci infrastruktury
reKreacylne
edukacji
technicznejpodziemnej,
0rzvroonrczet.
- ochronapomnikóWprfyrody'
Zapewnenie
- ochronaob ektówpamęci narodowej'
budynkóWnie zWiązanych
ochrony
ochronaIeŚnej
przestrzenl
produkcyinei.

z chowaniem zmarłVch
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Symbol
obszaru

ZP

ZD

Politvkazaoosoodarowania
orzestrzenneoo
Ograniczenia
Preference, doouszczalnel!b wskazane
w zaqospodaro\]!€ n iu:
zaoosoodarowanie:
. terenylvyłączone
- ochronapomnikówprzyrody'
Ochrona
.
parkowa
podpo|ządkowana
z rea|izacjibudynkóW
zieIeni
zie|eń
obszarów
parkowel.
obiektów
historycznym
założeniom
urbanistycznym' z wyjątkiem
rwiaranvchz parkjem,
- istniejącepracown.cze
do - terenylvyĘczone
Ochrona
oglodydziałowe
f rea|izacjibudynków
obszarówzie|eni zachowanra,
związa.
f wyłączeniem
dfiałkowej'
ńych z funkcjonowaniem
o0|odówdz.ałkowych'
- lerenylvyłączone
- dopuszczalna
funkcjarekreacyjna
lJtrzymanie
jzwlększanie
iprodukclirybackiej,
z rea|izacjibudynków
- dopuszcza|na
z wyjątkiem
obiektÓW
rea|izacja
obiektóW
obsfarów!!ód
ptynących
nadwodnych
związanychz funkcją
związanychrekreacją
i
naowoona.
zbiornika.
stoiacvch.
Cel polityki

3.3' Kierunki iwskaźnikioraz standardy dotyczącezagospodalowania
oraz użytkowaniaterenów
zagospodarowania
Na obszaŻe gminypzyjmujesię poniższeparametryi wskaźniki
p|anóW
miejscowych
|ubtreścidecyzji
zastosowania
w
usta|eniach
i użytkowania
terenudo
terenu.
o warunkachzabudowyi zagospodarowania
Lp.

sym-

Obszar:

Bt\,,t1Obszaryzabudowyo

dominującej
formiezabudowy
mieszkaniowej
z usługami
p.odukcyjnymi
i zakładami
nieuciąż|iwymi'

Parametryi wskaźniki
oraz zasadyzagospodalowania
w
i uŹytkowania
terenówwymaganedo usta|enia
planachmiejscowych
a) wysokość
budynkówmiesfka|nychdo
7 kondygnacji
nadziemnych,
b) w budynkachmieszkalnychpotaciedachoweo
ka|enicyi o
nachy|eniu
Wzg|ędem
symetrycznym
nachyleniu
od 5%do 100%,
czynnejminimum:
c) udfiałpowieŻchnibio|ogicznie
- 25olow zabudowiewielorodzlnnej,
- 30o/o
w zabudowiemieszkaniowej
iednorodzinnej,
- 10o/o
w zabudowiemieszkaniowej
iednorodzinnej
f usługam|.
- 5%wzabudowiemieszkaniowej
z
wielorodzinnej
nej
usługami
oraf techniczno.produkcyj
i usługowej'
czynnejw strefie
d) udziałpowierzchnibio|ogicznie
podporządkowany
Ścisłejochronykonserwatorskiej
wymogomkonserwatorskim,
na Wyodrębnionych
e) wielkoscobiektówhand|owych
planemmiejscovvych
terenacho przeznaczeniupod
powieżchnisprzedażydo
zabudo.wę
t]sługowąo
1000m',
na Wyodrębnionych
f )wie|kość
obiektówhand|owych
planemmiejscowych
terenacho przeznaczeniupod
zabudowęmieszkaniowo-usługową
o powieŻchni
spzedażydo 400m,,
g) jakość
wg wymogówobow.+ujących
środowiska
usługowej.
d|azabudowymieszkaniowo.
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Obszar:
symoo
1cd BM1 obszary zabudowyo
form]ezabudowy
domlnującej
z lsłlgami
mieszkaniowej
prod!kcyjnymi
i zakładami
nieuclązIi\łymi.

2

Bt\,12Obszaryzabudovvy
o
formiezabudowy
dominującej
wleorodzinnei
mieszkaniowej
zabudoWąmieszkaniową
jednorodzinną
i
usługami
zakładamiprodukcyjnymi
nieuciąż]iwm
'

Parametryi WskaŹn]ki
oraf zasadyzagospodarowania
l użytkowania
terenóWVvymagane
do ustalen|aw
Dlanachmieiscowch
mieszka|nictwa
h) WieIkoŚć
działkibudow,lanej
jednoroizinnegoi jednorodzinnego
z usługami
do
zwiększenia
1000m.f dopuszczeniem
powiefzchniuzasadnionego
lokalnymiwarunkami
w
wa'-nkani
zagospodarowania
zabudowyoraz
strefieścisłej
ochronykonseMatolskiej.
i ) d|aterenówzb|iżonych
do pasówdrogowychdrogI
kąowej Nr 72 j ekspreso\^€\łymagane
j
zachowanieminima|nej
od|egłości
budynkówf
przeznaczeniem
na stałypobytIudzi
od zewnętżnejkrawędzijezdni:
- 50md|abudynkówjednokondygnacyjnych'
- 70md|abudynkóWwie|okondygnacyjnych'
- 90rr o d budynkóWmieszka|nycIod drogi
ekspresowej,
zmniejszeniatejod|egłości
do
z dopuŚzczeniem
rastosowanlaskutecznych
40m pod wErunkiem
środkóW
akustycznejochronyczynnejW
działkiIubw konstrukcji
zagospodarowanlu
budvnku.
a) Wysokość
budynkówmieszka|nych
jednorodzinnych
nadzlemnych,
do 4 kondygnacji
nadriemnych,
wielorodzinnych
do 7 kondygnacji
połaciedachoweo
b) W budynkachmiesfka|nych
wzg|ędem
kaIenIcyo
rachyIe1iu
symetrycfrym
nachyleniu
od 5%do 100%,
czynnejminLmum:
c) Udziałpowierzchni
biologicznie
- 25%w zabudowiewielorodzinnej,
- 30%w zabudowiemieszkanio\rvej
jednorodzlnnej,
- 10olo
jednorodrinnej
w zabudowiemieszkaniowej
z usługam|.
. 59oZabJdow|e
Wie|orodzirne]
z JsłJgarri'
- 5%w lao-dowie lec"n czno-p'odukcyjrcj
iusłt]gowe]'
na vlyodrębnionych
d)WiekośćobiektóWhand|owych
planemmiejscowych
terenacho przeznaczeniupod
powieŻchnIsprzedaŻydo
zabudowęusługoWąo
1000m',
na Wyodrębnionych
obiektóWhand|owych
e) Wie|kośó
planen ra eJscowych
terenacho p'reznaczeniu
podzabudowęmieszkan]owo-usługową
o
powieŻchni
spŻedaży
do 4oom.,
środowiska
Wgwymogówobowiązujących
d) jakość
mieszkaniowo-usługowej.
dIazabudo\Ąy
rn]eszkaInictwa
działklbudow]anej
0 Wie|kość
jednorolzinnegoi jednorodzinnego
z usługami
do
zwiększen
a
1ooom'z dopuszczeniem
powierzchni
lokaLnymi
warunkami
uzasadnionego
aw
zabudowyo'az wd'u_kaniragospodarowan
ochronykonseMatorskiej.
strefieścisłej
g) d|aterenówzb|iżonych
do pasówdrogovvych
dro9i
lvymagan€
krajowejNr 72 i ekspresowej
budynkóWz
zachowaniem]nlma|nej
od|egłości
przeznaczeniern
na stałypobytILrdzi
od zewnętŻnej krawędzi]ezdni:
- 50md|abudynkówjednokondygnacyjnych'
- 70md|abudvnkówwie|okondyonacvinYoh,

5ó

Lp.
2cd

3

Parametryi wskaźniki
oraf zasadyzagospodarowanja
i użytkowania
terenówwymaganedo usta|enia
w
ńieiscowch
o|anach
ool
. 90md|abudynkówmieszkalnych
Bt\42 Obszaryzabudowyo
od drogi
formiezabudowy
dominującej
ekspreso!l€] '
wie|orodzinnejz
z dopuszczeniem
f mniejszenia
tejod|egłoŚci
do
mieszŁanio\^/ej
40m pod warunkiemzastoso\^Ęnia
f abudo'^ą
mieszkaniową
skutecfnych
jednorodzinnąUsługami
i
środków
akustycfnejochrcnycfynnejw
produkcyjnym.
f akładami
n.e
zagospodarowaniu
działkiIubw konstrukcji
nieuciaż|iwYmi'
budvnku.
Bt\,43Obszaryzabudowy
a) wysokość
budynkówmieszkaInych
do
w tymtrzecia
fomie fabudowy
3 kondygnacji
nadziemnych
o dominującej
jednorodzinnej
mieszkaniolvej
z
w poddaszuużytkowym,
usługami
.zakładami
b) w budynkachmieszkalnychpolaciedachoweo
produkcyjnymi
nieuciąŹ|iwymi.
nachy|eniu
symetrycfnym
wfg|ędemka|enicyI o
nachyleniuod 30%do 100o/o,
czynnejminimum:
c) udziałpowierzchni
bioIo9icfnie
- 300/0
jednorodrinnej,
w zabudowiemieszkaniowej
- '10%w zabudowiemieszkaniowej
jednorodzinnej
z usługam|,
.5olow fabudowieusługowej
I technicznoprodukcyjnej,
ob.ektówh.and|o{/ych
o powierzchni
d) wie|kość
spŻedażydo 400m.'
wg wymogóWobowiązujących
e) jakośóśrodowiska
dIazabudowymi6szkaniowo.usługowej'
f ) wie|kość
działkibudow|anej
mieszkalnictwa
jednorolzinnegoi jednorodfinnego
z usługami
do
10o0m.z dopuszczeniem
zwiększeniapoweŻchni
lokalnymiwarunkamizabudowy
uzasadnionego
w strefie
oraz warunkamizagospodarollania
ścisłej
ochronykonseMatorskiej'
g) w oblębiejednejdfiałkibudow|anej
zabudowy
mieszkaniolvejjednorodrinnejdopuszczalna
|eaIifacjaWyĘczniejednegobudynku
mieszkalnego,
h) d|aterenówzb|iżonych
do pasowdrogowychdrog.
krajol,rręj
Nr 72 i ekspresollej llymagane
zachowanieminima|nej
od|egłości
budynkówz
pŻeznaczeniemna stałypobytIudzi
krawędfi jezdni:
od f ewnętrznej
- 50md|abudynków jednokondyg
nacyjnych
'
- 70md|abudynkówwie|okondygnacyjnych,
.90m d|abudynkówmieszka|nych
od drogi
eKspresowel,
z dopuszczeniem
f mniejszeniatejod|egłości
do
40m pod\ rarunkiem
zastosowania
skutecznych
środkóW
akustycznejochronyczynnejw
zagospodarowaniu
dzlałkiIubw konstrukcji
budynku.

