
UcHwAŁA NR XxIIlr67l|2
RADY MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 listopada 2012 r,

w sprawie zaopiniowania proporycji planu aglomeracji Rawa Mazowiecka

Napodstawie art. 18 ust.1 ustawy zdnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z200lr .Nr l42 poz.I59I; 22002r.Nr23 poz.220,Nr 62,po2.558,Nr113, po2.984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; 22003r. Nr 80 poz.7l7,Nr 162 po2.1568; 22004 r. Nr 102
poz .  1055,Nr l l6  poz . l2O3,  Nr167poz .1759;22005 r .Nr172 poz . I44 l ,  Nr175 poz .1457;
z2006r. Nr I7 poz.128,Nr 181 poz. 1337; 22007 r.Nr48 poz.327,Nr 138 poz.974,Nr 173
poz.I2I8; z20O8r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 po2.1458 ; 22009r. Nr 52 poz.420,Nr 157
poz. l24I; z2OI0r. Nr 28 poz. I42,Nr 28 poz. 146,Nr 40 poz.230 Nr 106 poz,. 675; z20lh.
Nr 21 poz. !13, Nr 117 po2.679, Nrt34 po2.777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. t28I; 22012t.
poz. 567) oraz art.43 ust. 2a ustąwY z dnia 1 8 lipca 200l roku Prawo wodne (Dz.U. z 2012 rokl
poz,I45) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje:

$ 1. opiniuje się pozytywnie propozycję planu aglomeracji Rawa Mazowiecka,
stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

$ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1. CZESC FORMALNA

1.1 PoJĘclE AGLoMERAcJ!

Na potrzeby programowania, koordynacji i sprawozdawczości działan w zakresie odprowadzania
i oczyszczania ściekow wynikających z rea|izaĄi zobowiązań Po|ski przyjętych w traktacie
Akcesyjnym Po|ski do Unii Europejskiej, dotyczących reaIizacji postanowień dyrektywy
91l271lEwG w sprawie oczyszczania ścieków komuna|nych, wprowadzono w ustawie Prawo
Wodne, w ś|ad za pzywołaną dyrektywą pojęcie ,,ag|omeracja,'.
Zgodnie z ań. 43 ust. 2 ustawy z dnia 18 |ipca 2001 r' - Prawo wodne (tekst jedno|ity Dz. U. z
2005 r. Nr 239, poz. 2019 z poźn. zm') ,,Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub
działalnośc gospodarcza sq wystarczajqco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane
i pnekazywane do oczyszczalni ŚciekÓw komunalnych, natomiast przez jednego równowaŻnego
mieszkanca rozumie się ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażony,
jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen w iloŚci 60 g tlenu na
dobę,,.
Wszystkie ag|omeracje o RLM powyżej 2000, ktore spełniają kryteria definicji ag|omeracji muszą
byÓ wyznaczone' nieza|eznie od tego czy zakończyły juŻ proces inwestycyjny.

1.2 PoDSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz.
2019 z póŹniejszymi zmianami);
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2006 r. w sprawie sposobu wyznaczania
obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 22006 r. Nr 137 , poz. 922);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22009 r. Nr 151 , poz. 1220 z
poŹniejszymi zmianami) ;

1.3 MATER|AŁY zRoDŁoWE DLA vVYzNAczENlA AGLoMERAcJ!

1) Studia uwarunkowań i kierunkÓw zagospodarowania przestrzennego:
} Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Rawa

Mazowiecka - zatwierdzone Uchwałą Nr L|V/399|2o1o Rady Miasta Rawa Mazowiecka z
dnia 10 listopada 2010 r.;

} Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rawa
Mazowiecka -2007r.',

2) Programy ochrony środowiska:
} Program ochrony Środowiska d|a miasta Rawa Mazowiecka - opracowanie z2004 r';
} Program zaopatrzenia w wodę miasta Rawa Mazowiecka - opracowanie z2006 r.;
) Program kanalizacji deszczowej dla miasta Rawa Mazowiecka - opracowanie z2006 r.;
) Program kanalizacji sanitarnej dla Miasta Rawa Mazowiecka - opracowanie z2OOB r.;

URZĄD MIASTA RA|ł/A MAZoWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:owiecktl

tel. (46) 8l4 47 l l' fax (aQ 8]4 43 23, tłlr.rtnrama:olriacku.Dl um@rallama:ołiecka.pl
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) Program Ochrony Srodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka
na lata 2010-2013 z uwzg|ędnieniem |at2014-2017 - opracowanie z2010 r.;

3) Miejscowe plany zagospodarowania przestzennego:

Miejskiejw Rawie Mazowieckiejz dnia 30 marca 2000 r. z kolejnymizmianami;

V||/49/03 Rady Gminy zatwierdzające Miejscowe P|any Zagospodarowania
Przestrzennego d|a obszaru całej Gminy;

4) Wie|o|etnie p|any rozwoju i modernizacji uządzeń wodociągowych i kana|izacyjnych:

kanalizacyjnych (Uchwała Nr X|X/181i08 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 20 maja
2008r.);

Nr XXll/136/08;

sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka;

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rawa Mazowiecka;

1.4 cEL r zAKRES oPRAcowANrA

D|a zidentyfikowania potrzeb w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej w Po|sce oraz
uszeregowania ich rea|izaĄi w taki sposób, aby wywiązac się ze zobowiązań traktatowych,
utworzo no Kraj owy prog ra m oczy szczania ścieków ko m u na| nych ( KPo Ś K)'
Aglomeracja RAWA MAZOWIECKA jest wpisana do Krajowego Programu Oczyszczania
Sciekow Komunalnych pod nr PLLO024.
Wszystkie akty prawne i ich interpretacje w tym interpretacje Komisji Europejskiej wskazują, ze
nadrzędnym kryterium wyznaczania obszaru i granic ag|omeracji, a zatem zasięgu systemu
kanaIizacyjnego jest koncentracja zaIudnienia i działaIności gospodarczej na okreś|onym
obszarze uzasadniająca technicznie, ekonomicznie i środowiskowo, sieciowe odprowadzanie
ściekow do jednej |ub większej |iczby oczyszcza|ni Ściekow. Granice i obszar ag|omeracji nie
na|eŻy utozsamiaÓ z granicami administracyjnymi gmin.
Ag|omeracja spełnia wymagania dyrektywy Rady 91|271IEWG, jeże|i:
. całY ładunek ściekow z ag|omeracjijest zbierany pzez system kana|izacyjny i doprowadzany

do oczyszczenia,
. oczyszcza|nia obsługująca ag|omerację powinna byc przystosowana do usuwania 1oo%

ład u n ku zanieczy szcze ń powstaj ących w ag I o m e racj i,

URZĄD MIASTA RA|yA MAzoWIEcKA
Plac J .Pilsudskiego 5, 96-200 Rat,a Ma:outiecka

tel' (46) 814 a7 l l, fax (6) 8l4 43 23' trlrlr,rułałnaLnricc,ku.Dl um@ralłama:oviecka,pl
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. kryterium przyłączenia jest w pełni spełnione, jeże|i wszystkie ścieki \komunalne powstające
w ag|omeracji są doprowadzane do zbiorczego systemu kana|izacji i do oczyszcza|ni
ściekÓw,

. kaŻdY zbiorczy system kana|izacyjny powinien funkcjonowaÓ prawidłowo oraz byÓ
podłączony do oczyszcza|ni ścieków,

. ścieki oczyszczone odprowadzane z kaŻdej oczyszcza|ni są zgodne z Wymaganiami Prawa
wodnego i rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie na|ezy spełnic
przy Wprowadzaniu ściekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegó|nie
szkodliwych dIa środowiska wodnego,

. moż|iwość zastosowania innych systemów oczYszczania ściekÓw zapewniających ten sam
poziom ochrony środowiska.

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie propozycji zmiany planu Aglomeracji RAWA
MAZOW|ECKA uwzg|ędniającej obecne kierunki rozwoju i urbanizacji zarÓwno miasta jak i gminy
z wykorzystaniem studiow uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
programow ochrony Środowiska, miejscowych p|anow zagospodarowania przestrzennego, czy
decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ag|omerację RAWA MAZOW|ECKA, o równowaznej |iczbie mieszkańcow 54 430, obejmującą
miasto Rawa Mazowiecka oraz miejscowości Gminy Rawa Mazowiecka: Boguszyce, Chrusty,
Konopnica, Niwna, Pasieka Wałowska, PodIas, Pukinin, Ścieki, Wałowice, Zydomice z
oczyszcza|nią ściekow komuna|nych z|oka|izowaną W Żydomicach, wyznaczono
rozporządzeniem nr 11106 Wojewody Łódzkiego z dnia 20 stycznia 2006 roku. Rozporządzenie
zostało opub|ikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Łodzkiego z dnia 1 lutego 2006 r.,
Nr 28, pod pozycją270.

Równowazna |iczba mieszkańców d|a ag|omeracji została okreś|ona na podstawie ładunku
dopływającego na oczyszcza|nię oraz prognoz dotyczących nowych podłączeń. Przyjęto
wówczas, ze doce|owo na oczyszcza|nię dopływac będzie 2ffi8 m1db ściekow (od mieszkańców
miasta i gminy) o stężeniu w ściekach surowych - BzT5= 540 go2/m3 oraz zak,lady przemysłowe
będą dostarczały ścieki w i|ości 351 m3/bdo BZTs- 54o go2/m3 oraz75o m./bd oBZTs- 2ooo
go2/m3. Wy|iczając z podanych załoŻeń RLM d|a ag|omeracji otrzymujemy: (2838 m./db x 540
go2/ms + 351 mt/db x 700 go2/m3 + 750 m3/db x 2000 gor/m3;/60 g/m3mk=
(1532520+245700+1500000)/ 60 g/m3mk=3278220|60 g/m3mk =54637.D|a Ag|omeracji przyjęto
RLM=54 430.

Mając na uwadze, Że rea|izacja krajowego programu oczyszczania Ściekow komuna|nych
dotyczy w szczegó|ności zadań inwestycyjnych związanych z redukcją zanieczyszczeń od
mieszkańców, obecnie przy usta|aniu RLM ag|omeracji, wg wytycznych Komisji Europejskiej,
uwzg|ędnia się:

o lRLM= 1 mieszkaniectizyczny,
. turystykę - z i|ości miejsc noc|egowych (a nie |iczby turystów),
o pŻ€m}sł wy|iczany z ładunku.

Zakres opracowania wynika z $ 4 ust. 2Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 |ipca 2010
r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 137, poz. 922) i
obejmuje:

URZĄD MIASTA RAWA MAZOIyIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Ray,a Ma:otl,iecka

tel. (46) 814 47 II, Jax (46) 814 43 2j, trtrr.nttratnaLtriecka.pl um@rawama:owiecka.pl
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1) częśÓ gr aficzną zawier ającą.
a) oznaczenie granic obszaru objętego |ub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu

kana|izacji zbiorczej gminy |ub jej obszaru współtworzącego ag|omerację na mapie w ska|i
1 :10 000, a w przypadku jej braku - w skali '1 :25 000,

b) oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie oczyszcza|ni ściekow
komuna|nych, do ktorych odprowadzane są Ścieki komuna|ne,

c) oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z państwowego rejestru granic,
d) oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony

bezpośredniej i tereny ochrony poŚredniej,
e) oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wod Śród|ądowych,

f oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody |ub obszarów mających znaczenie d|a
Wspo|noty, znajdującego się na |iście, o ktorej mowa w ań. 27 ust. ,1 tej ustawy,

g) określenie ska|i p|anu w formie |iczbowej i |iniowej;
częŚÓ opisową zawierającą.
a) informację o długości i rodzaju istniejącej oraz planowanej sieci kana|izacyjnej, o Iiczbie

mieszkańców i turystów w sezonie turystyczno-Wypoczynkowym obsługiwanych przez tę
sieÓ oraz oczyszcza|nię ścieków,

b) opis gospodarki ściekowej zawierający:
- informację o Średniej dobowej i|ości ścieków komuna|nych powstających na terenie

gminy oraz ich składzie jakościowym,
- informację o i|ości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych

przez zakłady d o syste m u ka n a I iza cj i zbior czej,
- informację o zakładach, ktorych podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest

planowane,
- uzasadnienie okreś|onej d|a aglomeracji równowaznej |iczby mieszkańcow,

c) informację o strefach ochronnych ujęÓ wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i
tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktu prawa miejscowego |ub decyzji
ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych
terenach,

d) informację o obszarach ochronnych zbiornikÓw wod środ|ądowych zawierającą
oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i
ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,

e) informację o formach ochrony pzyrody zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz
wskazanie aktu prawnego uznającego okreŚlony obszar za formę ochrony przyrody '

1.5 vVYTYczNE Do oKREŚLENIA GRANlc ! RLM AGLoMERAcJI

obszar i granice ag|omeracji wyznacza się uwzg|ędniając zasięg sieci kana|izacyjnych d|a
ściekow komuna|nych zakończonych oczyszcza|niami ściekÓw komuna|nych, zwanych dalej
,'systemem kana|izacji zbiorczĄ,,, przy czym do tej samej aglomeracji na|ezą tereny obsługiwane
przez sieÓ kanalizacyjną oraz tereny, na ktÓrych p|anuje się budowę takiej sieci, Wyznaczone W
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego
|ub wie|o|etnich p|anach rozwoju i moderniza Ąi uządzeń kana|izacyjnych.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J ,Piłsudskiego 5, 96-200 Rąwą Mą:owiecka

tel. (16) 814 47 ] ]' fax (46) B]4 43 23, vtrll,.rttlrumr't:tslriecką'łll um@rawama:owiecka.pl
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Granica ag|omeracji powinna przebiegać v,tzdłuŻ zewnętrznych granic skana|izowanych bądz
przewidzianych do ska na| izowan ia działek bud ow| a nych.
Przy wyznaczaniu obszaru ag|omeracji bierze się pod uwagę, Że rea|izaĄa sieci kana|izacyjnej
na obszarze ag|omeracji z doprowadzeniem do oczyszcza|ni Ścieków powinna byc uzasadniona
finansowo i technicznie, pzy czym wskaŹnik długości sieci ob|iczany jako stosunek
pzewidywanej do obsługi przez system kana|izacji zbiorczej |iczby mieszkańców ag|omeracji i
niezbędnej do rea|izacji długości sieci kana|izacyjnej (łącznie z ko|ektorami i przewodami
tłocznymi doprowadzającymi ścieki do oczyszcza|ni) nie moze być mniejszy od 12o
mieszkańców na 1 km sieci.
obliczając RLM ag|omeracji na|ezy uwzg|ędnic:

- stałych mieszkańców (1 mieszkaniec = 1 RLM),
- miejsca noclegowe ('1 miejsce noclegowe = 't RLM),

(w przypadku turystów pzyjmuje się bazę noc|egową tj. Iiczbę zarejestrowanych miejsc
noclegowych na terenie aglomeracji).

- Ścieki przemysłowe, odprowadzane do systemu zbierania |ub oczyszcza|ni ściekow
komunalnych.

(Podajqc RLM dla całej aglomeracji uwzględnia się RLM z przemysłu, natomiast przy wyliczaniu
wskaźnika koncentracji bierze się pod uwagę tylko rzeczywistych mieszkańcow oraz turystów w
pneliczeniu na miejsca noclegowe).

Powyzszych wytycznych nie stosuje się W przypadku, gdy sieć kanaIizacyjna będzie
zlokalizowania na teren ie :
1) o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej |ub przewidywanej

oczyszcza|ni ściekow, na ktÓrym p|anuje się, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu
odbioru ścieków, budowę nowej sieci, optyma|nej z uwagi na moz|iwe rozwiązania
techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania
ekonomiczne;

2) stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony
pośredniej;

3) obszarów ochronnych zbiorników wod Środ|ądowych;
4) objętym przynajmniej jedną formą ochrony pzyrody w rozumieniu ustawy z dnia,16 kwietnia

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z2009 r. Nr 151, poz. 1220, z poŹn. zm.) |ub obszaru
mającego znaczenie d|a Wspo|noty, znajdującego się na |iście, o ktorej mowa w art. 27 ust.
1 tej ustawy.

Zgodnie zwlw ustawą formami ochrony przyrody są:

URZĄD MIASTA RAWA MAzoWIEcKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rąlt,a Ma:olliecka

tel. (46) 814 47 I l, Jax (46) 814 43 23, tr:r:r.tt.^rąnaLtriecku)l um@rau,ama:ou,ieckn.pl
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CZĘsc oPIsowA

CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY

2,1.1 Położenie

Miasto i gmina Rawa Mazowiecka, połozone są we wschodniej części województwa Łódzkiego,
na WysoczyŹnie Rawskiej. Rawa Mazowiecka jako miasto stanowiące wydzie|oną gminę
miejską jest w całości otoczona przez gminę wiejskq Rawa Mazowiecka.

Rawa Mazowiecka (miasto |iczące około 17,9-tysiąca mieszkańców) jest stolicą powiatu
rawskiego, w skład którego wchodzą następujące gminy: Cie|ądz, Biała Rawska, Rawa
Mazowiecka, Regnów i Sadkowice.
W gminie zamieszkuje ok 8,7 tys. osób. Gmina Rawa Mazowiecka graniczy z gminami: Głuchów,
Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Cie|ądz, Regnów, Że|echlinek, Czerniewice, miastem Rawa
Mazowiecka, miastem igminą Biała Rawska'

Rys. l Mapa Powiatu Rawskiego

Planowana ag|omeracja usytuowana jest między dwiema największymi ag|omeracjami kraju
warszawską i łódzką, przy trasie szybkiego ruchu Warszawa -Wrocław, co daje dogodne
połączenie z waŻnymi ośrodkami kraju. Kozystne położenie 50 km do miasta ŁódŹ i 70 km do
miasta Warszawa, przyczynia się do zainteresowania tymi terenami potencja|nych inwestorów.
Równiez dogodny układ komunikacyjny stwarza korzystne warunki d|a rozwoju maĘ i średniej
przedsiębiorczoŚci.

URZĄD MIASTA RAWA MAzoWIEcKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 47 11, fax G6) 8]4 43 23, y,lvll,.ralvama:oy.ieckn.pl um@rawamazo.tłiecka'pl
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Pod wzg|ędem fizycznogeograficznym obszar ag|omeracji, zgodnie z podziałem
zaproponowanym przez prof. J. Kondrackiego, |eży w południowo-zachodniej częściWysoczyzny
Rawskiej, będącej częŚcią makroregionu Wzniesienia Południowo-mazowieckiego.
Wysoczyzna Rawska rozciąga się po wschodniej stronie szerokiej i głęboko wciętej do|iny Rawki.
W jej południowej częŚci ciągną się pagorki morenowe związane ze strefą maksyma|nego
zasięg u |ądolodu środkowopoIskieg o stadiu m Warty.
Podstawowe znaczenie d|a budowy geologicznej rzeżby współczesnej ma okres
czwartorzędowy, szczególnie z|odowacenie Środkowopo|skiego stadium Wańy. Wykorzystanie
surowców minera|nych na omawianym terenie jest ograniczone w zasadzie do utworów
czwartorzędowych. Brak jest wychodni |itych skał mezozoicznych, a jurajskie wapienie i margle
m.in. z oko|ic Rawy Mazowieckiej są przykryte grubą powłoką czwarlorzędową i w chwili obecnej
nie przedstawiają wańości gospodarczej.
Podstawowe znaczenie d|a budowy geo|ogicznej i rzeŹby współczesnej ma okres
czwartorzędowy, szczegó|nie z|odowacenie środkowopoIskiego stadium Warty. Wykorzystanie
surowców minera|nych na omawianym terenie jest ograniczone W zasadzie do utworów
czwartozędowych. Brak jest wychodni litych skał mezozoicznych, a jurajskie wapienie i marg|e
m.in. z okolic Rawy Mazowieckiej są przykryte grubą powłoką czwarilorzędową iw chwi|i obecnej
nie przedstawiają wartoŚci gospodarczej.
Na omawianym terenie moina wyrożnic do|iny rzek: Rawki iRylki (130-150 m npm') wrazz
tarasami oraz rzeki Białki. Bardziej urozmaicona jest do|ina Rawki posiadającej kręty bieg, |iczne
meandry i starorzecza, które można obserwowac szczegolnie między Rawą Mazowiecką a
sąsiadującąz nią od połnocy wsią Zydomice. Pozostałą część stanowi Wysoczyzna morenowa
(150-185 m npm.).W do|inach znajdują się wspÓłczesne osady rzeczne (mady) oraz utwory
organogeniczne (mursze i tońy).
osią układu hydrograficznego jest rzeka Rawka głowny ciek odwadniający, będący
prawobrzeznym dopływem Bzury. Jest to typowa rzeka nizinna, zachowana niema| W
nienaruszonym stanie i z tego wzg|ędu chroniona na całej swojej długości poprzez ustanowienie
rezeruvatu przyrody.
W połnocno-wschodniej częŚci miasta Rawa Mazowiecka rzeka ta otrzymuje prawobrzezny
dopływ - Ry|kę. Te dwa cieki stanowią podstawowy układ hydrograficzny. Jego uzupełnieniem
są |iczne drobne strugi |ub rowy oraz sztuczny zbiornik retencyjny Do|na zasi|any przepływowo
przez Rawkę. Przez teren miasta Rawa Mazowiecka przebiega dział wodny |V rzędu pomiędzy
podzlewniami Rylki i Białki.
W do|inach rzek oraz w obnizeniach terenowych wody gruntowe występują płytko, tj. od ,l do 3
m. Na wysoczyŹnie za|egają na róznych głębokościach, bo od 2 do 20 m. Najstarsze uzytkowane
poziomy wodonośne występują w piaskach, piaskowcach oraz wapieniach i marg|ach jury gornej.
Znajdująsię one m.in. w połozonych w pob|iżu Rawy Mazowieckiejwsiach: Soszyce iWi|kowice.
Tereny gminy połozone w do|inie Rawki i na zachód od niej, wraz z obszarem miasta Rawa
Mazowiecka, znajdują się w obrębie tzw. obszaru Wysokiej ochrony (owo).