sym_

Obszar:

nazwa,
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Parametryi Wskaźniki
oraz zasadyzagospodarowania
! użytkowania
w
terenówwymaganedo uśta|enia
planachmieiscowvch
DOI
zagrodowe]' a) wysokość
budynkówmieszkaInych
do
BM4 obszary zabudo\ły
w tymdruga
2 kondygnacji
nadziemnych
w poddasfuużytkowym'
połaciedachoweo
b)w budynkachmieszka|nych
nachy|eniu
symetrycznym
względemka|enicyi o
nachyleniu
od 30%do 100%,
w9 wymogóWobowiązujących
c) jakoŚćśrodowiska
dla zabudowymieszkanio\,!ej,
zabudowyzagrodowej
d) wie|kość
działkibudow|anej
do 5000m2,
e) wielkoscibudynkówp|odukcjizwierzęcejdo
2ODJP,
czynnejminimum.
0 udziałpowierzchnibio|ogicznie
300k,
g) dla terenówzb|iŹonych
do pasówdrogowychdrogi
krajowejNr 72 i ekspresowej
wymagane
zachowanierninima|nej
od|egłości
bt]dynkówz
pŻeznaczeniemna stałypobytIudzi
od zewnętrznej
krawędzijezdni:
. 50md|abudynkóW
jednokondygnacyjnych,
.70m d|abudynków dwukondygnacyjnych
'
z dopuszcfeniemzmniejszeniatejod|egłości
do
40m podwarunkiemzastosowaniaskutecznych
środkóW
akustycznejochronyczynnejw
zagospodaroWaniu
działkiIubw konstrukcji
budvnku.
formie
Wysokość
U1 obszary o domlnującej
budynkóWdo 3 kondygnacjinadziemnych
zabudowyusługowej
o f naczeniu do 12T'iczącod pozionuterenudo najllyżsfego
punktuprzekrycia,
ponadlokalnym.
pow'eŻchribio|og|czn|e
czynnejrrinimLm.
udział
5%,
sprzedażyponiżej
obiektyhard|oweo powierzch1i
1000m',
warunku
]stniejące
obiektyhand|owe
nie spełniające
sprzedażV
do zachowania'
oowierzchni
. wysokość
formie
budynkówdo 3 kondygnacjinadziemnych
U 1 obszary o dominującej
( U H ) zabudowyusługowej
o znaczeniu do 12m|ic7ącod poziomuterenudo najwyzszego
ponadlokalnym.
PunktuPrzekrycia,
- udzialpowerzchli
czyrnejnirimumbiologicznie
5%,
- obiektyhandloweo powierzchni
sprzedażydo
2000m',
- istniejąceobiektyhand|owenie spełniające
Warunku
oow]eŻchni
soŻedażVdo zachowania'
- wysokość
nadziemnych
budynkóWdo 3 kondygnacji
U2 obszary o dominljącejformie
zabudowyusługowej
o znaczeniU do l2n iczącod poliomutelenudo lajwyższego
punktuprzekrycia,
LOKatnym.
. uoziałpowierzc|.nI
b|o|og|cfr|e
cfynnejmin'mum.
10%,
- obiektyhand|owe
o powierzchnispzedażyPoniżej
1000m',
- istniejąceobiektyhand|owenie spełniające
warunku
oowieŻchnisoŻedażvdo zachowania'

sym_

Obszar:

Lp.
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Parametryi wskaźniki
oraz fasady fagospodarowania
Obszar:
i użytkowania
w
terenówwymaganedo usta|enia
symplanach
miejscowych
oot
15m|iczącod poziomu
BP obvary o dominującej
form.e
budynkio wysokoścido
punktuprzekrycia'warunek
zabudowytechniczno
lerenudo najwyższego
produkcyjnej'
(o wysokoŚciod
wieżowych
usługowo
nie dotyczykonstrukcji
produkcyjnej'
produkcii'
usługw tymobsług. 15mdo 35m)wymaganychtechno|ogią
połaciedachoweo nachy|eniu
komunikacji
od 2% do 1o0%,
samochodowej
i zapleczatechniczne
dopusfczalnekonstrukcje
sferycznepŻekryć'
pow|eŹchnI
motoryzacl
r.
udz|ał
bio|ogicznie
czynnejminimum
KSP obszary obsługikomunikac]i
i raplecza
samochodowej
technicznemotoryzacji.

5o/o.

. bLrdynki
do 15m|iczącod poziomu
o wysokości
punktuprŹekrycia,
terenudo najwyższego
. połacie
dachowe
o nachy|eniu
od 2%do 100%'
'dopusfcfa|nekonstrukcje
sferycznepŻekryć.
. Udział
powieŻ
chnibio|ogicznie
cfynneiminimum

5v..

Dopuszcza|nezastosowanieinnychparametróww tym międzyinnymi:
- wysokości
podwarunkiem
budynkówzabudowymieszkaniowej
Wie|orodzinnej
wpływuna jakośókrajobrazu'
szczegó|negouzasadnieniaf okreś|eniem
- udziałupowieŻchnibio|ogicznie
czynnejw granicachstrefyścisłej
ochrony
wnętŻdo Wskazańhistorycznych'
konserwatorskiej
uzasadnionejdostosowaniem
wskaźniki
Na terenachpołożonych
w granicachstrefyścisłej
ochronykonserwatorskiej
podpo|ządkowane
zagospodarowania
wymogom
konserwatorskim'
są
3'4' Tereny Wylączonespod zabudowy.
Na obszarze miasta wprowadza się poniższetereny jako Wyłączonespod zabudowy
budynkami:
- obszaryogrodów(oR) z dopuszczeniema|tanogrodowych'
- obszarytrwałych
użytkÓwzie|onych(Rz),
- obszaryzieleniochronneji nadwodnej(Z)orazzielenikwalifikowanej
do ochronyjako
uŹytku
eko|ogicznegoZ(EK),
- obszary|eśne
(zL).
. obszaryzie|eniparkowej(ZP) z dopuszczeniemreaIizacjiobiektówniezbędnych
parku,
do funkcjonowania
- obszaryzie|enidziałkowej
(ZD)z dopuszczeniem
reaIizacji
obiektówniezbędnych
do funkcjonowania
ogrodudziałkowego'
Budowasieci infrastruktury
technicznejjestdopuszczalnana wymienionych
terenach
wymaga
wyjątkiemterenuoznaczonegozE$' p|zy czym rea|izacja|iniinapowietrznych
wpływuna jakośókrajobrazu'
szczegó|negouzasadnieniaz okreś|eniem
3.5.obszary ochrony środowiska.
ijego zasobów.
3.5.1.zasady ochronyśrodowiska
ijego zasobÓWzobrazowanona
Usta|eniaSTUDIUMW zakresiezasad ochronyśrodowiska
Nr
2
W
1:10
000
zasady
ochrony
środowiska
i jegozasobóworaz
studium
ska|i
rysunku
zabytkówi krajobrazuku|turowego'
pŻyrodniczegodotyczynaśępujących
ochrona i kształtowanie
środowiska
e|ementóW:
- rezerwatuprzyrodniczego,
- obsraru chronionegokrajobrazu,
- pomnikóWpŻyrody,
- wód powierfchniowych,
. użytkóW
(k|asyIll),
roInych
Wysokiejjakości

- lasow.

- ż|A' ^a^|^^i.żnw.h

Warunków
Dla poszczegó|nychobszarówWymaganejest zachowanieponiższych
pŻestŻenimająrychna ce|uochronęśrodowiskazagospodarowania
Rezerwat przyrodniczy,,Rawka"
W granicachrezerwatu'Rawka,'znajdujesię samo korytorz' Rawkio.az pas terenuo szerokości
odcinkóWW zbiornikach'Do|na''
10mpŻy|egającydo |iniibŻegUŻeki i starc|zeczyz wy]|ączeniem
i 'Tatal'' gdziegranica|ądowarezerwatuprzebiegaIiniąbŻegu zbiornika'ce|em ochrony(P|an
jest:
na mocyarl 154us|awyz dnia]6 kwietnia
2oo4ro ochronieprzyrody)
o.hronyna |ata19962015.klóryutracilważność

- umoż|iwienie
geomońologicznych'
eko|ogicznych
i ewoIucyjnych'
swobodnego
bieguprocesóW
- ut|zymanienatura|nego
korytaŻecznego'
- utrzymanierytmurocznychzmianstanuwodyiprzepływów,
- swobodnekształtowanie
się zbiorowiskroś|innych,
- utzymanieniermienionego
stanuprzyrody,
- zachoWaniedotychczasowych
gruntóW'
sposobówużytkowania
_ młynóW
- utzymanie małychpiętŻeńrzekii tradycyjnych
budoW|i
Wodnych'
- utzymanieróżnorodności
izwieŻąt'
zbiorowisk
|oś|innych
orazgatunkóW
roś|in
siedIisk'
- pŻywrócenieczystości
Wód i bŻegóWrfeki'
- unaturaInienie
f|oryifaUny'
składnIków
p|anówmieiscowvch
W obszaŻe rezerwatuvwmaoaneiestWorowadzenie
usta|eniami
zaKazow.
kopalin,
a)niszczeniaglebyi pozyskiwania
pobierania
Źeki'
kruszywa
z
dna
i
bŻegów
b)
wodyiterenu,
c) zanieczyszczania
sytuacji
d) niszczeniai Wycinaniadrzeworaz pobieraniaużytkówd.zewnychz Wyjątkiem
uzasadnionychpęeprowadz€ n ymi pracamikonserwacyjnymi,
W sposób istotnywarunkieko|ogiczne'
e) zmienianiastosunkóWWodnychnaruszających
wszeIkichśrodkówchemicznych.
f) prowadzeniagospodarkirolnejz Wykorzystaniem
g) zamieszczania
z ochroną
o|azznakóWz Wyjątkiem
tabIici znakóWzwiązanych
tab|ici rek|am
rezerwatu,
WszeIkichpraczwiązanychz reguIacją
korytaŻecznego(staroŻecza)
h) Wykonywania
jego
i umacnianiem brzegóW'
itelekomunikacyjnych,
i)budolvynapowietznych
siecielektroenergetycznych
j) reaIizacji
iogrodzeń'
budynkóW
p|anóWmieiscowvch
W obszaŻe rezerwatuWvmaqanelestWorowadzenie
usta|eniami
doouszczen:
- usuwanienamułów'zwa|onychdŻeW
a)okresowegopŻeprowadzenieprac konserwacyjnych
i czyszczeniekorytaŻeki'
b) budowyniezbędnychzbiornikówWodnychi uządzeń technicznychzwiązanych
z tymizbiornikami,
i ogó|nodostępnych
dróg
c) budowymostóWW ś|adach
istniejących
d|Óg pubIicznych
WeWnętrznych'
technicznej,
d) budowypżekroczeńkorytaŻeki (sta|oŻecza)sieciamipodziemnymiinfrastruktury
e) budowyW pasachzie|eninadzecznej ścieżek
spacerowychi rowerowych'
pŻy zachowaniu
w pzepisachszczegó|nych,
WarunkóW
nadzoruiochronyokreś|onych
obszar chronionego Krajobrazu_ Górnej i środkowejRawki.
''GórnejisrodkowejRaWki'.
(projektowanego)
W granicach
Krajobrazu
obszaruchronionego
na |iniipółnoc_ południowy
zachód na osi koryta
znajdujesię fragmentmiastarozciągnięty
Ż' Rawki ze zbiornikami.,Do|na'i 'Tatar'. Przedmiotemochronyobszaru jest zachowanie
pzyrodniczychiku|turowych
Wa|orówkrajobrazowych'
do|inyE' Rawki oraz ujściaęeki