2.1.2 Dane demograficzne

Miasto Rawa Mazowiecka
Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 14,28 km2.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5' 96-200 Rawa Mą:owiecka

tel. (46) 814 47 I l, fat (46) 814 43 23, vtrt,.rcnt ontct:otriecktt.pl um@rawama:owiecka.pl
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Na dzień 31 grudnia 2011 roku |iczba |udności miasta Rawa Mazowiecka wynosiła 17 915 osob.
Srednia gęstoŚc zaludnienia miasta to 1255 osÓb/km2.

Gmina Rawa Mazowiecka
Na koniec 2011 roku |iczba |udności gminy wynosiła 8 693 osób. Jest to gmina wiejska' W skład
gminy wchodzi 51 miejscowości (według urzędowego wykazu jest ich 54 miejscowości) tworzą
38 sołectwa' Średnia gęstośc za|udnienia wynosi 53 osob/km2. Powierzchnia gminy 163,98 km..
Wg danych statystycznych na koniec 201,1 roku w Konopnicy zamieszku1ą 404 osoby, ? W
Zydomicach jest 174 mieszkańców. Wymienione miejscowoŚci są p|anowane do włączenia w
granice Aglomeracji Rawa Mazowiecka.

2.1.3 Turystyka i rekreacja

Według danych GUS na koniec 2008 roku na terenie gminy Rawa Mazowiecka |asy zajmują
ogołem obszar o powierzchni 3 060,3 ha. Wskaznik |esistości d|a gminy - wynosi 18,40 %. Lasy
koncentrują się głÓwnie na potudniowych i wschodnich obueŻach gminy. Porastają tam |iczne
piaszczyste wzniesienia morenowe i otaczające je obszary zbudowane z piaskow
wodno|odowcowych. Największymi komp|eksami |eśnymi na terenie gminy są:
- |asy państwowe uroczyska: ,,Rawski Las,', ,,Bogusławki-Sanogoszcz'', ,,Dębina'', ,,ZagÓrze',,

,,Pukinin'', ,,Grabina'' oraz mniejsze: ,,Byliny-Dziurdzioły'', ,,Wi|kowice'', ,,Wołucza,,, ,,V,,lałowice'',
,,Błędziska'',,,Pokrzywna |''

- zwarle kompleksy |eśne innych użytkownikow w rejonie wsi Małgorzatów.
W drzewostanach dominują dojzałe (powyzej 40 |at) monoku|tury sosnowe z ubogą roŚ|innością
zie|ną. Rzadko spotyka się natura|ne płaty boru mieszanego i borów sosnowych.
Większe ich sied|iska występują w obrębie uroczyska ,,Dębina''. WiększoŚÓ obszarów |eŚnych to
I asy g ospo dar cze pozostaj ąc e poza kateg o riam i och ron ności.

W granicach administracyjnych miasta |asy stanowią 48 ha.
Cennym wa|orem przyrodniczym Rawy Mazowieckiej są rzeki- Rawka i Rylka.
Większa z nich - Rawka stanowi ma|owniczy rezenłat przyrody, który wraz z otaczĄącą oko|icą
jest atrakcyjnym miejscem rekreacji. Wody Rawki tworzą 56- hektarowy za|ew,,Tatar'', gdzie poza
częścią rekreacyjną znajduje się rezerwat z wysepkami zamieszkałymi przez |iczne gatunki
ptactwa wodnego.
Zdecydowanie największą atrakcją turystyczną Ziemi Rawskiej jest ośrodek Spońu i Rekreacji
im. Ha|iny Konopackiej w Rawie Mazowieckiej. Na cały komp|eks oSiR-u składają się m'in.:
wie|ki zbiornik wodny-za|ew,,Tatar'', ha|a spońowa z siłowniąoraz sauną, korty tenisowe, boisko
do piłki ręcznej, przystań wodna z całym sprzętem pływającym, ,,Krąg MyŚ|iwski',, |as z alejkami
oraz liczne bary i puby.
W okolicy za|ewu funkcjonuje hote| z prawie dwustu mieiscami nocleqowvmi, restauracją i
stołowką.
W ciągu roku w Rawie Mazowieckiej odbywa się szereg imprez, które urozmaicają zycie
mieszkańcÓw i gości. Zdecydowanie najwazniejszym wydarzeniem ku|tura|no rozrywkowym' a
zarazem wie|kim świętem miasta jest ,,Noc B|uesowa',. Festiwa| ten ma już swoją ki|kunasto|etnią
tradycję i jest uważany za najwainiejszy p|ener bluesowy w Po|sce centra|nej, a na pewno
jedyny, w ktorym o nagrody wa|czą zespoły z całej Europy.

URZĄD MIASTA RA|,yA MAZOWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawą Mazolłiecka

tel. (46) 8]4 47 1l, fax (46) 8]4 43 23, wll.ll.'ralrdmu:ou.iecką'pI um@rawama:owiecka.pl
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W sezonie |etnim organizowane są obchody święta miasta - Dni Rawy Mazowieckiej.
Na zakończenie wakacji odbywa się spektaku|arna Rawska Fiesta Ba|onowoSpadochronowa.
Konkurencje ba|onowe połączone ze skokami spadochronowymi odbywaj się tylko w ki|ku
miejscach w Europie, w tym w Rawie Mazowieckiej.
oprócz atrakcji związanych z wa|orami przyrodniczymi oraz organizowanymi W mieście
imprezami ku|tura|no - spońowymi w Rawie Mazowieckiej występuje równiez wiele obiektów o
charakterze zabytkowym, które stanowią atrakcję d|a turystow.
Jest to m.in. Zamek Ksiąząt Mazowieckich wybudowany W |atach ' l355.1370 jako gród obronny
oraz siedziba Ksiąząt Mazowieckich. obecnie W ośmiobocznej wieŻy prezentowane są
ekspozycje o tematyce historyczno-archeologicznej.
Wśrod pozostałych obiektow zabytkowych, stanowiących atrakcję turystyczną miasta wyrozniÓ
moina:
o zabytkową wi||ę z 1930 roku przy u|. Łowickiej - siedziba muzeum Ziemi Rawskiej,
o grodzisko wczesnośredniowieczne z X||| wieku zwane ,,Anie|ską Górą'',
o park miejski usytuowany nad rzek Rawką z I połowy X|X W - uznawany był za jeden z

piękniejszych parków w stylu angie|skim na terenie Księstwa Warszawskiego,
o neok|asycystyczny ratusz z l połowy X|X wieku (dziś siedziba władz miasta),
o poznobarokowy kościołwraz z budynkiem dawnego ko|egium jezuickiego,

o Kościół oo. Pasjonistow z koca XV||| W. Wraz z k|asztorem,
o Kościoł ewangelicko - augsburski i szpita| Sw. Ducha z l| połowy X|V w. wpisany na |ist

dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wa|ory turystyczne i przyrodnicze gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka sprawiły, Że uznano ją za
cenny rezeruilat rzeczny Po|ski środkowej, pod|egający szczególnej ochronie.
Gmina posiada wie|e unikatowych zabytkow. Na jej terenie znajdują się obiekty świadczące o
znakomitości osiadłych tu rodów ziemskich. Do dziś zachowały sie pałace i parki dworskie w
Rososze i Wi|kowicach. Najcenniejszym zabytkiem jest XV| wieczny modrzewiowy kościoł pw.

św. Stanisława w Boguszycach. obiekt ten, wpisany na |istę UNESco, posiada bardzo cenną
po|ichromię ścian i stropÓw'
ośrodkiem zywej tradycji sztuki |udowej ifo|k|oru są Wi|kowice.
Na podkreś|enie zasługuje zachowanie regiona|nego stroju, ku|tywowanie zwyczajÓw i obrzędów'

2.2 UWARUNKoWANIA vVYNtKAJĄcE z WYSTĘPoWANIA oBlEKToW l TERENoW
CHRONIONYCH

Wsze|kie inwestycje prowadzone na terenie aglomeracji Rawa Mazowiecka uwarunkowane są
koniecznością ochrony najcenniejszych e|ementów środowiska natura|nego miasta i gminy.
ochrona ta dotyczy następujących e|ementÓw Środowiska:
1. Rezeruvatu wodnego rzeki Rawki - zakazy wykonywania prac związanych z regu|acją koryta

rzecznego, eksploatacji kruszyw z dna i brzegów, odprowadzania ścieków
nieoczyszczonych i zmian stosunkÓw wodnych orazzabudowy terenów wyznaczonego pasa
przywodnego.

2. obszaru chronionego krajobrazu ,,Gornej Rawki'' - utrzymanie właściwych proporcji terenow
zurbanizowanych, uprzemysłowionych, ro|niczych, |eśnych, wod otwańych oraz terenów
zie|onych. Na terenie tym obowiązuje zakaz |oka|izaĄi uciąż|iwych inwestycji, zmniejszania

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J ,Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 47 I l, jax (46) 814 43 23, trvv'.ratrantatnrier:ka.pl um@rawama:ou,iecka.pl
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lesistości, nadmiernego obniżania wod gruntowych oraz |oka|izacji ośrodkow turystyczno -

wypoczynkowych na terenach |eśnych i w od|egłoŚci mniejszej niŻ 100 m od brzegów rzek i
zbiorników wodnych.

3. obszaru chronionego wÓd powierzchniowych zbiornika Do|na _zakaz wprowadzania obiektow
i urządzeń uciąż|iwych, eliminacja emisji zanieczyszczeń, zwa|czanie Źrodeł hałasu,
odsunięcie zabudowy od |inii brzegowej i wprowadzenie pasa zie|eni izo|acyjnej w pasie
pzywodnym.

4. obszarów ochrony zie|eni rekreacyjnej i ochronnej - obejmują one podstawowe ciągi
eko|ogiczne zie|eni miejskiej W pasmach do|in zek Rawki i Ry|ki, gdzie dominującą formą
zagospodarowania będą tereny zadrzewione i zakrzaczone, ogrody działkowe i tru'rałe uzytki
zie|one, parki miejskie i |eśne, zbiorniki Wodne, tereny wypoczynku i rekreacji.

2.2.1 Rezerwatyprzyrody

,,Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane W stanie naturalnym lub mało
zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin,
siedliska zwienąt i siedliska gnyhów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej,
wyróżniające się szczególnymi wartościami pnyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub
walorami krajobrazowymi". (Ustawa o ochronie przyrody, (Dz. U. 22009 r. Nr 15't , poz. 1220 z
pozniejszymi zmianami).
Celem tworzenia rezeruvatów jest zachowanie ich walorów przyrodniczych d|a ce|ów naukowych i
dydaktycznych. Na ich terenie niedopuszcza|ne jest prowadzenie jakiejko|wiek działa|ności nie
słuzącej nadrzędnej ro|i obiektow (ochrona przyrody). W rezerwatach nie dopuszcza Się
loka|izacji wsze|kich obiektow budow|anych. Biocentra mogą byc udostępnione W ce|ach
dydaktycznych i turystycznych, jednak jedynie w formie pieszej w miejscach do tego
wyznaczonych (ściezki dydaktyczne, sz|aki turystyczne) po uzgodnieniu z Wojewodzkim
Konseruvatorem Przyrody. Szczegołowe zasady gospodarowania na terenie rezeruvatów
okreś|ają akty prawne wprowadzĄące ochronę oraz p|any ochrony rezerwatów precyzujące m.in.
moz|iwości ich wykorzystania d|a ce|ow naukowych i turystycznych.
KaŻdy rezerwat ma Wyznaczony szczego|ny ce| ochrony, od którego za|eŻy sposób uzytkowania
terenu i związane z nim ograniczenia.
Rezelwat wodny ,,Rawka'' został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego z dnia 24 listopada 1983 roku w sprawie uznania za rezenwaty przyrody (Monitor
Po|ski Nr 39, poz. 23o)' Rozciąga się na terenie gmin: Że|ech|inek i Ko|uszki oraz JeŻow,
Głuchow, Rawa Mazowiecka, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Bo|imów i Nieborow, powierzchnia
jest rowna 487 ha' Na terenie Miasta Rawa Mazowiecka zajmuje powierzchnię ,146,95 ha, w tym:
- 88,97 ha - stanowią wody,
- 5'1,65 ha - użytki ro|ne,
- 6,33 ha - |asy i zaroś|a.
Rezerwatem objęto rzekę Rawkę od jej zrÓdeł do ujścia o długoŚci 97 km' w|az z rozgałęzieniami
koryta rzeki, starorzeczami, doInymi odcinkami prawobrzeznych dopływow: Krzemionki,
Korabiewki, Rokity i Grabinki orazprzybrzeżnymi pasamiterenu o szerokości 10 m.
Ce|em ochrony jest zachowanie w natura|nym stanie typowej rzeki nizinnej średniej wie|kości
wraz z krajobrazem jej do|iny oraz środowiska zycia wie|u rzadkich i chronionych roś|in i zwierząt'
Wzdłuz całej długości rzeki obserwuje się występowanie chronionych zwierząt: bobra i wydry.

URZĄD MIASTA RAIyA MAzoWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:ov,iecką

tel' (16) 814 47 l l, fax (46) 8l4 43 23, vlrlr.rutrunulłlriccku.Dl um@rall,ama:oviecka.pl
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Bobry wprowadzono sztucznie w 1984 r. w i|ości 12 sztuk' Zna|azły one tam doskonałe warunki
do rozwoju i w krotkim czasie rozprzestrzeniły wzdłuŻ całej rzeki i dolnych odcinkow jej

dopływow. Ze wzg|ędu na szybki nurt Rawki bobry nie wznoszą na niej tam ani nie budują
żeremi, |ecz gniezdzą się w norach wykopanych w wysokich piaszczystych brzegach' Pierwsze
tamy pojawiły się natomiast na dopływach Rawki - Chojnatce oraz na Rokicie, na ktorej powstało
najprawdziwsze jezioro zaporowe. Szacuje się, iz obecnie w do|inie Rawki iyje około 30
bobrzych rodzin.
Wydra uznana jest za gatunek rzadki i zagroiony wyginięciem. Jest gatunkiem chronionym w
większości krajow Europy, W Po|sce podlega ochronie łowieckiej i jako rzadki gatunek
wymieniana jest w czeruvonej księdze zwierząL Spośród całej sieci wodnej byłego woj'
skierniewickiego wydry zasied|ają jedynie Rawkę. Brak wydr na pozostałych rzekach
spowodowany był zanieczyszczeniem rzeki Bzury, która stanowi barierę d|a rozprzestrzeniania
się tego gatunku. W obecnej chwi|i występowanie wydr na rzece Rawce jest zagroŻone z
powodu izolacji tej populacji.

2.2.2 Obszary chronionego krajobrazu

,,obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający
się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możIiwość
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnionq funkcją
korytarzy ekologicznych." (Ustawa o ochronie przyrody, (Dz. U. 22009 r. Nr 15't ,poz. 12202
poŹniejszymi zmianami).
Tworzenie obszarÓw chronionego krajobrazl ma na ce|u zachowanie natura|nych wa|orÓw
środowiska przy r odnicze g o o raz wa ńości h istorycznych i ku |tu rowych.
obszary chronionego krajobrazu są predestynowane do |oka|izowania wsze|kich form rekreacji,
co pozwa|a na odciążenie od tejfunkcji obszarów o wybitnych wartościach przyrodniczych.
Gospodarka ro|na i |eśna na tym terenie nie pod|ega istotnym ograniczeniom pod warunkiem, że
nie narusza zdo|ności przyrody do samoregu|acji. Zabronione jest jedynie fizyczne i chemiczne
zanie czy szczanie ś rod owi s ka or az |oka|izowa n i e u ci ąż| iwe g o p rze m ysłu .
obszar Ghronionego Krajobrazu .'Górnej Rawkl'' (doce|owo ''Górnej i Srodkowej Rawki'')
obejmuje fragment miasta i gminy rozciągnięty na |inii północ - południowy zachód na osi koryta
rz. Rawki ze zbiornikiem Do|na, ktorego powierzchnia całkowita wynosi 8300 ha. Przedmiotem
ochrony obszaru jest zachowanie walorÓw krajobrazowych, przyrodniczych i ku|turowych do|iny
rz. Rawki oraz ujścia rzeki Ry|ki. Jest to teren o urozmaiconĄ rzeżbie, położony w całości w
dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny Źrod|iskowe na terenie Wzniesień Łodzkich. o wa|orach
krajobrazowych stanowi tu zroznicowanie rzeżby, korzystna mozaika niewieIkich terenów
|eśnych, łąk i gruntów ro|nych. obszar wchodzi w skład sieci europejskiej i krajowej obszarów
chronionych i korytarzy ekologicznych.
Ponadto, prawie cały obszar północno-wschodni gminy Rawa Mazowiecka mieści się W
BoIimowsko.Radziejowskim obszarze chronionego Krajobrazu z Doliną Środkowej
Rawki'' (powierzchnia całkowita 65.650 ha). obszar Chronionego Krajobrazu Bo|imowsko -

Radziejowicki z Do|iną Środkowej Rawki obejmuje kompleksy |eśne Puszczy Bo|imowskiej, ktÓre
zna|azły się poza Bo|imowskim Parkiem Krajobrazowym Wraz z do|iną środkowej i do|nej Rawki i
jej dopływami.

aRzĄD MIASTA RA|yA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Raluą Mą:owiecka

tel. (46) 814 47 1], jax (46) 811 43 23, lt,łll,.rtłlrana:rnliecka.pI um@raluama:owiecka.pl
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Połozony jest na Rowninie Łowicko. Błońskiej, ma charakter równiny denudacyjnej pociętej
dopływami Bzury.

obydwa obszary zostały ustanowione Uchwałą Nr X|V/93/86 WojewÓdzkiej Rady Narodowej w
Skierniewicach ze zmianami w 1997 i 2002 roku.

2.2.3 NATURA 2OOO

obszary Natura 2000 sq najnowszą formq ochrony przyrody realizowaną w zwiqzku z
członkostwem Polski w Unii
Europejskiej. W ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej
Natura 2000 wyznaczane są obszary specjalnej ochrony ptaków (oso) oraz specjalne
obszary ochrony siedlisk (SOO).
Cała do|ina Rawki z ujściowymi fragmentami jej dopływÓw na|eży do systemu ECONET
(opracowany W ramach europejskiego programu międzynarodowej Unii ochrony Przyrody)
stanowiąc korytarz eko|ogiczny o znaczeniu krajowym, natomiast jej część powyżej miasta Rawa
Mazowiecka na|eŻy do systemu międzynarodowego NATURA 2000.
Do|ina rzeki Rawki na|ezy do potencja|nych obszarÓw po|skiej sieci Natura 2000, istniejąca jako
Dolina Rawki o kodzie PLH100015 iłącznej powierzchni2525,382ha.
CzęśÓ do|iny rzeki Rawki: od Zydomic została objęta obszarem Natura 2000 - obszarem
specjalnej ochrony siedlisk.
ostoja z|oka|izowana jest w centralnej Po|sce i obejmuje głÓwnie głęboką i szeroką do|inę rzeki
Rawki powstałą W okresie z|odowacenia środkowopo|skiego. Charakteryzuje się ona
natura|nym, meandrującym korytem i |icznymi starorzeczaml Średnia szerokość koryta Rawki
wynosi ok. 10 m, a głębokośc 1,5 m. Brzegi porasta roś|innośÓ łęgową iłąkową. Rzeka Rawka
na odcinku 42 km przepływa przez środek Puszczy Bolimowskiej, ktora wraz z otaczającymi ją
ubogimi po|ami, rozsianymi starymi puszczańskimi wioskami stanowi Bo|imowski Park
Krajobrazowy.
obszar chroniony jest ze względu na bogatą rÓznorodnoŚÓ sied|isk i związanych z nimi gatunkow
roś|in i zwierząL W dolinie występują g|eby bagienne, mułowo-bagienne, tońowe i murszowe.
Liczne starorzecza i zagłębienia są miejscem występowania interesującej roś|innoŚci: wodnej,
bagiennej, szuwarowej i zaroś|owej. Z cennych sied|isk wymieniĆ na|eŻy zmiennowilgotne łąki
trzęś|icowe, tońowiska, bory i |asy bagienne oraz |iczne łęgi wierzbowe, topo|owe, o|szowe i
jesionowe.
Na terenie ostoi występuje ponad 540 gatunkÓw roś|in naczyniowych, a wśród nich co najmniej
27 gatunkow chronionych i ki|kadziesiąt rzadkich w ska|i krajowej |ub regiona|nej takich jak
starodub łąkowy, widłak wroniec i wie|osił błękitny. Do|ina Rawkijest waznym miejscem |ęgu d|a
wie|u ptakow, obserwowaÓ tu mozna błotniaki, muchołówki, jarząbka, zimorodka, bociana białego
i czarnego. Gatunkami ściś|e związanymi z podmokłym krajobrazem zeki są równiez bobr i
wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta. W |asach ostoi spotkac moŻna takŻe
rysia.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
PIac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:owiecka
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2.2.4 Pomniki przyrody

,,Pomnikami pnyrody są pojedyncze twory pnyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska
o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub
krajobrazowej oraz odznaczające sĘ indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród
innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych,
źródła, wodospady, wywienyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. (Ustawa o
ochronie pnyrody, (Dz. U. z20o9 r. Nr 1 51, poz' 1220 z poŹniejszymi zmianami))
Na terenach niezabudowanych, jeże|i nie stanowi to zagroienia d|a ludzi |ub mienia, drzewa
stanowiące pomniki przyrody pod|egają ochronie aŻ do ich samoistnego, całkowitego rozpadu.

Na terenie miasta Rawa Mazowiecka znajduje się 7 pomnikow przyrody, są to:
- 3 dęby szypułkowe (2 pzy P|' Piłsudskiego: o obwodzie 285cm i o obwodzie 300cm oraz 1 o

obwodzie 240cm na cmentarzu przy ul. Tomaszowskiej),
- 3 wiązy szypułkowe (1 pzy u|. Reymonta 2 o obwodzie 355cm, 2 przy u|. Mickiewicza- o

obwodzie 295cm i o obwodzie 230cm),
- 1 klon jawor (przy ul. Tomaszowskiej - 235 cm),
i wysokości od 16 do 22 m'
Drzewa te przetruvały około 100 |at i stanowią dużą wartość historyczną i krajobrazową.