Ry|ki' Fragmentyobszaru położone
na tereniemiastaWchodząw składsieci europejskiej
i krajowejobszaróWchronionychi korytarzyeko|ogicznych'
W obszaŻe podleoa|aczvnne|ochron|e:
popŻez:
a) ekosystemy|eśne'
- zwiększanie|esistości'
popzez za|esianieterenóWporoInych
W szczegó|ności
punktuwidzeniajest to
na obszarach,gdziez przyrodniczego
i ekonomicznego
uzasaontone,
- utzymywanie,a W razie potzeby podwyższanie
poziomuwód gruntowych,
(o|sach).
w szczegó|niena sied|iskachWilgotnych
budowęobiektówmałejretencj.Wtym
zbiornikÓwwie|ofunkcyjnych
wpływających
na zwiększenieróżnorodności
bio|ogicznej
w otaczającychIasach'
- zachowaniei utzymywaniew staniezb|iżonym
istniejąrychcieków'
do natu.aInego
po|an.tońowisk'W|zosowiskoraz murawnapiaskowych'
mokradeł'
. lvykorzystanie
|asóWd|ace|ówrekreacyjno-krajoznawczych
i edukacyjnychw oparciu
Wyposażone
w e|ementy
o wyznaczonesz|akiturystyczneoraz ścieżki
edukacyjne.
infrastruktury
turystycznej
i edukacyjnejzharmonizowanej
z otoczeniem,
b) ekosystemy|ądowe,pop|zez:
- pfeciwdzia|aniezarastaniułąki pastwiskoraztońowiskpoprzezkoszeniei wypas'
a takżemechaniczneusuwaniesamosiewóWdŻeWi k|zewówna terenachotwartych'
z pozostawieniem
kępdrzewikŻewów'
- o9raniczenie
zmianyt|wałych
zię|onych
na 9runtyorne,minimaIizację
użytków
mechanicznejuprawy9leb na użytkach
z.e|onych,
- dostosowanieterminówzabiegówagrotechnicznych
do cyk|ubytowaniazbiorowisk
ptakóW'
faunya w szczegó|ności
- preferowanie
metodami
ochronyroś|in
biologicznymi,
- ochronęzadzewień' zakrzewieńo|az kształtowanie
zróżnicowanego
krajobrazu
poptzezzakładanie
przydrożnych
fo|Ć,iczego
nowychzadzewień śródpo|nych,
i towaŻyszącychzabudowie'ochronędŻew pomnikowych
i obejmowanie
tąformą
ochronynowychokazóW,
- zachowanie
podmokłości
zabagnień,
śródpoInych
tońowisk'
orazoczekWodnych.
- utrzymywanie
melioracjiwodnychw ramachracjonaInejgospodarkirolnej
z wyk|uczeniem
odwadnianiaobszaróWwodo-błotnych,
tońowiski obszarów
źródIiskowych'
- eIiminowanie
nie|egaInego
ekspIoatowania
surowcówmineraInych
iskładowania
z utrzymaniem
Wyrobiskna których
odpadów,reku|tywacja
terenóWpo-Wyrobiskowych
wykształciły
się biocenozyo znacznejróżno|odności'
. utŻymywanieiw razie konieczności
odtwaŻanie|oka|nych
korytarzyeko|ogicznych
w szczegó|ności
WzdłuŹ
|z' Rawki i RyIki'
c) ekosystemywodne,poprzez:
- utrzymanie
dobregostanueko|ogicznego
i chemicznego
Wódz uwzg|ędnieniem
gospodarkiWodno-śc|ekowej'
właściwej
. zachowanie. ochronazbiornikówwód powiezchniowychz ut|zymaniem
roś|.nności
(obudowybio|ogicznej
szuwarowejorazpasem roś|inności
okaIającej
zbiorników),
- utŻymanie
pzepvwu Wód'
bioIogicznego
- ograniczeniezabudowyna krawędziachwysoczyznowych
w ceIuochronykrawędzi
tarasÓwżecznych'
- wykluczeniezmjanuksztaftowania
terenuw niezabudowanych
dolinachzecznych
w szczegÓ|ności
W granicachterenówzagrożeniapowodziowego,
- utŻymaniei ukształtowanie
zadarnionychstrefbuforowych
WokółzbiornikóWi wzdłuż
bzegów Żek ce|emograniczeniaspływusubstancjibiogennychz gruntówornych.
. zwiększenieretencjiwodnej
zwłaszczamałejretencjiz warUnkiemzachowaniadróg ryb'
p|anówmiejscowychzakazówjakie
W obszarzewymaganejest wprowadzenie
usta|eniami
pŻepisempowołującym
zostanąwprowadzone
Krajob|az.'
obszarchronionego

ól

Pomniki przyrody.
W obszarzemiastawystępujądŻewaWpisanedo rejestrupomnikóWprzyrodyI
- dąb szypułkowy
o obwodzie285cm na P|acumarszałka
Piłsudskiego'
- dąb szypułkowy
o obwodzie300cmna P|acumarszałka
Piłsudskiego'
. Wiązszypułkowy
o obwodzie355cmna u|'Władysława
ReymontaNr 2'
- k|onJaWoro obwodzie2350cmna cmentaŻu p|zy u|'Tomaszowskiej,
- dąb szypułkowy
o obwodzie240cm na cmentaŻupzy u|.Tomaszowskiej.
- wiąz szypułkowy
o obwodzie295cmna u|'I.i|ickiewicza,
- wiąz szypułkowy
o obwodzie230cmna u|'|\'/|ickiewicza'
W obszarachotaczającychpomnikiwymaganejest Wprowadzenie
p|anóW
usta|eniami
m.ejscowychnastępujących
warunków:
- ochronysystemukożeniowegoprzyprowadzeniupracziemnych'
- właściwego
zagospodarowania
terenuwokółpomn.kapŻyrodyz wyk|uczeniem
reaIizacji
zagospodarowania
ograniczającego
warunkiekspozycjipomnika'
Wody powierzchniowe.
Większośózasad zagospodafowania
dotyczącychpzeważającychczęściwód
sformułowano
W pUnktachdotyczącychzasad ochronyrezeMatowejoraz zasad ochrony
krajobrazu
niniejszego
rczdziału'
Ponadto zakłada
się:
a)w doIinieŻeki Ry|ki,utŻymanie
istniejących
i reaIizację
nowychzbiornikóW
retencyjnych
o funkcjirolniczej(rybackiej),
b) W celu ochronywód powieŻchniowychograniczeniea w końcowymefekcieeIiminację
całkowitą
z|zutóWsurowychściekóworaz wód opadowychuznanychza zAnieczyszczone
'
Działania
w tymzakresiebędąobe]mować:
a) reaIizacjęsystemówodprcWadzania
ioczyszczaniaściekówsanitarnychzgodnie
programem
z
sanitacjimiasta,
b)reaIizacjaseparatorówna ujściach
sieci kanaIizacji
deszczowej,
c) utrzymaniuistniejących
i budowienowychzbiomikóWretencjiwodnej,
d)Wprowadzeniu
opaskowychzadzewień izakzewień wzdłuż
cieków i zbiornikóWwodnych.
Grunty rolne klasy lll.
jakości
W ceIuochronygruntóWrolnychnajwyższej
wprowadzasię:
- ograniczenierozwojuzabudowyo charakterzenierolnicrymw wyznaczonychobszarachna
popzez stosowanie
ofnaczonych
symbo|em
BM1,B|Vl2,
B|V]3
Wyższych
rysunkustudiUm'
pow|eŻ
wskaźników
chn'blo|ogicznie
czynnej'
- ograniczenierealizacjizabudowynierolniczejw obszarachwytypowanych
jako rolnicza
pzestŻeń produkcyjna'
- ograniczeniewykorzystania
na ce|enieroInicze
9runtówrolnychpochodzeniamineraInego
|||k|asybonitacyjnej,
Wszystkichtrwałych
zieIonychoraz wszystkichgruntów
użytkóW
Wytwozonychz 9|ebpochodzeniaorganicznego,nieza|eżnie
od klasybonitacyjnej,
- uwzg|ędnieniu
konieczności
W terenachużytkowanych
udziałU
ro|niczoe|ementóW
bio|ogiczn.e
czynnych'jak:|asy,Ęki, wodypowiezchn.owe'bagna,tońowiska'
. wprowadzeniU
obudowybiologicznejgłównychciągówkomunikacyjnych'
zwłaszczadrogi
ekspresowej'krajowejiWojewódzkichna stykuz komp|eksamj
glebowymiwysokichk|as
bonilacyjnych.
Lasy.
W zakresieochronygruntów|eśnych
i |asóWuwarunkowania
rozwojupzestŻennegogminy
wynikają
z ustaw:o |asach'o ochroniep|zy|ody
o|azo ochroniegruntóWro|nychi |eśnych'
pod|egają
szczegó|nym
|asyw granjcach
obszaruchronionego
krajobrazu'
ochrona
rygorom
powinnapo|egać
ekosystemóW
|eśnych
naI
. zachowaniu
różnorodności
bio|ogicznej
lasóW'
- za|esieniu
komp|eksóW
roInych
słabejjakościw
obszarachR2 ok.eślonych
na rysunku
studium'do zadzewieńpowinnybyćróWnież
ystanerodzime9atunki'
wyko|z
tj' np'.brzoza

jaząb pospoIity,
pospoIity'
b|odawkowata,
ś|iwa
tarnina'topolaosika,jałowiec
kruszyna
tarnina,
- utŻymania
produkcyjnej
zasobności
IasóW'
- utzymaniazdrowiai żywotności
ekosystemóW|eśnych'
- utzymaniai Wzmacniania
długofa|owych
iWie|ostronnych
kozyścispołeczno.
płynących
ekonomicznych
z |asóW'
złożageo|ogiczne.
W obszarzemiastawystępująwrejonieu|'KsiężeDomki:
- terengórniczy'RaWaMazowieckaA-|A,,,
- obszargórniczy.RawaMa7owiecka
|A'''
- obszargórniczy'Rawa MazowieckaA'''
piaskóW'
bazującena złoŹugeoIogicznym
Usta|asię następujące
zasadyoch|onyzłóżgeologicznych:
- na obszaracho symboIuR2 iB|\,43
- położonym
pomiędzyko|ejkąwąskotorową
a granicąz
jest
wsiamiscieki i Boguszycez Wyjątkiem
obszaróWchronionych'dopuszcza|ne
pEeznaczenieterenówro|nychpodeksp|oatację
złożageo|ogicznego
udokumentowanego
pŻyszłego
z reku|tywacjąo
kierunku
odpowiednim
zagospodarowania,
zgodnegoz
dIa
okreś|onymi
kierunkami
rozwoju,
- na obszarachudokumentowanych
złóża jeszcze nie wyeksp|oatowanych
obowiązuje
zakaz rca|izacjibudynkówi sieci infrastruktury
technicznejoGz za|esień'
- reku|tywacja
te|enóWpoekspIoatacyjnych
z utzymaniemzbiornikóW
o kierunku|eśnym
wodnychpowstałych
W Wynikueksp|oatacji
złożaspod wody'
Nie Wyznaczasię obszarówzłÓżgeo|ogicznych
Wymagających
Wyznaczeniafi|aróW
ocnronnycn.
3.5.2.Zasady ochrony krajobrazukulturowego,
UstaleniaSTUDIUMw zakresierasad ochronykrajobrazukulturowego
zobrazowanona
jego
Nr
2
studium
W
ska|i
1:10
000
zasady
i
zasobÓworaz
och|ony
środowiska
rysunku
zabytkóWi krajobrazuku|turowego'
zasady ochronykrajobrazuku|turowego
dotycząWarstw:
. ',miejsca.'
z jego p|zeszłością
fomą i konfiguracją'
. '.ukrytych
podziemią'w tymzasobówWarstwgeoIogicznych
oraz zna|ezisk
archeologicznych,
.',pokryciapowieŻchniziemi,'stanowiącego
właściwy
krajobrazku|turowy'
Na obszaŻemiastaWskazane
są do ochrony:
a) obiektyzabytkowe
z ich bezpośrednlm
otoczeniem'
b) mjejscana stykuróżnychform(ukształtowania
Iubzagospoda|owania)
terenUstanowiące
o odbioŻekrajobrazu(two|zącenapięciaodbiorukrajobrazu)W
tymI
- granicapomiędzy
łąkami
w doIinie
RaWkia terenami
ro|nymi
Iubzabudowy'
Wymagająca
ekspozycjii utrzymaniabez zadŻewień'
- granicepomiędzyotwartymikomp|eksami
terenówrolnycha pasmowązabudową
na peMeryjnychobszarachmiasta,
c) stanowiska
archeologiczne,
d) zagospodarowanie
terenua w tym:
- układurbanjstyczny
głównąośuńanistyczną
częścinajstarszejmiastaobejmujący
p|ac
obejmująca:
ul' Jerozolimską'u|'Warszawską,
|\.łarszałka
Józefa Piłsudskiego'
p|acWoIności'
poprzezutrzymania
Wyszyńskiego'
u|'Kościuszki
i u|.Tomaszowską
skaIizabudowyzachowującej
w k|ajob|azie
Wymienione
dominanty.
- kompleksy
zieleniparkowej,
- cmentaże.
Do Ważniejszych
zasad ochronykrajobrazukU|turowego
na|eżą:

- koncentracja
zabudowyW istniejących.
wykształconych
komp|eksach
zabudowy
przyzachowaniutradycyjnego
układuurbanistycznego
i krajobrazucentra|nej
części
miasta.
- objęcieochronąkonserwatorską
obiektówizespołówku|turymateriaInej,
- harmonijnewkomponowanie
w krajobraznaziemnyche|ementóWinfrastruktury
technicznej,
. promowaniedziałaIności
gospodarczejzWiązanej
z |okaInymi
tradycjamii dziedzictwem
kulturowym.
p|anówmiejscowychograniczeńnakazów
Wymaganejest wprowadzenieusta|eniami
i zakazów zapewniających
wg|ąd(strefyekspozycji)na dominantyarchitektoniczneI
- wszystkiepierzejep|acuMarszałkaJózefa Piłsudskiego
pieęei'
od stronyprzeciw|egłych
- budynekstrażypożarnejod stronyul' Kościuszki'
- budynekszkołypodstawowej,
19 od stronyzachodniej'
u|'Kościuszki
. budynekdworcako|ejkiwąskotorowej
od stronyu|'Ko|ejowej,
- budynekmuzeumod stronyu|'Łowickiej'
- kościół
uIicy'
oo' Pasjonistówp'w' WniebowzięciaN|VlPod stronypŻy|egającej
. kościół
ewangeIickiod stronyu|'Warszawskiejoraz od stronyu|'Jerozo|imskiej'
- zamek KsiążątMazowieckichod stronydrogikrajowejNr 72 i u|'zamkowej'
- parkmiejskiodstronyu|'Ko|ejowej'
Fawomeji Fawornejoraz
Ż' Rawki'
- cmentaŻŻydowski
od stronyu|'KazimieęaWie|kiego.
3.6' ochrona dziedzictwaku|turowegoi żabytkóworaz dóbr ku|turywspolczesnei.
Usta|eniaSTUDIUMW zakresiezasad ochronyzabytkówzobrazowanona rysunkuNr 2
studiumw ska|i1|10000 . Zasadyochronyśrodowiska
i jego zasobóWoraz zabytkówi
krajobrazukulturowego.
Na obsfarze miastaochroniepod|egająobiektyWpisanedo rejestruzabytkóW:
(decyzjaNr 800 z dnia 04'10'1991r')'
1) strefaścisłej
ochronykonserwatorskiej
2 ) k|asztoroo' Pasjonistów(decyzjaŃ 7811236z dnia27.12.1967r
')'
p'W'Wniebowzięcia
3) kościół
oo.PasjonistóW
NMP (decyzjaNr 781/235
z dnia27.12.1967r.),
poczęciaNMP (decyzjaN| 7771232
4) kościół
ob' Par' p'w' Niepoka|anego
z dnia27.12.1967r.'),
5) kolegium(decyzjaN| 7801234z dnia27.12.1967r.),
6) dzwonnica(decyĄaN| 7791233z dnia27 '12'1967(.),
7) kościół
ewange|icki(decyzjaNr 783/237z dnia27.12'1967|')'
pŻy u|.Tomaszowskiej
(decyzjaNr 806z dnia20.11.1991r-)'
8) cmentaŻgrzeba|ny
(decyzjaNr 872z dnia20'03'1992r'),
9) cmenta.zżydowski
10)parkmiejski(decyzjaNr 478 z dnia16.09.1978r.),
11)zamek KsiążątMazowieckich(decyzjaN| 784/238z dnia27.12.1967r.),
12) ratusz'p|acMarszałkaJózefa Piłsudskiego
Nr 5 (decyzjaNr 785n39 z dnia27'12.'|967|')'
13)dawnejatkimiejskie,
11 (decyzja
Nr 27Ol2O0
z dnia27.12.1967t.\,
ul.l\.4ickiewicza
(decyzjaNr 1000
14) RogowskaKo|ejkaDojazdowa'most'dworzecko|ejkiWąskotorowej
z d n i a3 1 . 1 2 . 1 9 9 6 r . ) ,
'l9 (decyzjaNr 916 z d nia 22'12 ''|992|
15) szkołapodstawowa,u|.Kościuszki
')
(Muzeum).
16)dom
ulicaŁowicka26 (decyzjaNr631z dnia29'09'1983r')'
17)dwór'ul. ,l' [/]aja
55 (decyzjaNr 789z dnia07'02.1989r.),
18)zespółbudynkówWi||i:
wi||a,
domogrodnika'
bramawjazdowa.
u|'Miła4 (decyzjaNr 913,
z dnia 04.12.1992r.),
19)dom,p|acMarszałkaJózefa Piłsudskiego
Nr 4 (decyzjaNr 786240 z dnia27'12' 1967|')'
p|ac
20)dom'
Marszałka
Nr 4a (decyzjaNr 787|241
z dnia27'12' 1967|'),
JózefaPiłsudskiego
p|ac
21)dom,
Marszałka
Nr4b (decyzjaNr 788D42z dnia27'12.1967|.),
JózefaPiłsudskiego
22) dom, p|acMarszałkaJózefa Piłsudskiego
Nr '10(decyzjaNr 789D43z dnia27.12.1967r.),
23) dom' p|acMarszałkaJózefa Piłsudskiego
Nr 11 (decyzjaNr 79on44 z dnia27.12' 1967r')'
24)dom,p|acMarszałka
JózefaPiłsudskiego
Nr 12 (decyzjaNr 791n45z dnia27'12' 1967|')'

25) dom,plac MarszałkaJózefa Piłsudskiego
Nr 14 (decyzjaNr7921246z dnia27'12' 1967r'),
26) dom,p|acMarszałkaJózefa Piłsudskiego
Nr 16 obecnieNr 'l5 |decyĄa N( 7931247
z dnia27.12.1967r.),
27) dom' p|acl'i|arszałka
Józefa Piłsudskiego
Nr 17 obecnieNr 16 (decyĄaŃ 271t2o2
z dnia27.12.1967r.),
28) dawnybudynekKomisjiobwodowejstarostwaArmiiKrajowejNr 1 (decyzjaŃ 272t2o2
z dnta27.12j967t.),
29)dom,słowackiego
l4 obecnie44 (decyzja
Nr 6o1/1oo9
z dnia29'06.19yr').
30) dom, ul.WarszawskaNr 8 (decyzjaNr 769 z dnia 25.08.1996r.),
(deryzjaNr 795/2
31)dom,p|acWo|ności6
49 z dnia27'12.1967
r.),
32)młyngospodarczy'
u|'słowackiego
76 (decyzja
Nr 886z dnia04'12'1gg2|'j'
33)podgrodzie
(decyzjaNr 968z dnia15.01.1
991r.),
34) grodziskowczesnośred
niowieczne(decyzjaNr 360/58z dnia 15'o7'1966r.)'
Na obszaŻe miastaochroniepod|egają
obiektybędąc€ w ew.dencjizabytkóW:
1) cmentaz pzykośc.e|ny
z bramąpzy koście|e
oo' PasjonistóW,
2) cmentaz przykoście|ny
pŻy kościele
p.W'Niepoka|anego
PoczęciaN|\.i|P,
. augsburskim,
3) cmentarzprzykoście|ny
pŻy koście|e
ewan9e|icko
4) budynekmieszka|ny
p|ac|V]arszałka
JózefaPiłsudskiego
Nr 13A'
5) dommieszka|ny
u|'Słowackiego
31 obecnie76'
6) szpital(obecnieintemat)
w zespoleewangelicko-augsburskim,
ul.Wa.szawska,
7) kap|icacmentarnap.w.sw' E|żbiety'
8) kapliczkap.w.Sw. Rocha,ul. l Lilaja,
9) kapliczkaul.ZamkowaWola,
10) szpitalobwodowy,uL Wa rszawska'14,
11)austeria,
ul.Jerozolimska
30.
12)budynekstrażypożarnej,
p|'Wo|ności4,
13)domy'u|'Kardynała
Wyszyńskiego
1' 2' 3,
14)domNr 34,ul.Jerozolimska,
15)dom.ul' Kiljńskiego
Nr4.
16)domy,u|.Kościuszki
Nr 3 ' 4.
17)domy,ul.Krakowska
Nr 6, 7,
18)dom.u|'K|zyweKołoNr 6'
19)dom'u|-KapIicazna|ezien|a
Św. K|zyżau|.Katowicka'
20)domyu|.ŁowickaNr 4' ,l0i 14'
21)dom,ul.Mazowiecka
Nr 2.
22)domy,ul.Mickiewicza
Nr 18,24,
23)domy'p|ac|Vlarszałka
JózefaPiłsudskiego
Nr 1.2' 3. 13,
24)domy,ul.Skierniewicka
Nr '1,7,
25)dom.u|'słowackiego
Nr g.
26) dom W zespo|edomówfabryki'Tatar'',
28)dom,ul.Tomaszowska
Nr 2.
29)domy,ul.WarszawskaNr 3, 10,15,
30)dom'p|'Wolności
Nr 11'
31)domy,ul.ZamkowaWola Nr 1 i 5,
32)dom.P|.Wo|nościNr
3.
33)kapliczka,
ul.W. Reymonta.
ZasadyochronydziedzictwakU|turowego
i zabylkóWoraz dóbr kulturywspółczesnej
pod|egają
uszczegółowieniu
p|anUmiejscowegoa szczegó|niew zakiesieI
W usta|eniach
1) warunkóWzagospodarowania
W strefieekspozycjiobiektóWchronionychoraz W strefie
ochronykonserwatorskiej
w którychwymaganejesl wprowadzenie
w p|anach
miejscowych'obowiązujących
usta|eńokreś|ających:
a) zachowaniewarunkówekspozycjiobiektuzabytkowegowzdłuŹ
głóWnych
osi
kompozycyjnych
w tym:dróg Wjazdowych'
a|eii Iiniiwidokowych.

z obiektamisakraInymi,
wyk|uczające
dominantykonkurujące
b)Warunkiarchitektoniczne
jak masztów,kominów'słupóWIubkubaturpŻewyższających
3/4wysokości
obiektóW
za bytkowych;
ochrony
na terenachcmentaŻyi parkuoraz w strefieścisłej
2) warunkóWzagospodarowania
jest
warunkówdotyczących:
konserwatorskiej'
d|aktórychWymagane Wprowadzenie
ekspozycjiod stronyterenówp|zyległych'
a) zachowaniawarunkóWWłaściwej
b) ograniczeniazabudowyw strefachekspozycji,
systemukozeniowego.
c) ochronadŻewostanuw tym w szczegó|ności
róŹnymstopniomochronyw ce|uzachowan.a
Wyżejwymienione
obiektyi obszarypod|egają
historycznejkrajobrazuoraz funkcjiużytkowych'
c.ągłości
w p|anachmiejscowychsą:
zasadamiochronywskazanymido uwzg|ędnienia
Genera|nymi
na obiektachjak i w otoczeniu(w strefieścisĘochrony
a) rea|izaąazagospodarowania
pod nadzo|emina Warunkachokreś|onych
w pzepisach szczegó|nych'
konserwatorskiej)
pŻebiegu
granic
Własności
i Iinii
historycznie
b) zachowanie
ukształtowanego
gabarytóW
zabudowy'
rozgraniczających
uIic'Iiniizabudowyi
WnętŻ
c)zachowanie
charakteru
'
d) zachowanie
zgrupowań
starodŻewu'
a W sytuacjib|aku
budynkówdo funkcjipierwotnych
e) dostosowaniefunkcjiużytkowych
funkcjiw czasachobecnychnadaniefunkcjizbIiżonych,
kontynuacji
i nieodwraca|ną
Wskazujena postępującą
f) W sytuacji'gdy stan technicznybudynkóW.
jest
p|zy
znanych
Wymagane
całkowite
odtwoŻenie
degradację
zastosowaniu
technik,
zarysuobiektuW e|ewacjinowej
|ubWyodrębnienie
obiektóWW kształciehistorycznym
zaouoowy,
zasad
g) W obszaŻe strefyścisłej
wskazanejest Wprowadzenie
ochronykonserwatorskiej
zagospodarowania
o treści:
- połaciedachowebudynkÓww pieŻejachsymetrycznei o nachy|eniu
od 40olodo 100%
sąsiadujących'
nawiązania
formy
dachóW
h.storycznych
budynków
z uwzg|ędnieniem
do
- dachy kryte:dachówkąbitumiczną,
dachówkąceramiczną|ubb|achądachówkową
w ko|orzebrązowym.czerwonymIubgrafitowym,
- dachyWysuniętepoza lico murudo 70cmz uwzg|ędnieniem
nawiązaniado formydachów
historycznychbudynkówsąsiadujących,
. poziomka|enicy
budynkówsąsiednich
winiennawiązywać
do ka|enic
dachubudynku
w obrębie
Iiniikalenicybudynkuniższego
z uwzg|ędnieniem
zasadyumiejscowienia
Wyższego'
ścianyszczytowejbudynku
. zakazstosowania
dachu'
od ka|enicy
spadkówIukarnpocząWszy
- W e|ewacjach
powieŻchni
podziały,
proporcje
okieni ścian.
detaI
frontowych
powinnybyćdostosowanedo historycznych
budynkóWsąsiadujących
oraz ko|orystyka
zabudowy'
oraz |okaInych
tradycjiksztahowania
oraz charakteruWnętŻaurbanistycznego
- na elewacjachfrontowychbudynkóWw pietzejachobowiązujeuczytelnieniehistorycznych
granicnieruchomości,
- e|ewacje
gładkimi
|ubnakrapianymi'
krytetynkamisz|achetnymi
Iubpółszlachetnymi.
- zakaz instaIowania
na e|ewacjach
frontowychbudynków:wszeIkichuządzeń |icznikowych
frontowaWykraczapoza powieŻchnię
infrastruktury
technicznej'którychpowierzchnia
e|ewacjipłytkami
terakotowymi
ścianyfrontowej,
ś|usarki
sta|owej.okładania
winylowymi
oraz
typu,,siding',
- insta|owanie
i p|zyłączy
infrastruktury
technicznejw e|ewacji
uŻądzeń|icznikowych
jest
po
Wymogów
frontowejbudynkówzabytkowych dopuszcza|ne spełnieniu
przepisamiszczegó|nym..
konserWatorskich
okreś|onych
. wrotabrampęejazdowychdrewniane'
- Wysokość
ogrodzeńod stronyu|ici p|acóWdo 160cm,
- poziomposadzkipańeruwyniesionynad poziomterenudo 0'45mz uwzg|ędnieniem
budynkówsąsiadujących,
nawiązaniado poziomupańeróWhistorycznych
- zakazrealizacji
loggii.