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka znajduje się 11 pomnikow przyrody w tym 2 a|eje'
Wśrod a|ei zabytkowych do najcenniejszych na|eŻą a|eje Iipowe w:
- Konopnicy złoŻonaz71 drzew około 120-140 |etnich,
- Zydomicach złoŻona z 97 drzew w wieku 12Q-140 |at.
Ponadto do pomnikow pzyrody na|eŻą następujące grupy drzew:
- dwie grupy 10 dębow szypułkowych w Ju|ianowie,
- 3 lipy, '1 klon w Kurzeszynie,
- 1 wiąz szypułkowy,2kasztanowce We wsi Boguszyce,
- 1 kasztan biały, 1 k|on zwyczĄny,1 robina akacjowa w Konopnicy,
- 64lipy drobnolistne, 7 lip szerokolistnych w Zydomicach,
- 10 drzew we wsi Ju|ianÓw.

2.2.5 Użytki ekologiczne

,,Użytkami ekologicznymi są zasługujqce na ochronę pozostałości ekosystemów
majqcych znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej . naturalne zbiorniki
wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, tortowiska,
wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy,
kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska nadkich lub chronionych gatunków
roślin, zwienqt i gnybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego
przebywania,,' (Ustawa o ochronie pnyrody, (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z poŹniejszymi
zmianami),)
Podstawową funkcją obszarów jest utrzymanie dotychczasowych form gospodarowania, przy
zachowaniu ograniczeń okreś|onych w aktach prawnych tworzących poszczegó|ne obiekty.
Dozwolone formy uzytkowania terenów nie mogą ko|idować z funkcją ochrony walorów
przyrodniczych i krajobrazowych obiektow. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na ich terenie

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rau,a Ma:owiecka
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obowiązuje zakaz wznoszenia obiektow budow|anych, komunikacyjnych, urządzeń i instalacji,
poza urządzeniami słuzącymi ochronie użytkow i badaniom przyrodniczym. obszary te mogą być
udostępnione do wykorzystania w ce|ach dydaktycznych i turystycznych.

Uzytki eko|ogiczne na terenie gminy zajmqą powierzchnię 2,2ha.

2.3 cHARAKTERvSTvKA TERENU AGLoMERAcJT

2.3.1 Stan istniejący

2.3.1.1 Wodociqgi

obecnie miasto Rawa Mazowiecka zaopatrywane jest W wodę z dwóch ujęć, ktorych
eksploatacja prowadzona jest na podstawie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 30.12.2002 r.,
zn a k : o S. |V .6223-2-1 1 l 2oo2 wyda neg o przez Sta rostę Rawskieg o.

Ujęcie Boguszyce _ z|oka|izowane na |ewym bzegu rzeki Rawki, obejmuje trzy studnie
głębinowe. Na dzień dzisiejszy woda jest pobierana z dwoch otworów o głębokoŚci .t20 i o
głębokości 121 m.
Ujęcie wod podziemnych w Boguszycach ujmuje wodę z utworów gornojurajskich' Posiada
zatwierdzone zasoby wód podziemnych W kat.,'B'' o wydajności Q=500 m3Ih przy depresji S=16-
17,5 m decyzjami Prezesa Centra|nego Urzędu Geo|ogii. W marcu 1990 roku została
opracowana przez Przedsiębiorstwo Geo|ogiczne w Warszawie dokumentacja hydro|ogiczna
ustalająca zasoby wod podziemnych z|ewni rzeki Rawka o pow. 1044 kmz. Na podstawie Mw
dokumentacji wydana została decyĄa znak: KDH1013|5554|91 z 08.08.1991 roku, usta|ająca
zasoby eksp|oatacyjne na Q=400 m./h przy depresji 5=22,0 m. Aktualne ujęcie moze byÓ
eksp|oatowane z następującymi parametrami:
Q max.o. = 5 332 m3/d,
Q s,.0. = 4 022 m3ld,

Q max n. = 350 m3/h.
Dodatkowo do SUW pzy u|. Ko|ejowej może zostać przyłączony otwór odwiercony na gruntach
miejskich przy u|. Jeżowskiej, którego zasoby eksp|oatacyjne wynoszą 50 m3/h.

Ujęcie Tatar_ z|oka|izowane na prawym brzegu rzeki Rawki, obejmuje jedną studnię głębinową
o głębokości 52 m., z której moz|iwy jest pobor wody w następujących i|oŚciach:
Q max.o. = 2 O4O m3ld,
Q s,..0. = 1 700 m3/d,
Q ma".n. = 102 m3lh.

Przy ujęciu Tatar z|oka|izowana jest druga stacja uzdatniania wody o wydajnoŚci maksyma|nej
1O2 m3Ih i wydajnoŚci eksp|oatacyjnej 50 m3/h.

Aktua|nie po uzdatnieniu woda ze Stacji Uzdatniania Ko|ejowa (ok' 70o/o całkowitej i|ości wody)
Młaczana jest do sieci wodociągowej w lewobrzeznej części miasta, natomiast ze Stacji
Uzdatniania Tatar (ok. 30% całkowitej i|ości wody) do sieci obsługującej prawobrzeŻną częśĆ
miasta, gdzie z|oka|izowana jest zdecydowanie większa częśc odbiorców w|az ze strefą
przemysłową Mszczonowska.

aRzĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:oy,ieckl
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obie sieci połączone są obecnie jednym rurociągiem przechodzącym pod rzeką Rawką.
oprÓcz w/w ujęć na terenie miasta znajdują się jeszcze dwa ujęcia wody:

na terenie byłych zakładów mięsnych o zasobach eksp|oatacyjnych 10o m3/h,
na terenie f irmy ,,BONETTI' Sp. z o.o. o zasobach 66 m3/h.

Podsumowując, woda z dwoch ujęÓ w Rawie Mazowieckiej, przekazywana jest siecią miejską
zaopatrującą miasto Rawa Mazowiecka iwsie Konopnica iŻydomice.
Do systemu wodociągowego podłączonych jest ogółem około 90% mieszkańców miasta
(długośc sieci wodociągowej ok. 36 600 m).

Na terenie miast nie wyznaczono stref ochrony pośredniej ujęÓ wody.

Program rozwoju sieci wodociągowej zakłada.
przebudowę sieci azbestocementowej na odcinku 4,59km,
przebudowę i renowację sieci na odcinku 4,30km,
rozbudowę sieci w ulicach: Łowicka, Targowa, Mszczonowska, Biała, Zamkowa Wo|a,
opoczyńska, Reymonta, Jeziorańskiego, Południowa (5,27km).

Stopień zwodociągowania gospodarstw domowych na terenie gminv Rawa Mazowiecka
wynosi 99 % (stosunek |iczby przy,lączy wodociągowych do |iczby mieszkań).
Na terenie gminy znajduje się obecnie 7 ujęć grupowych i stacji uzdatniania wody. Są to:
Boguszyce, Huta Wałowska, Kurzeszyn, Pukinin, Wałowice, Wi|kowice i Zagorze'
SieĆ wodociągowa wsi Rogówiec jest zaopatrywana z ujęcia ZD|Z Rossocha.

WieŚ Konopnica i iydomice, ktore będą włączone w układ kana|izacyjny miasta, o czym
napisano wcześniej, są również zwodociągowane i otrzymują wodę zakupioną z miasta Rawa
Mazowiecka.

2.3.1.1 Strefy ochrony ujęć wód podziemnych

W ce|u zapewnienia odpowiedniej, jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia |udności w wodę
przeznaczoną do spoiycia oraz zaopatrzenia zakładÓw wymagających wody wysokiej jakości, a
takze ze wzg|ędu na ochronę zasobow wodnych, mogą byÓ ustanawiane:
1) strefy ochronne ujęc wody,
2) obszary ochronne zbiorników wod Śród|ądowych.
Strefę ochronną ujęcia wody, zwaną da|ej ,,strefą ochronną'', stanowi obszar, na ktorym
obowiązują zakazy, nakazy iograniczenia w zakresie użytkowania gruntÓw orazkorzystania z
wody.
Strefę ochronną dzie|i się na teren ochrony:
1) bezpośredniej,
2) pośredniej.
Na terenie Ag|omeracji Rawa Mazowiecka nie ma Wyznaczonych stref ochrony pośredniej ujęc
wody.
Strefy bezpośrednie, wg informacji znajdujących się w urzędzie miasta Rawa Mazowiecka
zostały podane w załączniku do niniejszego opracowania.

URZĄD MIASTA RA|ł,A MAzoWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96'200 Raula Ma:ou,iecką

tel. (46) 814 47 I I, Jax (46) 814 43 23, ty

- I t  -
u m@r al, a ma: otu ie c ka. p I



r ,* *
l ,  

'  I

PLAN AGLOMERACJI RAWA MAZOWIECKA

Tereny ochrony bezpośredniej ujęc wod podziemnych w ana|izowanej Ag|omeracji, nie mają
bezpośredniego przełożenia na Wyznaczenie obszaru i granic ag|omeracji, a tym samym
rea|izację sieci kana|i zaĄi zbiorczej.

2.3.1.2 obszary ochronne zbiorników wód śródlqdowych

Na terenie Ag|omeracji Rawa Mazowiecka nie ma wyznaczonych obszarÓw ochronnych
zbiornikow wod Środ|ądowych.

2.3.1.3 Kanalizacja

Miasto Rawa Mazowiecka
Miasto Rawa Mazowiecka posiada rozdzielczy system kanalizacji tj. siec kanalizacji sanitarnej i
siec kana|izacji deszczowej o długoŚci 33,4 i 20,6 km odpowiednio'
System ten opiera się na jednym głownym ko|ektorze, ktory zbiera ścieki z części miasta
połozonej po prawej stronie rzeki Rawki. Lewobrzezna, południowo-zachodnia częśÓ miasta nie
jest skanalizowana i z konieczności obsługiwana jest przez wozy asenizacyjne. Ścieki
komuna|ne odprowadzane są z miasta kanałami o średnicy d=0,1 5 -1,20 m, wybudowanymi z rur
kanalizacyjnych zel iwnych, kamionkowych, Wipro i PVC.
Na chwi|ę obecną kana|izacja miejska obsługuje ok. 15 729 mieszkańcÓw (stan na koniec
2011 r.). Pozostała częśc mieszkańców odprowadza ścieki do zbiorników bezodpływowych.

Eksp|oatacją sieci kana|izacyjnej oraz oczyszcza|ni ściekow komuna|nych w Zydomicach zajmują
się Rawskie Wodociągi i Kana|izacja Sp. z o'o. w Rawie Mazowieckiej.

Gmina wieiska Rawa Mazowiecka
Na terenie wieiskiei ominv Rawa Mazowiecka istnieje sieć kana|izacyjna w|az z własną
oczyszcza|nią ściekow w miejscowoŚci Kurzeszyn. DługośÓ tej sieci kana|izacyjnej wynosi 12 km.
l|oŚc przyłączy 130 szt.
Liczba mieszkańcow (Kurzeszyn 154 i Nowy Kurzeszyn 3,13) razem 467 osob.