i Wokółtychobszarów
Na obszarachWystępowania
stanowiskarcheo|ogicznych
pradziejowych
pŻyjmujesię poniższezasady mającena ce|uochronępozostałości
ihistorycznych:
te|enów,którepołożone
są w obszarachwystępowania
a) na terenachIubfragmentach
wykonywaniepracziemnychzwiązanychz zabudoWą
stanowiskarcheo|ogicznych'
ratowniczych
wypŻedzających
i zagospodarowan.em
terenuWymagaprzeprowadzenia
badańWykopaIiskowych'
W obszaŻe ochronystanow.sk
b) na terenach|ubfragmentach
terenówpołożonych
prace
pod|egają
nadzorowikonserwatorskiemu
ziemnei za|esienia'
archeo|ogicznych'
pracziemnych
w pzepisach szczegó|nych,Wykonywan.e
na warUnkachokreś|onych
terenuWymaganadzoruarcheologicznego
związanyahz zabudowąi zagospodarowaniem
w czasie ich realizacji,
w obszarzeochrony
c)w p.zypadkustwierdzenialokaliracjistanowiskaarcheologicznego
ziemnych
związanych
z zabudową
wykon}Ą/vanie
robót
stanowiskarcheo|o9icznych'
pzeprowadzenia
ratowniczych
badań
terenuwyma9a
i zagospodarowaniem
wykopaliskowych,
na obszarachwystępowania
stianowisk
archeo|o9icznych
d) ograniczenie.nwestycji
pzeprowadzaniaratowniczychbadań
a w sytuacjiWystą)ieniatakiejkonieczności,
pzed podjęciemdziałańinwestycyjnych
na Warunkachwłaściwych
wykopa|iskowych
przeprsow,
ochronykonserwatorskiej
tfaktujesię jakostrefęochronystanowisk
e) obszarstrefyścisłej
archeologicznych.
3.7. Kierunki rozwojusystemów komunikacji.
rozwoiusiecidróo'
zasadvi kierunki
UstaIasie ooniższe
podpo|ządkowany
następującym
ce|omnadŻędnymI
A. Rozwój sieci dróg zostanie
. zapewnieniebezko|izyjnego
pzez obszary
przeprowadzenia
ruchuzewnęt|znego
zabudowanemiasta'pomiędzykierunkamido Łodzi.Skiemiewic,Grojca'Nowego
wywołanego
węzłami
Miasta'opocznem'z uwzg|ędnieniem
ruchuzewnętrznego
na drodzeekspresowej,
- otwarciamiastadla ruchudoce|owego
do RaWyMazowieckiejz W/WkierunkóW,
- dogodnegopołączenia
z gminsąsiednichz miastemRaWaMazowiecka'
miejscowości
. fapewnienia
połączeń
negopomiędzy
uIicznych
d|aruchuwewnętŻ
dogodnych
północną
południowymi'
i dzie]nicami
śródmieściem'
dzieInicą
- utwoŻeniestrefyruchuuspokojonego
ku|turowo
W obrębienajcenniejszego
obszaru
śródmieścia'
B. Przyjmujesię następującą
strukturę
'unkcjona|ną
dróg:
.
projektowane
do p.zystosowania
do k|asy
1) drogakrajowaNr 8 Warszawa Wrocław'
ruchusamochodowego
do węzłów:
drogiekspresowejo ograniczonejdostępności
- 'Biała''(istniejący)
na pŻecięciuz drogąkrajoWąNr 72 i WojewódzkąNr 725'
-,'Katowicka''na przecięciuz drogąpowiatowąNr 4155E i prcjektowanego
podłączenia
Nr 726;
drogiWojewódzkiej
2) na pŻecięciuz pasemdrogowymdrogiekspresowejzostanąutŻymane
o?z zrealizow
ane przejazdy'.
- ko|ejkiwąskotorowej
(istniejący
Wiaduktdrogowy)'
- u|'zamkowa(istniejący
wiaduktdrogowy),
- ul' Władysława
Wiaduktdrogowy)'
Reymonta(istniejący
- ul. Krakowskiej(projektowany
wiaduktdrogowy),
- u|.osada DoInado Akacjowej(istniejący
WiaduKdrogowydo pŻebudowyW ce|u
poprawyparametrówp|zejazdu):
3) drogakrajowaNr 72,Łódź_ Rawa Mazowiecka,k|asydrogagłówna(doce|owok|asy
ruchusamochodowego
do skrzyżowań,
GP) o ograniczonejdostępności
. z u|'Jeżowską'

. z u|'Skierniewicką(drogąwojewódzkąNr 707),
- z u|.Białąi drogąWojewódzką
Nr 725'
- zjazdówdo obiektówzwiązanychz obsfugąruchuna warunkachWłaściwego
zaŻądcydrogi;
4) na pŻecięciuz pasemdrogorvym
drogikrajowejNr 72 zostanąutEymanepŻejazdy;
- z projektowana
u|icądojazdowąłączącąu|'Bo|esława
chrobregoz u|'Wodną.
- z u|'Jerozo|imską;
5) drogawojewódzkaNr 707' skierniewice_ Nowe Miastoo pzebiegu nieciągłym
w obszarzemiasta,k|asyu|icazbiorcza(doce|owo
główna)w ś|adzie:
- ul. Skiemiewickiej
(odgranicymiastado drogikrajowejNr 72),
- ul. ZamkowaWola (odgranicymiastado ul. Jerozolimskiej),
- ul' Jerozo|imskiej
iBiałą(u|icegminne)dorondana drodzekrajowej
Nr 72'
z zapewnieniempołączenia
WwodcinkóWpopzez fragmentdrogikrajowejNr 72
od skzyżowaniaz u|'Skierniewicką
do rondana węź|e,'Biała'';
6) drogawojewódzkaNr 725, Rawa Mazowiecka- Grojec,k|asyu|icazbiorcza
(doce|owogłóWna)'
na odcinkuu|.Białejod granicymiastado węz}a'Biała'';
7) drogawojewódzkaNr 726 RaWaMazowiecka- opoczno, k|asyu|jcazbiorcza
(doce|owogłówna)'na odcinkuu|'Krakowskiejod granicymiastado podłączenia
do
węzła''Katowicka''
na drodzeekspresowejs8;
8) układpodstawowyobsługikomunikacyjnej
obszarUmiastabędzietworzycsieć uIic
zbiorczych:
a) ciąg u|ick|asydrogazbiorcza'twozący głównąośkomunikacyjną
miasta'od drogi
Wojewódzkiej
Nr 707 (u|'zamkowaWo|a)do drogikrajowejNr 72 W ś|adzie
u|ic;
- Targowej
(drogapowiatowa
Nr4152E),
- Al. Konstytucji
3 maja(drogapowiatowa
Nr 4152E),
- ul. Faworna(drogapowiatowa
Nr 4152E),
- u|icaprojektowana
od u|'Fawornejdo sk|zyżowania
u|'Jeżowskiejz drogą
krajowąNr 72'
b) u|.Mszczonowska(drogagminnaNr 113332E)k|asydrogazbiorcza'zapewniaiąca
połączen|e
komunIkacyjne
z miejscowościami
Konopnicai Żydomic€ oraz da|ej
położonymi
W północnejczęścigminyRawa lv|azowiecka,
(drogawojewódzka
c) ul' Krakowska
Nr 726)k|asydrogazbiorcza,
odcinekod A|'
Konstytucji3 Majado drogiekspresowejpopEez wiaduK nad drogąekspresową
zapewniającapowiązanjekomunikacyjne
miastaz drogąwojewódzkąna kierunku
do opoczna oraz z dro9ąekspresowąpopzez węzeł,'Katowicka"'
(drogapowiatowaNr 4100E)'
d) ciąg uIick|asydrogazbiorcza:TadeuszaKościuszki
Tomaszowska(drogapowiatowaNr 4152E)do skzyżowaniaz u|.Katowickąi
Katowicka(drogapowiatowaNr 4155E)od u|'Tomaszowskiejdo Węzła
miastaz drogąekspresową
',Katowicka''zapewniającypowiązaniekomunikacyjne
na kierunkudo Wrocławiapopęez Węzeł''Katowicka''
e) ciąg u|icklasydrogazbiorcza:KsiężeDomki'1-|V]aja'
Kolejowa(drogapowiatowaNr
4110E) i u|.skiemiewicka(drogawojewódzkaNr 707)odcinekod u|.Łowickiejdo
powiązaniekomunikacyjne
dro9ikrajowejNr 72, zapewniający
miastaz drogą
krajowaNr 72 na kierunku
do Łodzi'
9) układuzupełniający
obejmująważnie]sze
drogi|okaIne'twozące sieć podstawowąulic
IokaInych
w skład'którEwchodząuIice.
- Nowa(drogagminnaNr 113352Ew),
- A|eksandówka(drogapowiatowaNr 4136Ew trakciezmianykategoriina gminnd'
- Browarna(drogapowiatowa
Nr 4139Ew trakciezmianykategorii
na gminnd,
- Przemysłowa
(drogapowiatowa
Nr 4139EW trakciezmianykategorji
na gminnd'
. Niepod|egłości
(drogapowiatowa
Nr 4144E)'
- Południowa
(odu|'Krakowskiej
do u|.Reymonta,
drogagminnaNr 113353E)'
- Katowicka(odul. Tomaszowskiejdo granicmiasta,drogapowiatowaNr 4155E),
- Jerozolimska
(odul-Warszawskiejdo
ul.ZamkowaWola),