Aalomeracia

URZĄD MIASTA RAWA MAZOW.IECKA
Pląc J .Piłsudskiego 5, 96-200 Ralya Ma:oy'iecka

tel .(46) 81447 l l ,  fax(16)8144323, tr tr trn i tr t t t tu:otr i t , tkt .p l  um@rau,ama:ol , iecka.pl
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Tabela 1 Długość i rodzaj zrealizowanej sieci kanalizacjisanitarnej i ogólnospławnej.

Rodzaj kanalizacji
Długość kanaIizacji

Imbl

Liczba mieszkańców
korzystajqcych z

systemu zbiorczego

Liczba turystów (na
podstawie łóżek

noclegowych), którzy
będq korzystali z

sanitarna
w obrębie planowanej
omeracii - brak sieci
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ogólnosptawna:

w tym kanały tłocznę

przepompownie PS-1 - centralna (przy

ul. Warszawskiej)

t 3 przepomp. sieciowe

15 729

2.3.1.4 oczyszczanie ścieków

Gmina wieiska Rawa Mazowiecka

Na terenie gminy wiejskiej funkcjonuje ty|ko jedna gminna oczyszcza|nia ściekow W
Kurzeszynie obsługująca miejscowoŚÓ Kurzeszyn i Rogowiec, około 130 gospodarstw
domowych.

Pozostałe miejscowości nie posiadają zbiorczej sieci kana|izacyjnej. Ścieki gromadzone są W
zbiornikach bezodpływowych i wywozone wozami asenizacyjnymi do miejskiej oczyszcza|ni
Ściekow w Zydomicach.
Ponadto na terenie gminy działĄądwie oczyszcza|nie zakładowe:
- Zakładu Doświadcza|nego |nstytutu Zootechniki Rossocha Sp. z o.o. - oczyszcza|nia typu

LEMNA o przepustowoŚci 12o m3td,
- PPHU ,,Sob-Pol'' w Konopnicy - stawy faku|tatywne + fi|tr o przepustowości 1 13 m3/d.
Natomiast na oczyszcza|nię ściekow w Zydomicach odprowadzane są ty|ko ścieki zZakładu
ARCELOR coNSTRUCT|oN Sp. z o.o. w miejscowości Konopnica - długośc sieci kanalizacyjnej
0 ,5  km.

Miasto Rawa Mazowiecka

Ścieki z Rawy Mazowieckiej odprowadzane są do mechaniczno-bio|ogicznej oczyszcza|ni
Ściekow komuna|nych z|oka|izowaną na terenie gminy Rawa Mazowiecka na połnoc od miasta w
Konopnicy - Zydomicach.

Insta|acja oczyszcza|ni jest obsługiwana przez Rawskie Wodociągi i Kana|izacja Sp. z o'o' W
Rawie Mazowieckiej.
oczyszcza|nia Ściekow pod względem przepustowoŚci przygotowana jest do przyjęcia
zwiększonej iloŚci Ściekow (po rozbudowie sieci kana|izacyjnej). Zakładana średnio-dobowa
wydajnośc insta|acji okreś|ona d|a ETAP-u I to: Qs,oo = 3 643 m./d (RLM=37 916
prognozowany ładunek dopływający na oczyszcza|nię), d|a ETAP-u || średnia przepustowośc
oczyszcza|ni została oszacowana na Qs.au = 6 983 m./d 1RtM=75 833 - prognozowany ładunek
dopływający na oczyszcza|nię).

URZĄD MIASTA RAWA MAZOW.IECKA
Plac J .Piłsudskiego 5' 96.200 Rava Ma:owiecka

tel .(46) 8I117 l l ,  fax(46)8111323, l |\|\|| ,( i : t( !|] ld:()]t i (( 'k( l ' ! ) l  um@ralłama:ou, iecka.pl
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Powyższe, przy obecnym pzepływie ściekóW Wynoszącym ok. 3200 m"/d, umoż|iwia da|szą
eska|ację systemu kana|izacji i jest wystarczĄące d|a oczyszczenia wytwarzanych ściekow w
Ag|omeracji Rawa Mazowiecka, z zachowaniem rezerwy na dalszy rozwÓj miasta (średnia ilośÓ
powstających ściekow moze wynieśÓ ca 4 100 m3/dobę). Przeciętne obciążenie ładunku ściekow
komuna|nych wynosi aktua|nie ca 25 500 RLM, gdy maksyma|ne dopuszcza|ne obciązenie
ładunkiem Ściekow okreś|one w operacie wodno-prawnym to: 75 833 RLM.

oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Rawki za pośrednictwem rowu me|ioracyjnego R-
A z wy|otem z|oka|izowanym W hm 0+93 rowu, wpływającego do rzeki Rawki w km 58+130.

Wy|ot kana|izacyjny (urządzenie wodne), stawy stabi|izacyjne (fragment ciągu techno|ogicznego)
zna|azły się w potencja|nym obszarze Natura 2000 o kodzie PLH100015 DOL|NA RAWKI.

obecnie realizowany jest projekt umożliwiający pełne dostosowanie stopnia oczyszczenia
ścieków do obowlązujących norm, jak również zmianę systemu zagospodarowania
osadów ściekowych.

||ości oraz parametrv ścieków
Ścieki odpływają do wod rzeki Rawki w km 58+130. odbywa się to na podstawie wydanego
przez Starostę Rawskiego pozwo|enia wodnoprawnego z dnia 30.12.2002 r., znak: os.|V.6223-
2-1112002 zmienionego decyzjami: z dnia 30.06.2004r., znak: OS.tV.6223-2-1112002104, z dnia
10.05.2005 r.,znak: OS.1V.6223-2-11102-05 iz dnia 16.05.2008 r.,znak: OS.1V.6223-2-11102-08.

\N Tabeli2 przedstawione zostały iIości ściekow określone w obowiązującym pozwo|eniu.

Tabela 2. Maksymalne ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych do neki Rawki,
wg p ozwolen i a w o dnop raw nego.

Przepływ l lości

przed rozbudową i modernizacją
urządzeń

RLM=46 667

Qs.".o. 7 000 m"/d

Qmax.o. 9 000 m'/d

Qma".t 450 m'/h

ETAP I RLM=37 9f6

(po rozbudowie i modernizacji)

Qsr.a. 3 643 m"/d

Qmax.d. 5 919 m"/d

Qmax.n. 665 m"/h

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:owiecka

tel. (16) 8l4 47 l l' fax (aQ 8]4 43 23, vlrlr.ralrnlnu:rłlricr'ku.pl um@rau,ama:oll,iecka.pl
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ETAP l l RLM=75 833

(po rozbudowie i modernlzacji)

Qs...a. 6 983 m'/d

Qma".o. 9 295 m"/d

Qma*.n 830 m'/h

Rzeczywiste i|ości ściekow dopływających do oczyszcza|ni w |atach 2009 _ 2011 zostały
przedstawione W tabe|i niżej.

Tabeta 3. Ścieki dopływajqce do oczyszczatni w latach 2oo9 _ 2o11 (w m,)

Lata

Scieki dostarczone
systemem kanalizacj! śr. BZTs (ścieki

surowe)
RLM (ładunek
dopływający)

m3/rok średnio
m3/d

2009 I 194 577 3 273 463,04 23 825

2010 1 306 566 3 580 427,92 25 530

2011 (r-Xr) 1 091 347 3 267 436,78 25 216

odnosząc się do obecnego ładunku RLM kierowanego na oczyszczalnię na poziomie 25 300, to
moŹna stwierdzic, że stanowi on ca 67% RLM okreś|onego d|a I ETAP-u i mniej więcej 33,5o/o
wartoŚci maksyma|nej podanego d|a lI ETAP-u tj. po rozbudowie i modernizacji insta|acji.

D|a dopuszcza|nego d|a przedmiotowej oczyszcza|ni obciązenia wyrazonego równowaŻną|iczbą
mieszkańców, tj. d|a ETAP.u ! - RLM=37 916 i ETAP.u l! - RLM=75 833, w oczyszczonych
ściekach komunalnych wprowadzanych do środowiska nie mogą byc przekraczane nizej
wym ien i onemaksyma|newańośc iwskaŹn i k ówzan i e c zy s z c zen ( zak re s ' 15000<
100 000),  t j . :

BZT 5 15 [mg/l]

ChZT-Cr r25 [mgll]

Zaw. Og. 35 [mg/l]

P og. 2lmg/tl

N og. ls [mg/l]

URZĄD MIASTA RAIyA MAZOWIECRA
Pląc J .Piłsudskiego 5, 9ó-200 Rawa Ma:owiecka

teI.(46)8l447 l}, fax(46)8]44323, ylrlr.rątLttnu:tnriet'ku.Dl um@ralłama:oluiecka.pl
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InstaIacja oczyszcza|ni posiada rezerWę umoż|iwiającą dalszą rozbudową systemu
kanalizacji.
W ko|ejnych |atach p|anowane jest sukcesywne podłączenie do sieci kanalizacji zbiorczej
nowych odbiorców (mieszkańcow) z terenÓw z|oka|izowanych w pob|izu Rawy Mazowieckiej i
ko|ejne zakłady przemysłowe.

Wśrod zakładów znaczący udział mają ścieki zZakładow Mięsnych FooD sERV|cE Sp. z o.o. i
supermarketu spozywczo-przemysłowego INTER MARcHE. Ponadto ścieki przemysłowe
odprowadzane są z fabryki guzikow i wieszaków BoNETT|, centrum |ogistycznego LoG|S,
centrum usług pra|niczych EKO-EKSPRES, parku maszynowego PRoLoG|s, producenta
odzieży spońowej i rek|amowej MAC-SPORT .
W tabe|i poniŹej zostały pzedstawione ilości i parametry ściekow surowych, które są
doprowadzane do oczyszcza|ni od podmiotów zewnętrznych (zakłady przemysłowe), d|a ktorych
prowadzone były kontro|ne pomiary i|ości ijakoŚci ścieków.

Tabela 4. Parametry ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w
2009 r.

Tabela 5. Parametry ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w
2010 r.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Ralłą Ma:oyłiecka

tel. (16) 814 47 11, fax (46) 814 43 23, trtr:r.rutntnruLxiccka.pl um@rav,ama:ou,iecka.pl
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Zakład Odczyn pH BZTs CHZT Zawiesina og. Q [m3/ro*1 RLM

Food Service 7,3 1 543 2300 352 4241 3 3295

PHU STANLEY 6,7 740 1804 806 10791 402

BONETTI 7,6 47 159 42 17942 42

LOGlS 8,3 307 795 133 6450 100

RAFAN 7,7 240 870 101 1 647 20

Altrad BELLE 7,1 170 695 69 1 577 ' t3

Śr. 508 śr ,1104 śr. 251 r80 820 ,3 873

Zakład Odczyn pH BZTs CHZT Zawiesina og. Q [m3/rok] RLM

Food Seruice 6,8 1 007 1 656 582 45744 2319

BONETTI 6,3 104 245 281 1 3575 71

LOGlS 8,1 290 820 303 6142 90

G.Kaczmarek 7,2 113 694 320 1 354 I
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Altrad BELLE 6,96 142 638 32 475

PHU STANLEY 6,6 695 1 452 711 7740 271

śr. 392 śr,918 śr, 372 ,75 030 22762

Tabela 6. Parametry ścieków surowych doprowadzanych do oczyszczalni ścieków w
2011 r,

Zakład Odczyn pH BZTs CHZT Zawiesina og. Q [m3tro*1 RLM

Food Seruice 7,5 1 188 2025 355 50936 3047

BONETTI 6,6 120 312 341 6059 37

INTER MARSZE 7,2 1 282 2628 630 1 477 95

LOG/S 8,9 366 850 398 5751 106

EKO EKSPRES 17112

Ul.Polna 9,3 149 480 68

Ul. Biała 9,0 616 1 192 138 J

MAC-SPORI Macuda 8,3 320 881 370 120 z

śr. 577 śr .1195 śr' 360 , 81  458 23287

Ponadto na oczyszcza|nię ściekow w Zydomicach z terenu gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka
odprowadzane są ścieki zZakładu ARCELOR coNSTRUcT|oN Sp. z o.o. (producent sta|owych
rozwiązan konstrukcyjnych) w miejscowoŚci Konopnica - długość sieci kana|izacyjnej 0,5 km.