. Generała
(drogagminnaNr 113329E)'
Antoniego
Jeziorańskiego
- Jeżowska'
- Kazimierza
Wielkiego,
. Łowicka,
. Miła,
- opoczyńska'
- OsadaDolna,
. Bo|esława
Prusa(drogagminnaNr 113315E)'
- Reymonta(drogagminnaNr 113109E),
- JuIiuszaSłoWackiego,
- Jana Sobieskiego
(drogagminnaNr 113319E),
. so|idarności
(drogagminnaNr 113321E)'
- Wałowska,
- Warszawska,
- Wyzwolenia,
- StefanaZeromskiego
(drogagminnaNr 113327E)
. zwoIińskiego
(drogagminnaNr 113354E)
do zabudowy
oraf projektowane
ulicelokalnew terenachrolnychpromowanych
Księże
Domki,
1
Maja
oraz
Wzdłuż
ko|ejki
W rejonie:u|'Białej,u|.Krakowskiej'u|.
u|.
wąskotorowej
od u|'Miodowejdou|'Mszczonowskiej;
10)sieć uzupełniającą
uIicobsługujących
bezpośrednio
terenyzabudowybędątwozyc
pozostałe
kategoriidróg
u|iceo nadanychkatego ach lub nie posiadających
publicznych;
11)W konsekwencjip|zyjętejstrukturyfunkcjonalnej
dróg niezbędnebędzie
WnioskóW
zmian
kategorii
dróg W trybieprzepisóW
sformułowanie
o dokonanie
publicznych
o drogach
w zakresiel
- nadaniakategoriidrogiwojewódzkiej(ciągdrogiWojewódzkiej
Nr 707)d|aodcinków
i Białej'
uIicJerozoIimskiej
- zdjęciekategoriidrogiWojewódzkiej
N| 726 z odcinkau|'Krakowskiejod d.ogi
Lrl. Warszawskiej.
ekspresowejdo
- nadaniakategoriidrógpowiatowych
WszystkimuIicomzbiorczym,któretakiej
posiadają,
kategorjinie
- zdjęciekategoriidróg powiatowych
Wszystkimulicom|okaInym'
Kóre takąkategorię
posiadają'
c. Kształtowanie
sieci uIicnast4]i poprzez:
. modernizacjęistniejącej
paramekóWtechnicfnych
sieci uIicz doprowadzeniem
jezdni'
poziomychW trasiei w obrębie
w
W
zakresie
łuków
a szczególności
szerokości
norm'
sk|zyżowań'do stanuzgodnego2 Wymogamiobowiązujących
- budowęnowychuIicpodstawowego
okładuoraz W terenachpromowanych
do zabudowy,
- utrzymaniefunkcjiobsługiterenóWbudow|anych
na odcinkachstycznychz uIicamj
i dostosowanieparametróWuIicdo pełnienia
tejfunkcji'
zakłada
drogiekspresoweji krajowej)
D. W granicachpasóWdrogowychUIic(z wyłączeniem
jezdni)
rowerowych(wydzie|onych
Iuboznaczonychna
reaIizacjęścieżek
połączeńturystycznych
W obsza|ze
WgzapotŻebowaniaze szczegó|nymuwzg|ędnieniem
Wzdłuż|z. Rawki
chronionegokrajobrazu'UtŻymujesię istniejącyciągpieszo.rowerowy
od zaporyzbiornikaTatardo u|.ŁoWickiejz WydłuŹeniem
do Wsizydomice'
3.8.Kierunki rozwoiu systemów infrastrukturytechnicznej.
Mającna wzg|ędziezrównoważony
rozwójmiasta(rozumianypŻez to taki rozwójspołecznogospodarczy'W którymnastępujeprocesintegrowania
gospodarczychi
działańpoIitycznych'
podstawowych
społecznych'
z zachowaniemrównowagip|zy|odniczej
oraztrwałości

procesóWpzyrodniczych'W ce|uzagwarantowania
moż|iwości
zaspokajaniapodstawowych
poko|enia'jak i
potzeb poszczegó|nychspołeczności
IubobywateIi
zarównoWspółczesnego
p|zyszłych
poko|eń)usta|onopodstawowezasadyobsfugiinżynieryjnej
m.astaw skład'której
wchodząsystemy:
. zaopatzeniaw energięe|eKryczną.
. zaopatzenjew c.epło,
- telekomunikacyjny,
- zaopatŻenia
W wodę,
- odprowadzenia
i oczyszczania
ściekó,/.,
- odprowadzaniai oczyszczaniawód opadolvych,
. usuwania
odoadów.
Ustalasie nastepuiacezasadv ikierunkirozwoiusvstemów.
1) rozwójsystemóWinfrastruKury
technicznejpo|egaćbędziena:
- utrzymaniu'modernizacjii usprawnianiu
istniejąrychsieci i uządzeń,
. dogęszczeniusieci doprowadzających
iodbierających,
Według
zapotzebowania'
. rozbudowiesystemówna terenachproponowanych
do zabudowy;
pŻewiduje
2)W zakresiesiecii uŹądzeńe|ektroenergetycznych
się:
- oparciezasi|ania
głóWny
punkt
pŻy u|'Skierniewickiej,
zasiIania
systemuo
- ut|zymanie
przebiegu
istniejących
liniipŻesyłowych
11okvz zachowaniem
korytazy
ocnronnycn,
- reaIizację|iniie|ektroenergetycznej
_ skierniewic€ ,
110kVRawa |\'ilazowiecka
- dogęszczenie
siecitransformatorów
z Iiniami
zasi|ającymi
15kVw miaręwystępowania
zabudowy,
deficytumocyw terenachprojektowanej
. dopuszczeniepŻeznaczeniaterenupod reaIizację
W obszarach
turbinWiatrowych
roIniczych(R2)oznaczonychsymbolem(EW) poza granicamiobszarówchronionychpo
opiniiornitologicznych
i herpetologicznych;
uzyskaniupozytywnych
W gaz zapewniają:
3) zaopatżenie
- istniejącesieci pŻesyłowaWysokiegociśnienia
z istniejącymi
stacjami|ędukcyjnymi
gazuf Wysokiego
(Gmina
W
Rawa
Mazowiecka)
na średnie
ciśnienieKonopnicy
p.zy
i
ul. Krakowskiej,
- miejskasieó rozprowadzająca
prowadzonaze stacjiredukcyjnych
średniego
ciśnienia
z rozbudową
W tererachzabudowy;
4) kierunkirozwojusystemówzaopatrzeniaw ciepłoobejmą:
- modemizacjęistniejącychkotłowniwobieKachużyteczności
pub|icznej
izakładach
produkcyjnych
z wprowadzaniem
uządzeń gŻewczycho niskiejemisjispaIin
gazem,
a docelowo
opalanych
- preferowanie
w realizowanych
obiektachprzechodzeniana crynnikgrzewczyniewęg|owy
Iubu|ządzeniachniskoemisyjnych;
5) w zakresiete|ekomunikacji
rozwójsystemuobejmowaóbędzie:
- |ozbudoWę
W miaręzapotŻebowania'
siecikonwencjonaInej
- dogęszczanie
siecidoabonentów,
- dopuszczenie|okalizacji
stacjibazowychte|efoniikomórkowychw obszarachzabudorvy
i W terenachro|nychp|zyzachowaniupŻepisówchroniącychśrodow.sko
zam.eszkan.a,
W Wodęzakłada
6)w zakresiezaopatŻenia
się:
- oparciesystemuzaopatrzenia
z ujęóWodyW Boguszycach
i z ujęcia
WWodęo zasiIan]e
.Tatar".
- uzdatnianiewodystacjamiuzdatnianiapzy ul. KolejowejiKatowickiej,

L-

. uzyskaniewskaźnika
produkcjiwodyslJW'Ko|ejowa'na poziomie
wydajności
400 m3/h.
- rozbudoWę
sieci w układziewielopieńcieniowym
z objęciemobsługąnowychterenóW
budowlanych,
- stopniowąWymianęstarychrurociągóW
nie odpowiadających
normombezpieczeństwa;
7)W zakresieodprowadzaniai oczyszczaniaściekóW
kierunkirozwojusystemuobejmują:
- oparciesystemuna oczyszczaIniściekóW
położonej
na tereniewsi Konopnica'
pracującejW systemiemechanicfno-bio|ogicfnym
o wydajności
9 000 ml/d'
- doprowadzenieściekóW
grawitacyjnych,
do oczyszczaIniistniejącąsieciąko|ektorów
ciśn€ n lovvychI przepompown|
śc|eków'
- reaIizacjęsieci i p|zepompowni
W nowychterenachbudoW|anych
z doprowadzeniem
ściekówdo istniejących
siecizbiorczych;
8) rozwójsystemuodprowadzaniai oczyszczaniawód opadowrych
obejmuje:
- utŻymanieistniejących
sieci kanaIizacji
deszczowejz separatoramii oczyszczalniami
wód deszcfowych(zbiornikami
buforolvymi),
- budoWęi rozbudowęsieciw istniejących
pasachdrogowychW ce|u
i projektowanych
procesem
objęciem
oczyszczania100%wód spływających
do rz' Rawkii Ż ' Ry|ki
zgodniez programem
kanalizacji
deszcrowej.
- twoŻeniemałych
retencjiwód
na terenienieruchomościz
minima|izacją
deszczowych
terenówutwardzonych;
9) systemusuwania
odpadóWopańybędzienaI
- insta|acji
do zagospodarowania
odpadóWmetodamifizyko-chemiczno-mechanicznymi'
z|okaIizowanej
W obrębieistniejącego
składowiska
odpadóWw Pukininie,
- składowisku
uŻądzonymW Pukininiez rozbudoWą
o kolejnenieckiekspIoatacyjne
pŻepisówpoŹądkowychiW oparciuo niezbędne
oraz na zasadachobowiązujących
uządzenia służące
zbieraniuodpadóWW celu ich przygotowan;a
do transpońU
do miejscodzyskulubuniesrkodliwiania,
- selektywnym
gromadzeniu
ipostępowaniu
zgodnymz przepisami
szczegó|nymi
w sytuacjipowstawania
grupy
odpadówz
niebezpiecznych'
- umowachz firmamispecjaIistycznymi
obsługującymi
obszarmiasta'
3'9' Kierunki izasady kształtowaniaro|niczeji|eśneiprzestrzeniprodukcyjnei.
z racji|ozwojufunkcjimiastotwórczych'
roIniczai|eśnapzest|zeń produkcyjnabędzie
gospodarczym
zminimaIizowana
W
rofwoju
a
nie będzieodgryWać
znaczącej|o|i'
jakość
gruntówi stopieńwyposażenia
o utzymaniuW g|anicach
miastadecyduje
W u.ządzeniame|ioracyjne'
(R1):
UstaIasię następujące
obszaryro|niczejpzestŻeni produkcyjnej
- obszarW rejonieu|'Laskowejo gruntachk|asy|llz u|ządzeniamime|io|acji
szczegółowej.
- obszarw rejonieul' Władysława
Reymontao gruntachk|asy|V z u|ządzeniamime|ioracji
szczegółowej'
pŻeznaczenia
W obszarach
tychWp|owadza
zabUdowy
z Wyk|uczeniem
się ogfaniczenie
terenuw planachmiejscowychna cele nierolnicze.
W rejonieul' osada Do|na,ustaIasię obszarpromowanydo rozwojuekstens}Ąrvnego
rolnictwa
lubza'esienia.
pozostawiasię do zachowaniaz |eguIacją
W obszaŻe miastaistniejące'użytki|eśne'
IiniiroIno-|eśnej'

4. Polityka rozwoju przestruennego,
4.1.Obszary inwestycjicelu publicznego o znaczeniu lokalnym.
obsfarami inwestycjice|upubIicznego
o znaczeniu|okaInym
na tereniemiastasą;
a) terenydró9 gminnychi dróg WeWnętznychproponowanych
do zaIiczeniajako drogi
pubIiczne'na Kórych reaIizowanebędąpodstawowezadaniaW zakresiebudowy
i utęymanianawieŻchnijezdnii chodników
orazsieciinfrastruktury
technicznej'
przedszkoIi,
podstawowych
gimnazjóW,
b) tereny
szkół
i
c) terenyobieKóWisiedzibadministracji
iobsługi
komunaInej
miasta'
d) terenyuŻądzeńinfrastruktury
technicznejW tym ujęóWody,oczyszcza|niściekóW
i składowiska
odpadów'
Nie zakłada się |ea|izacjiznacząęych obiektóW ce|óW publicznych,mających WpłyW
na strukturępzestŻenną obszaru.W ce|u poprawyobsługiadministracyjnej
mieszkańcóW
zakładasię rozbudowęistniejącegoratusza z eliminacjąbiur W budynkachpryWatnych'
Rozmieszczenie przestŻenne najważniejszych
obszaróW (symbo| U2) okreś|arysunek
. kierunkirozwoju''w skali 1:5000'
funkcjonaIno.pęestŻenna
studium''Struktura
4.2. Obszary inwestycjicelu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
obszarami inwestycjiceIupub|icznego
o znaczeniuponad|oka|nym
na tereniemiastasą:
pasóW
a) obszar
drogowychdróg krajowychNr 72 i ekspresowejNr 8'
b) obszarypasóWdrogowychdróg wojewódzkichN| 7o7' 725 i 726'
c)obszary pasów drogowychdróg powiatowych'
d) obszary podstawowychusługo znaczenju powiatowymw tym między innymi obiekty
isiedziby:
- administracji
powiatowej,
- szpitala'przychodni
zdrowiai opiekispołecznej,
- szko|nictwa
średniego,
. u|zęduskańowego,
- policji,
- sądu'
- nadzorusanitamego,
- muzeumregronalnego,
e) miejskidom
kultury,
f ) ośrodek
spońu i fekreacjiz krytąptywa|nią'
g) komp|ekszbiornikóWwodnych'Tatar,'_,,DoIna'pełniących
funkcjęoch|ony
przeciwpowodziowej
miastai rekreacyjnej.
Nie zakłada się reaIizacjiznaczących obiektów ce|ów pubIicznych'mających wpływ
na strukturępŻestrzennąobszaru.W celu poprawybazy rekreacyjno-spońowej
zakładasię
reaIizacjękrytejpływaIni'
pŻestŻenne
Rozmieszczenie
obszarów(symbo|eU1 iW) okreś|a
- kierunki
funkcjonaIno.pŻestrzenna
rozwoju'''
rysunekNr 1 studium..struktura
4'3. obszary, d|a któlych obowiązkoweiest sporządzeniemieiscowego p|anu
zagospodarowaniaprzestrzennego.
p|anamimie].sco\Ą/ymi'
obszar miastaposiada100%pokrycieobowiązującymi
Z uwagi
powyższe
na
nie Wyznaczasię terenóWd|aktórychusta|asię obowiązekspo|ządzeniap|anu
mrelscowego.
4.4' obszary' d|a których obowiązkowejest sporządzeniemieiscowego p|anu
zagospodarowaniaprzestrzennegona podstawieprzepisów odlębnych.
p|anamimiejscowymi
obszar miastaposiada100%pokrycieobowiązującymi
z Wyjątkiem
pzyłączonegodo obszarumiasta(fragment
WsiBoguszyce).z uwagina powyższenie
Wyznaczasię terenówd|aktórychustaIasię obowiązekspoządzeniap|anumiejscowego'

4.5.obszary wymagaiącep.zeprowadzeniasca|eń i podziałunieluchomości.
pŻeprowadzenia
Nie Wyznaczasię obszaróWWymagających
obowiązkowego
sca|enia
p|anemmiejscowym
i podziału
nieruchomości.
Nie Wyk|ucza
się usta|enia
takiegowarunku
połączenia
IubWarunku
ipodziału
na działki
na terenach
budow|ane,
o nieodpowiedniej
własnościowej
strukturze
do zabudowy'
4.6.Warunki i zasady rozmieszczeniaobiektów hand|owych.
Nie Wyznaczasię obsza|ówrozmieszczeniaobiektóWhandIowych
o powieŻchnispŻedaŹy
powyżej2000m,'Usta|asię obszarydopuszczaInego
pŹeznaczeniaterenuW p|anie
miejscowympod reaIizacjęobiektóWhand|owych
o powieŻchnisprzedażydo 2ooom,'
oznaczonyna rysunkU
Nr 1 Studiumsymbo|em
Na pozostałych
U1(UN)'
terenach
promowanych
do rozwojufunkcjihandIudopuszczasię p|zeznaczenie
terenupod reaIizację
obiektóWI
- na wyodrębnionych
p|anemmiejscowych
te|enacho pzeznaczeniUpodzabudowę
usługoWą
o powiezchnisprzedaży
do 1000m,'
- na wyodĘbnionychpIanemmiejscowych
terenacho pzezn.aczeniupod zabudowę
powieŻ
mieszkaniowo-usługową
o
chnisprzedażydo 400m.'
Dopuszczasię zachowanieustaleniamip|anówmiejsco./vych,
istniejących
wieIkopowieŻchniowych
obiektówhand|owych'
4,7,Obszary przestrzenipublicznei.
w obszafe miastawyznacza się obszar pŻestzeni pub|icznejo szczegó|nymznaczeniu
d|azaspokojeniapotzeb mieszkańcóWjpoprawy jakościich życia i spzyjający
nawiązywaniukontaKóW społecznychobejmujący]P|ac MarszałkaJózefa Piłsudskiego,
u|.Kardynała
stefanaWyszyńskiegoi P|acWo|ności'
4.8. obszary' d|a których zamierza się sporządzićzmianę mieiscowegop|anu
zagospodarowaniaprzestrzennego.
okreś|enie
W sTUDIUMnowychkierunkóW
|ozwoju
ofazzmianagranicobszaróW
promowanych
p|anumiejscowego
zabudowy
W
do
stosunkudo usta|eńobowiązującego
pzeznaczenia
skutkujekoniecznością
nowego
WarunkóW
okreś|enia
terenui szczegółowych
fabudowyi zagospodarowania
terenu'zamiarsporządzenia
zmianyp|anumiejscowego
dotyczyćbędzieterenów.d|aktórychusta|onokierunkirozwojuniezgodne
pŻeznaczeniemterenu'Dotyczyćto będzieW szczególności:
z dotychczaso!^,ym
- ofeńyterenóWprornowanych
pod rozwójfunkcjiprodukcyjnych'
magazynowych,
składowych
i usługowych.
- WszystkichterenóWWskazanychna rysunkustudiumjakowymagającezmiany
przeznaczenia
gruntóW
ro|nych
iIeśnych
na celenieroInicze
inie|eśne'
z uwagina powiększenieobszarumiastao fragmentWsiBoguszyced|atego terenu
pŻewidujesię spoŻądzeniepIanumjejscowego'
4.9. obszary narażonena niebezpieczeństwopowodzi i osuwania się mas ziemnych.
zagrcżeniepowodziowestwatzajązeki Rawka i Ry|ka'Na rysunkuN| 2 studiumokreś|ono
granicep7ypuszczaInego
zasięguwód powodziowych
1%.zasięg
o p|awdopodobieństwie
obejmujete|enypodtopieńo gĘbokości
wód do 0'5m oraz terenyo głębszym
za|ewie'
W obszarachWód powodziowych
zakładasję Wprowadzenie
zakazu reaIizacjibudynkóW'
W obszarach zasięgu wód powodziowychWymagane jest WprowadzeniezakazóW
pŻepisamiszczegó|nymi
Wykonywania
robóti czynności
okreś|onych
W tym:
- Wykonywania
uŻądzeńWodnych
orazWznoszenia
innychobiektówbudow|anych,
- sadzeniadŻeWIubkŻewów'z Wyjątkiem
p|antacji
wik|inowych
na potŻebyregulacjjwód
oraz roś|inności
stanowiącej
elementzabudowybio|ogicznej
doIinrcecznychIubsłużącej
do Wzmacniania
bŻegóW'obwałowań
|ubodsypisk.
- zmianyukształtowania
materiałóW
innychrobót,z
te|enu'składowania
orazWykonywania
Wyjątkiem
robótzWiązanych
z reguIacją
|ubutŻymywaniem
wód orazbzegu morskiego,
a

takżeutŻymywaniemlub odbudowąrozbudoWą
|ubpŻebudoWąWałóW
pŻeciwpowodziowych
wrazz ich infrastrukturą.
podWarunkiem
z dopuszczeniem\ĄĄerobóti czynności
uzyskaniadecyzjiwłaściwego
organu
zwaIniającej
z zakazóWo i|ete robotyi czynności
administracji
nie utrudniąochronypŻ ed
poWodzlą'
W obszarachpodtopieńwskazanejest:
- zachowanieistniejących
trwatychużytkówzie|onychz dopuszczeniemreaIizacjizbiornikóW
woonycn,
- uwzg|ędnienie
W konstrukcji
budynkóW
ochronypŹed podtopieniami'
- zad|zewianiaz zachowaniemswobodnegospłtM/u
wód'
obszarywskazane'są chronione
zbiomikiem
Do|naz zaporączołową'
DolinaŻ' Ry|kinie
jest obwałowana
i mogąWystąpiópodtopieniana terenachpołożonych
W rejonieujściado rz'
Rawki.
Na tereniemiastanie występująobszarynarażonena niebezpieczeństwo
osuwaniasię mas
ziemnychza wyjątkiemkopaInipiaskuW obrębieterenu9órniczegow rejonieu|'Księże
Domki'LikwidacjazagrożeniaWymaganajest na etapiereku|tywacji
terenupowyrobiskowego.
4'10. obszary miejsc pamięci narodowej
pŻepisami
Na tereniemiastanie Występują
obszarymiejscpamięcinarodowejokreś|one
jest
Wpisany
szczegó|nymi.obiektemo tym charakteŹe
do fejestruzabytkóWcmentarz
ptzy u|'Tomaszowskie].
z kwaterąwojenną'
przekształceń|ub leku|tywacji.
4.'l1' obszary wymaga,|ące
pod|egajątereny po eksp|oatacjipiasku w obrębie
z mocy przepisów prawa reku|tywacji
terenugómiczegoW |ejonieu|'KsiężeDomki'
4.12'G.aniceterenówzamkniętychi ich strefochronnych.
Na obszaŻe miasta nie Występująte|eny zamknięte ani strefy ochronne od terenóW
famkniętych.
4.'l3.szczegó|ne obszary prob|emowe.
Nie Wyznaczasię obszaruprob|emowego
na obszarzemiasta'odrębnymprob|emem
jest odtwoŻenjezbiornikai zagospodarowanie
otoczeniazbiornika'Tatai'W powiązaniuze
zbiornikiem
.,Dolna".
5. Synteza i wnioski.
5.1.syntefa usta|eństudium'
Podstawądosformułowania
kierunkóWrozwojup|zestzennegosąuwarunkowaniarozwoju'
jak:
Decydującywptywposiadajątakieuwarunkowania
- stanużytkowania
te|enu.
- jakośćro|niczejpŻestŻeniprodukcyjnej
W tymjakośóg|ebi rozmieszczenietrwałych
użytków
zieIonych'
- układterenóWo negatywnych
Warunkachfizjograficznych
oraz siećhydrograficzna'
- historycznie
ukształtowana
siećosadnicza'
- położenie
obszaruW stosunkudo krajowegosystemukomunikacyjnego'
- stanuzbrojenia
obszarumiasta,
. położenie
obszarówiobiektówchronionych'
UtŻymanozasadę koncentrycznego
rozwojuterenówzabudowyz zachowan!em
historycznego
powiatowych
centrumna baziepromienistejsiecidróg
iWojewódzkich'
pŻestŻenny
lJkład
obszaróWo różnychkierunkachrozwoju,charakteryzuje
się
prfemieszaniemod cent.ummieszkaniowo.usługowego'
poprzezterenyprodukcyjne
pŻechodząceW zabudowęmieszkaniową
a W strefieperyferyjnej
niskiejintensywności
posiadająca
pŻy|egających
swoją
kontynuację
na
terenie
miejscowości
tednofodzinną)
gminyRawa Mazowiecka.