Szacuje się, Źe w ściekach dopływających na oczyszcza|nię Ścieki przemysłowe mogą stanowiÓ
ca 7 ,5_10 % strumienia, natomiast ładunek wyrażony RLM może kształtowaÓ się w zakresie 25-
35 o/o.

Równowazna |iczba mieszkańców pochodząca ze ściekow przemysłowych w ko|ejnych latach
była np. szacowana na: RLM=8 129, czy RLM=6 336. Jest to ładunek zmienny za|eŻny od ł|ości i
rodzaju branŻy przemysłu, ktory aktua|nie prowadzi działa|ność na terenie Ag|omeracji.
Jeze|i przyjmiemy, Że z zakładów przemysłowych podłączonych do kana|izacji odbierane jest:
98 269 m3/rok i Że 45745 m3trok ściekow może posiadaÓ stężenie zanieczyszczen na poziomie
Bzr5 _ 2 ooo go2/m3, a 52524 m3/rok Ściekow moze zawierac zanieczyszczenia na poziomie
BzT5 - 900 go2/m., to ładunek pochodzący ze ścieków przemysłowych wyniesie: RLM = 6 336.

Do systemu kanalizaĄi zbiorczej planowane jest (Zakład, i|ośc ścieków, charakterystyczne
zanieczy szcze n i a, ład u n ek) włącze n ie nw. pod m i otów:

- pływaInia
średniodobowa iIoŚó ściekow: 72 m3ldobę

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J 'Piłsudskiego 5, 96-200 Ray,a Ma:ov'iecka

tel. (16) 8l147 ll, fax (16) 8l4 43 23, lrtlr.tulrulłtttLllritt,ktt'!lI um@rau.ama:ou'iecka'pl
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dob. ład. BZT5 (5oo go2lm3 x72 m3td)
RLM 600

- pozostałe zakłady przemysłowe p|anowane
magazynowych MGL Sp. z o.o., cynkownia
producent materiałów izo|acyjnych dla sektora
o.o. + rezeruva):
średniodobowa ilośÓ ściekow.
dob. ład. BZT5 (9oo go2/m3 x 150 m3/d)

RLM 2 250

36 000g Ozid

do podłączenia (producent regałow
ogniowa FAM Grupa Kapitałowa S.A.,
budowlanego Kingspan Insulation Sp. z

150 m3/dobę
135 000 g O2ld

2.3.2 Stan docelowy

2.3.2.1 Miasto Rawa Mazowiecka

Zakres planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka
został okreś|ony na podstawie ,,Programu kana|izacji sanitarnej dla miasta Rawa Mazowiecka''
opracowanego We wrześniu 2006 r. i ustaIony W ,,Koncepcji programowo-przestrzennej''
opracowanej przez projektantów (d|a całego zadania) w sierpniu 201,1 roku.

obecnie W Gminie rea|izowany jest projekt pn.: ,,Upoządkowanie gospodarki wodno.
ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza |,,, ktory uzyskał dofinansowanie ze
Środkow Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-Ściekowa, Programu
operacyjnego lnfrastruktura i Środowisko na |ata 2oo7-2013.

Podmiotem odpowiedzia|nym za rea|izai1ę jest Społka z o.o. Rawskie Wodociągi i Kana|izacja.

Rea|izację projektu zap|anowano na |ata 2009-2013.

Przewidywany całkowity koszt rea|izacjiwyniesie ponad 68 051 065 zł netto (82 m|n zł brutto).

WysokoŚc dofinansowaniaze środkow Funduszu SpÓjności wyniesie 39 622732,60 zł.

Projekt obejmuje najpi|niejszy do realizacji zakres prac dotyczący rozbudowy i modernizacji
infrastruktury wodno-kana|izacyjnej, uwzg|ędniony W Wie|o|etnim Programie lnwestycyjnym
Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2009-2013.

Zakres projektu usta|ono na podstawie ana|izy obecnego stanu systemu wodociągowo-
kanalizacyjnego. Realizacja ujmuje:

1 . Modernizację oczyszczaIni ścleków

przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ściekÓw do odbiornika,

przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego,

modernizację ciągu bio|ogicznego oczyszczania Ścieków,

przebudowę insta|acji gospodarki osadowej i linii biogazu,

insta|ację systemu AKP|A i monitoringu d|a całej oczyszcza|ni.

Modernizacja insta|acji została rozpoczęta w maju 2010 r. P|anowane było zakończenie na 30
grudnia 2011r. Umowa Wykonawcy została wypowiedziana z powodu opoŹnień w rea|izacji i nie
zgłaszania podwykonawcow. Zostanie ogłoszone nowe postępowanie na wyłonienie wykonawcy.

URZĄD MIASTA RAWA MAZoWIECKA
PIac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Ralua Ma:owiecka

tel. (46) 8I4 47 1]' fax (46) 8]4 43 23' łlrlr'rulrtltnuLnyict'ka'Dl um@rav,ama:oviecka'pl
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Przewidywany termin wyłonienia nowego wykonawcy czerwiec 2012 r' Zakonczenie prac |ipiec
2013 r. Modernizacja oczyszcza|ni będzie zrea|izowana w jednym stadium.

2. Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych . budowa i
renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej
oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę . ETAP l|, w ramach
realizacji projektu: '.Uporządkowanie gospodarkiwodno-ściekowej w aglomeracji Rawa
Mazowlecka - Faza l"

wybudowanie 8 km i zmodernizowanie 2 km kanalizacji sanitarnej,

wybudowanie 3 km izmodernizowanie 1 km kanalizacji deszczowej.

wybudowanie 3 km izmodernizowanie 5 km sieciwodociągowej.

Zakres projektu w ujęciu geograficznym obejmuje obszar aglomeracji Rawa Mazowiecka w
części obejmującej teren miasta Rawa Mazowiecka oraz oczyszczalnię ścieków, która jest
zlokalizowana na terenie miejscowościżydomice w obrębie gminy Rawa Mazowiecka.
Rea|izacja projektu będzie miała korzystny wpływ na obszar Natura 2000 ,,Dolina Rawki'', jak
równiez rezennrat wodny,,Rawka''.

W szczegÓ|ności przedmiotowy Projekt mieści nw. roboty budow|ane:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczatni ścieków w iydomicach o przepustowości Q =
7 OOO m3/d dla miasta Rawa Mazowlecka poprzez:

przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych Ściekow do odbiornika,
modernizację systemu odprowadzania ściekow, |ikwidacji stawów stabiIizacyjnych, poprzez
ktore odprowadzane są ścieki oczyszczone do rzeki Rawki; z powodu nagromadzenia
osadów i zanieczyszczeń w tych stawach, przepływające przez nie ścieki juŻ oczyszczone
u|egają wtórnem u zanieczy szczen i u,
przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego,
modernizację ciągu bio|ogicznego oczyszlzania ścieków, przebudowę insta|acji gospodarki
osadowej i linii biogazu, budowę |inii techno|ogicznej do unieszkodIiwiania osadÓw
ściekowych; obecnie osady po fermentacji metanowej w WKF'ach są osuszane na po|etkach
iwywożone na składowisko; w myś| obecnych pzepisów system pzerobki osadów powinien
umoz|iwiać ich wykorzystanie,

budowę nowoczesnego systemu odbioru ścieków dowozonych, ktÓry umoż|iwiałby kontro|ę
i|oŚci i składu dowoionych ścieków,
insta|ację systemu AKPiA i monitoringu d|a całej oczyszcza|ni.

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych . budowa i
renowacja kanallzacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowĄ oraz
Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę . ETAP !t, w ramach rea|izacji

URZĄD MIASTA RA|yA MAZOWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Ma:oviecka
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projektu: ''Uporządkowanie gospodarkiwodno.ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka
- Faza l" poprzez:

budowe sieci kanalizacii sanitarnei - (o łącznej długoŚci ok. 8 km) W u|icach
A|eksandrówka, Zamkowa Wo|a i odcinek za zekę Ry|kę oraz odcinek wzdłuŻ z. Ry|ki,
JerozoIimska, Mszczonowska, Wyszyńskiego, Południowa, Tomaszowska, Jeżowska,
Miodowa do u|. Jezowskiej - Miodowa, Wi|lowa, 1-go Maja, Księze Domki, Katowicka,
odcinek skrzyżowanie u|. Warszawskiejz u|. Miłą,

renowacię fragmentów sieci kanalizacii sanitarnei (o łącznej długości ok. 2 km) w
uIicach: Warszawskiej, Miłej, Reymonta, Południowej, P|ac Wo|ności, Cmentarnej,
Słowackiego,

budowe sieci kanalizacii deszczowei (o łącznej długości ok. 3 km) w u|icach Reymonta,
Miłej, Warszawskiej, Lenańowicza/Południowa, Gąsiorowskiego/ Południowa, Konstytucji 3
Maja, Tomaszowska, Nowa, Niepod|egłości, Zwolińskiego, Wyszyńskiego, P|. Piłsudskiego,
Słowackiego,
przebudowe sieci kana|izacii deszczowei (o łącznej długości ok. 1 km) w u|icach
Słowackiego, odcinek od u|. Słowackiego do wy|otu nr 3 (,1), Armii Krajowej, P|' Wo|noŚci,
Po|nej, Krakowskiej, Adama Mickiewicza, Zaty|nej, KoŚciuszki,

budowe sieci wodociagowei (o łącznej długości ok. 3 km) w u|icach Mszczonowska-Biała,
Zamkowa Wo|a-opoczyńska, Południowa, Lenańowicza, Gąsiorowskiego, Warszawska,
Łowicka,

przebudowe odcinków sieci wodociagowei (o łącznej długości ok. 2 km) w u|icach
A|eksandrówka, Południowa, Zamkowa Wo|a, Ko|ejowa,

. @i@Ęrygi (o łącznej długości ok. 5 km) w u|icach
Fawornej, Słowackiego do Łowickiej, Niepod|egłości, Ks. Skorupki, Zatylnej, P|' Józefa
Piłsudskiego, Miłej, Reymonta, Konstytucji 3-go Maja, Krakowskiej, Po|nej, Południowej,
Wodnej, Jerozo|imskiej, Wyszyńskiego i P|ac Wo|ności, KiIińskiego.