obowiązującego
TreśćnowejedycjiSTUDIUMto W dużejmieŻe powie|enierozst|zygnięć
p|anumiejscowegooraz generalnychusta|eńdotyczącychkierunkóWzagospodarowania
pęestŻennegosTUDIU|V|
||edycji'ZmianyW stosunkudo popŻednichrozstzygnięć
są niewielkiei dotyczą:
a) okreś|enia
kierunkówrozwojUpŻestŻennegod|aterenupzyłączonegodo obszaru
miasta,
b)zmiany kierunkurozwojud|aobszaróWpołożonych:
- p|zy u|'skiemiewjckieji granicymiastaz obszaróWtMatychużytkóW
zie|onychna
formiezabudowytechnicznoprodukcyjnej,
składóW
obszaryo dominującej
izap|eczatechnicznemotoryzacji,
i magazynóW.obsługikomunikacji
samochodowej
- przy u|.Krakowskiej-Południowej,
z obszarówo dominującej
Wyzwo|eniai PŻemysłowej
składówi magazynóW.obsługikomunikacji
formiezabudowytechnicznoprodukcyjnej,
na obszaryo dominującej
formie
samochodoweji zap|eczatechnicznemotoryzacji
ponadIokaInym'
zabudowyusługowej
o znaczeniu
. pzy u|'KatowickiejiWyzwoleniaz obszaróWo dominującej
formiezabudowytechniczno
prodUkcyjnej'
komunikacji
samochodowej
.zap|ecza
składówi magazynóW.obsłUgi
formiezabUdowy
technicznemotoryfacjina obszaryzabudowyo dominującej
produkcyjnymi
z usłUgami
i zakładami
nieuciąż|iwymi,
mieszkaniowej
- p.zy ul' Targowejz dopuszczeniemreaIifacjiobiektóWhand|owych
o powie|zchni
promowanych
pod
zabUdowę
techniczno
spŻedażydo 2000m,w obszarach
produkcyjną
izap|ecza
imagazynów,
obsługi
komunikacji
samochodowej
składóW
formiezabudowyusługowej
o znaczeniu
technicznemotoryzacjioraf o dominującej
ponadlokalnym.
W zakresiekierunkówrozwojupzest|zennegojest pŻyjęcie
Podstawowymiusta|eniami
założeń-.
jest centrumwielofunkcyjnym
o znaczeniupowiatowym
a) miastoRawa lvlazowiecka
poza
powiatu
(GminaKowiesy,Nowe
z Wykraczaniem
zasięgiemoddziaływania granice
Miaston' PiIicą,gminaczemiewice'gminaGłuchóW)'
położonych
w zb|iżeniu
do drogiekspresowej
b) rozwojuterenóWprodukcyjno.usługowych
i'Katowicka'na drodzeekspresowej,
i Wojewódzkichoraz węzłów''Biała:,.
c) utrzymaniarolnictwaW o9ranicfonymzakresiewyłączniena gruntachwysokiejjakości
izmeliorowanych,
w formiezabudowyjednoi wielorodzinnej,
d) rozwojufunkcjimieszkalnictwa
e) modernizacji
siecidrógW tym:
- dostosowaniedrogikrajowejNr 8 do klasydrogiekspresowej,
- p|zyjęciedIadróg Wojewódzkich
k|asyd|óg zbiorczychdoce|owoklasydroga
głóWna,
. upo|ządkowanie
kategoryzacji
dróg pubIicznych
z dostosowaniem
odpowiedniej
kategorii,
klasyfunkcjonalno-technicznej
do odpowiedniej
f) rozbudowysystemóWinfrastruktury
technicznejw tym:
- rozbudowasieci gazociągóWśrcdniego
do ko|ejnych
obszarÓW
ciśnienia
zaouoowy,
. rozbudowaistniejących
sanitarnejna terenachpromowanych
systemówkanaIizacji
zabudowry,
do
g) ochronyśrodowiska
W tym:
- zasobóWśrodowiska
W obszaŻe ch|onionegokrajobrazuobejmującego
doIinę
żeki Rawki'
- rezerwatuprzyrodniczego,,Rawka",
- gruntóWroInychWysokichklas popŻezwyłączenie
z możliwości
zabudowy'
- złóżgeo|ogicznych
krusfyw'
z Wprowadzeniem
i k|ajobrazuku|turowego
h) ochronyzabytków.dóbr ku|turyWspółczesnej
WymogóWi Warunkówzagospodarowania'
do p|anóWmiejscowych
międzyinnymi:
W zakresiepoIityki
rozwojupŻestŻennego
W STUDIUMustalono
a) terenyd|aktórychsamoząd zamieza spo|ządzićzmianęp|anumiejscowegodotyczyć
będzieWszystkichterenóWWskazanychna rysunkachstudiumjakowymagającezmiany

pŻeznaczenia
i |eśnych
na ce|enieroInjcze
i nie|eśne
orazterenu
9runtówro|nych
pzyłączonegodo granicadministracyjnych
miasta'
w tym:
b)obszaryrealizacjicelu publicznegoo znaczeniuponadlokalnym
- obszarypasów drogolvychdró9 krajowych'Wojewódzkich,
- obszarypasów dfogowychdróg powiatowych'
kierunkirozwojuposzczegó|nychobszarów
oceniającwpływustateństudium(okreś|ających
p|zyszłe
pzeznaczenie
a co za tym idzie
terenuW pIanachmiejscowych)
na obszary
chronione
w tymobszarsieciNATURA2000- DolinaRawki(ochonasiedliskSOO
poza granicamimiasta' należystwierdzić,
PLH100015),położony
żezachowano
podstawowezasady przyjętew dyrektywachGranicapółnocnamiastajest odda|onaod
granicobsza.uochronysiedIisko 150m'od istniejących
terenówpŻemysłowych
do granic
obszaruNatura2000 rozcią9ająsię terenyza|esionelub zad|zewionestwaŻającekran
izolacyjny.
Wyst4ią następujące
zmianyW kierunkachrozwojupŻestzennego:
. następujeekspansjaterenóWbudow|anych
W strefachperyferyjnych
miastagłóWnie
jednorodzinnej
(rejonul.Katowickiej,
zabudowymieszkaniowej
Dolnej,osadaDolna,
Krakowska'KsiężeDomki.1-Majai A|eksandrówka),
- następujęjakościowy
pod rozwójsfery
wzrost powierzchniterenówwytypowanych
produkcyjno-usługowej'
- wytypowanoznacznetereny.któremogąbyćpzeznaczonedo zalesien.aW południowej
częścimjasta(rejonu|.osada DoIna).
W obszarachchronionychnie zakładasię rea|izacjiinwestycjimogącyahznacząco
oddziatywaóna środoWisko
z Wyjątkiem
infrastruktury
niezbędnejd|afunkcjonowania
istniejących
z
wykIuczeniem
reaIizacji
Wiatrowych
w obszarach
obszaruoraz
dróg
e|ektrowni
chronionych.
5.2.Uzasadnienie przyjętychrofwiązań.
Usta|enia
sTUDIUMl||edycjito w dużymstopniukontynuacja
kierunków
zagospodarowania
pŻestrzennegoobszaruwypracowanych
WieIo|etnią
działaInością
mieszkańców'Dodatkowo
Wprowadzono
oraz
obwarowaniawynikając€ z pot|zębyochronyzasobów ś|odowiska
poszczegó|nych
miasta
zróWnoważenia
rozwoju
sferżycia
dotyczącychW szczegó|ności
fragmentuwsi Boguszycepzyłączonegodo obszarumiasta'
pŻesłankami:
P|zyjęcietakichrozwiązańjest uzasadnionenastępującymi
- miastopołożone
jest w punkciewęzłowym
podstawowej
kraju'
sieci komunikacyjnej
- zbliżeniedo dużychag|omeracji
miejskichWarszawyiŁodzi stwaŻawarunkiantropopresji
na niezabudowane
terenypod reaIizacjęinwestycjiprodukcyjnych
i usługowych,
powiązanychz zakładamifunkcjonującymi
W agIomeracjach
Iubdziałającymi
na Żecz
tychaglomeracji.
zmiana usta|eństudiumna czterechfragmentach
obszarumiastawywołana
zostałagłóWnie
procesamirestru|kturyzacji
obszarówpop|zemysłowych'
obszary te pierwotniepeMeryjnie
położone
do zabudowymieszkaniowej'
zostałyobudowanenowymiosied|ami'zabudowa
pzemysłowau|e9ła
dekapitaIizacji
a zakładyu|egvIikwidacji'
W wynikuzmian
pŻy
parcelacji
własnościowych
Krakowskiej
obszar
u|.
u|egł
a Własność
terenUprzeszłana
wieIuwłaścicieIi'
pŻestrzennego
ZmianakierunkóW
zagospodarowania
zmieŻa do zwiększenia
ofeńy
mieszkaniowej
i usługowej
oraz do Iikwidacji
konf|iktów
terenóWprodukcyjnych
z terenami
(rejonul. Krakowskieji Katowickiej)
mieszkaniowymi
oraz terenamichronionymi(zbiomik
,,Dolna").
pzesłankami'
Pzyjęcie nowrych
kierUnkóWrozwojUuzasadnionenastępującymi
. miastopołożone
jest w punkciewęzłowym
podstawowej
kraju'
sieci komunikacyjnej
. zb|iżeniedo duŹychaglomeracjimiejskichWarszawyiŁodzi stwaŻaWarunkiantropopresji
na niezabudowane
terenypod reaIizacjęinwestycjiprodukcyjnych
i usługowych,
powiązanychz zakładami
funkcjonującymi
W agIomeracjach
lub działającymi
na Żecz
tychaglomeracji,

- miastoposiadaznaczącelerenyo produkcyjnym
kierunkurozwojuaktuaIniejeszcze
niezabudowane,
. zwiększonazostanieofeńa terenówmieszkaniowo.usługowych
na terenachW pełni
uzbrojonych.
5.3.zasady interpretacji
usta|eńsTUD|uM.
jakie będziereaIizować
sTUDIUM ok|eś|a
ce|ei kierunkipoIitykipŻestrzennej,
SAfu|oRzĄD
pełnifunkcjęi
na obszaŻegm.ny'Jednocześnie
STUDIU|v|
- aktu normatywnego
gminyoraz jednostekpodpo|ządkowanych,
d|aorganóWWykonawczych
W działaniach
dotyczącychgospodarowania
W pzestŻeni 9miny'
. ramnormatywnych
p|anóW
pŻestŻennego'
dIaspo|ządzanych
miejscowych
zagospodarowania
przestŻeni
podmiotów
normujących
zachowanieW
Wszystkich
zagospodarowania
przestżennego,
- bazy informacyjnej
programurozwojuspołecznodo opracovvywania
strategicznego
gospodarczego
gminy'w zakresiezagospodarowania
przestŻeni.
zgodniez powyższymi
założeniami'
usta|eniazawartew treścistudiumna|eży
interpretować
Wgnastępujących
zasad:
pŻeznaczeniaterenupod konkretne
a)formułypoIitykrozwojupzestŻ ennegonie okreś|ają
jedynie
preferencje,
zagospodarowanie
kierunki,
a
dopuszczalne
lubwskazane
jakie musząbyćspełnionepŻy spo|ządzaniup|anów
zagospodarowanie
i o9raniczenia.
miejscowych,
b) uŹytemiędzyinnymiokreś|enia
W treści
W sposób następujący:
studiumna|eŹyinterpretować
. dominującaformazabudowyw poszczegó|nych
obszarachto takieprzeznaczenieterenuw
p|aniemiejscowym'W którymWskazanafunkcjaobiektówposiadaudziałco najmniej65%
powieŻchniterenulUbpowieŻchniużytkowej
budynków'
- zakładyprodukcyjnei usługowe
nieuciąż|iwe
to takieobiektyW którychdziała|ność
nie jest
zaIiczonado pŻedsięWzięć
mogącychzawszeznaczącooddziaływać
na środowisko
i
zachowanajestjakościśrodowiska
na granicydziałkibudowlanej'do którejinwestorposiada
odpowiednia
d|apzefnaczeniaterenuokreś|onego
d|adziałek
sąsiednich,
Muł prawny.
- zakłady
produkcyjne
nieuciąż|iwe
w którychdziała|ność
niejestzaIiczona
do
to takieobiekty
pŻedsięwzięćmogącychzawsze |ubpotencja|nie
znaczącooddzia'wać na środowisko'
c)w obszarachpromowanych
róWnieżzasadydotycząceochrony
do zabudowyobowiązują
środowiska
W tym ochronyg|ebwysokiejjakości
i użytków|eśnych'
Kórych pŻeznaczenie
pżepisów
na ce|enieroInicze
i nie|eśne
Wymagaszczegó|nego
ispełnienia
uzasadnienia
szczegó|nych'
d) |iniepodziafuobszarumiastana terenystrukturypzestŻennej,o odmiennychkierunkach
rozwojupŻestŻennego,są |iniamiorientacyjnymi
wymagającymi
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na rysunku
p]anurniejscowego
z uwzg|ędnieniem:
. |okaInych
WarunkóW
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- stanuzabudowyi zagospodarowania
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oraz pzepisóW i normatywóW
szczegó|nych,
e)zastosowanie
na rysunkustudium
oznaczenia
dWóchsymboIi
kierunków
rozwoju
pŻestŻennego
pŻ
należyrozumiec
całego|ubczęści
terenu
]akodopuszczalnośćeznaczenia
jednym
p|anemmiejscowympod kategoriezgodnez określonym
z
Iubdwomakierunkami
rozwoiu.
f ) |inieok|eś|ające
zasadękształtowania
siecidróg są ideogramem
Wymaga]ącym
uszczegółowienia
na rysunkuplanumiejscowego
z uwzg|ędnieniem
obowiązujących
warunkówtechnicznychw szczegó|ności
dotycząrychpŻebieguliniirozgranicza]ących,
jest p|zesunjęcieprojektowanych
g) p|zy kształtowaniu
drogiw planiedopuszczaIne
odcinkóW
drogiuzasadnione
zachowaniem
łukóW
optymaInych
d|aWarunkóW
ruchuparametróW
i odcinkówprostychjezdnioraz ochronymiejsczamieszkaniai obiektóWprzyrodniczych.
p|anU
h) w sytuac]iwprowadzenia
ograniczeńw zagospodarowaniu
terenuW usta|eniach
pŻedsięWzięć
miejscowegoa dotyczącychp|anowanych
zaIiczonychdo mogących
zawsze IubpotencjaInie
znaczącooddziaływać
na środowisko
ogranicfeniate nie dotycfą
pubIicznejuządzeń i sieci uzbrojeniaterenuW tym sieci i U|ządzeńz zakresułączności
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