Społka uruchomiła w grudniu 2010 r. postępowanie przetargowe, o udzie|enie zamówienia
publicznego, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
projektowane przez Wykonawcę d|a Kontraktu pn. ,, Modernizacja i rozbudowa systemu
odprowadzania ścieków komuna|nych _ budowa i renowacja kana|izacji sanitarnej oraz budowa i
przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w
wodę - Etap ||' ' '
W dniu 20.04.201.1 r. został podpisany kontrakt na roboty budow|ane pn': ,,ModernizaĄa i
rozbudowa systemu odprowadzania ściekÓw komunalnych - budowa i renowacja kana|izacji
sanitarnej oraz budowa i pzebudowa kana|izaĄi deszczowej oraz ModernizaĄa i rozbudowa
systemu zaopatrzenia w wodę - Etap || w ramach rea|izaĄi projektu: ,,Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej W ag|omeracji Rawa Mazowiecka - Faza |'. Zadanie jest
rea|izowane W oparciu o warunki kontraktowe F|D|C- Żófty, w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj''.
obecnie prowadzone są prace projektowe na dane odcinki przebiegu sieci kana|izacyjnej.
Podpisana w dniu 20.o4.2o11 r. umowa nr 10|2011 z wyłonionym Wykonawcą - Firmą Molewski
Sp. z o. o. z Chodecza, wyznacza termin wykonania zamówienia na 21 miesięcy
ka|endarzowych przypadających od daty zawarcia kontraktu.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
P lac J . Piłsudskiego 5, 96.200 Rawa Mą:owiecka

tel.(46)81447 11, Jax(46)8144323, vtrv,.nnrutrtuLtrit,t'ktt.Ltl um@rav,ama:ou,iecka.pl
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Liczba mieszkańcÓw miasta p|anowana do podłączenia systemem kana|izaĄi do końca
2013 r. w ramach rea|izaĄi projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w
aglomeracji Rawa Mazowiecka _ Faza |" - 988 osob (8 km kanałów sanitarnych);
Liczba mieszkańców miasta p|anowana do podłączenia systemem kana|izaĄi do końca
2015 r. w ramach rea|izaĄi projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza ll" - 450 osob. Programowana jest realizacja
kolejnych 2r7 l<n sieci zbiotczej;

2.3.2.2 Gmina wieiska Rawa Mazowiecka

Uchwałą Nr XX||/136/08 przyjęto P|an Rozwoju Loka|nego Gminy Rawa Mazowiecka na |ata

2008-2013.

Na dzień dzisiejszy wykonany został również projekt aktua|izacji ,,Programu ochrony Środowiska
i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2010-2013 z
uwzg|ędnieniem |at 2o14-2017", ktory stanowi dokumentem aktua|izujący i kontynuujący
uchwalony w 2OO4 r. Programu ochrony Środowiska i Planu Gospodarki odpadami d|a Gminy
Rawa Mazowiecka. Dla projektu aktua|izacji została sporządzona Prognoza oddziaływania na
środowisko, ktorej ce|em jest dostarczenie społeczeństwu informacji na temat potencja|nych
skutkow dla Środowiska, które mogą wystąpic w związku z wdrożeniem zaktualizowanego
programu ochrony środowiska, poprzez rea|izację proponowanych ce|ow, priorytetów i zadań
ujętych w tym Programie.
obecnie, stosownie do zapisów zawańych W WW. dokumentach, p|anowana jest wyłącznie
budowa kana|izacji sanitarnej w miejscowościach: Konopnica - Zydomice o łącznej długości 5,4
km, przy czym W Konopnicy wykonany zostanie kanał tłoczny o długości 1,484 km (ca 1,5 km), a
w Zydomicach zrea|izowane zostanie ko|ejne 3,9 km ko|ektorów gminnych. Szacuje się, ze
wybudowana sieÓ obsługiwaó będzie około 300 osÓb.
Na pozostałym terenie gminy reaIizowane będą indywiduaIne systemy unieszkodIiwiania
ściekow. Zgodnie z przyjętym Programem budowy pzydomowych oczyszcza|ni ściekow w latach
2009- 2013 - zrea|izowanych powinno zostaÓ ich _ 275 szt.
W dniu 2,1 pażdziernika 2011 r' została przyjęta Uchwała nr X|I47l11 Rady Gminy Rawa
Mazowieckazw sprawie zasad udzie|ania dotacji ce|owej z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony Środowiska i gospodarki wodnej,
kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania, trybu postępowania w sprawie udzie|enia dotacji
i sposobu jej roz|iczenia (Dz. Urz. Woj. Łodzkiego nr 345, poz. 3456).
Natomiast 11 grudnia 2011 r. weszła w zycie uchwała Rady Gminy Rawa Mazowiecka,
stanowiąca akt prawa miejscowego, na podstawie, której Wojt Gminy Rawa Mazowiecka będzie
mogł udzie|ać dotacji celowej na rea|izację zadania budowa przydomowych oczyszcza|ni ścieków
posadowionych w granicach administracyjnych gminy Rawa Mazowiecka.
W związku ze zmianą zasad ,,zagospodarowywania ściekóW' na terenie gminy z Ag|omeracji
RAWA MAZOW|ECKA, wyznaczonej rozpoządzeniem nr 11106 Wojewody Łodzkiego z dnia 20

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
PIac J .Piłsudskiego 5, 96-200 Ray,a Ma:oy,iecka

teI. (46) 8l1 47 I l ' fax (46) 8]4 43 23, lrlrlr'ralrttlnu:rnrict'ltu'|ll um@ralłama:ou,iecka,pl
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stycznia 2006 roku, postanowiono wyłączyć następujące miejscowości Gminy Rawa
Mazowiecka: Boguszyce, Chrusty, Niwna, Pasieka Wałowska, Pod|as, Pukinin, Ścieki, Wałowice.
W miejscowościach tych, o czym napisano powyzej' będą realizowane systemy indywidua|ne
oczyszczania ściekow. W kwestii tej, w dniu 21 pazdziernika 2011 roku została podjęta Uchwała
Nr Xl/50/1'l Rady Gminy Rawa Mazowiecka, w sprawie: zaopiniowania propozycji planu zmiany
agIomeracji Rawa Mazowiecka po|egającej na zmniejszeniu obszaru agIomeracji o
miejscowości Gminy Rawa Mazowiecka.
Rada Gminy Rawa Mazowiecka zaopiniowała pozytywnie propozycję p|anu zmiany ag|omeracji
Rawa Mazowiecka. W uzasadnieniu uchwały podano, że Gmina Rawa Mazowiecka do roku
20'15 prawdopodobnie nie będzie rea|izować inwestycji z zakresu budowy sieci kana|izaĄi
sanitarnych z uwagi na ograniczone moz|iwości finansowe budżetu oraz z uwagi na kończące się
moz|iwości ubiegania się o środki z UE, przeznaczone w okresie programowym na lata 2007-
2a13 na dofinansowanie inwestyĄi z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
W zadnej ze wskazanych miejscowości nie zamieszkuje powyŻej 2000 osob, czy|i nie ma
obowiązku ujmowania ich w Ag|omeracji.
Z raĄi b|iskiego sąsiedztwa z Miastem Rawa Mazowiecka, Gmina nada| jest zainteresowana
rea|izaĄą W przyszłości inwestycji kana|izacji sanitarnych W w/w miejscowoŚciach, bez
obowiązku włączania ich do Aglomeracji Rawa Mazowiecka'
Natomiast wiejska gmina Rawa Mazowiecka rozpoczyna inwestycje budowy sieci kanalizacyjnej
W bezpoŚrednio przy|egłych do miasta Rawa Mazowiecka miejscowościach Zydomice
(zamieszkują 17 4 osoby) i Konopnica (zamieszkują 404 osoby).
Zakonczenie inwestycji nastąpi do 20'l5 r.
Do oczyszcza|ni w Zydomicach kierowane, więc będą ścieki ty|ko z Konopnicy iŻydomic, tym
samym miejscowości te pozostaną w obszaze Aglomeracji Rawa Mazowiecka'
Proiektowana sieÓ kana|izacvina w mieiscowości Zvdomice i Konopnica o dłuoości 5,4 km
zakłada 83 przvłacza. Szacuie sie. ze budowana sieć obsłuqiwać bedzie około 300 osób.
Planowane nakłady inwestycyjne (Żydomice) to 2 o00 674 zł.

2.3.2,3 lnformacja o długości i rodzaju planowanej sieci kanalizacyjnej, o liczbie
mieszkańcow i turystów, wykaz miejscowości, które współtworzą aglomerację

Tabela 7. Pnedstawia lnformacje o planowanej do wykonania długości sieci
kanalizacyjnej oraz liczbie mieszkańców która hędzie z niej korzystała

Nazwa miejscowości
Kanalizacja
grawitacyjna

tmbl

Kanalizacja
tłoczna

Imbl

Liczba mieszkańców
(nowi odbiorcy)

m. Rawa Mazowiecka 10368 J ) Z 1438+200
Gm. Rawa

Mazowiecka
Zydomice 126.5 1357 -5 160

Konopnica 35  16 400 140
Razem 14 010.5 2 089.5 I 938

URZĄD MIASTA MWA MAZOWIECKA
Pląc J .Piłsudskiego 5' 96-200 Rawa Ma:owiecka

tel. (46) 8]4 17 1], fox (46) 8]4 43 23, lrll,lr'rall,ałna:otriecka'pl um@rawamazowiecka,pl
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WskaŹnik i|ości mieszkańcow w Aglomeracji Rawa Mazowiecka przypadĄących na długoŚc
istnieiacei sieci kanalizacji przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 8. Przedstawia wskaźnik ilości mieszkańców na długość istniejqcej sieci w
Ag I o m eracj i RAW A M AZOWI EC KA

Gmina (teren wchodzący w
skład Ag|omeracji)

Długość
sieci
l km l

IloŚć osób
Wskaźnik

koncentracji
tmk/kml

Razem Aglomeracja 3314 15 729 471

Opracowanie niniejsze (zmiana planu Aglomeracji) obejmuje system kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno - tłocznej odbierającej ścieki z terenu weryfikowanej Aglomeracji Rawa
Mazowiecka z ich odprowadzeniem do istniejącej komuna|nej oczyszcza|ni ściekÓw d|a miasta
Rawa Mazowiecka zlokalizowanej w Zydomicach.
Projektowany zakres inwestycji został usta|ony uwzględniając zasadę, Że kana|izacja sanitarna
powinna byÓ budowana tam, gdzie jest to ekonomicznie uzasadnione. D|a wybranego wariantu
przeprowadzono szczegołową ana|izę wyniku, charakteryzującą się wskaŹnikiem koncentracji
mieszkańców na 1 km p|anowanej do wybudowania sieci kanalizacyjnej, większym od 12o
mk/km. Zgodnie z przeprowadzoną ana|izą planowanego przedsięwzięcia wskaŹnik
koncentracji d|a noworealizowanej sieci kształtuje się na poziomie. 120,4 mk/km, a szacowany
po zakonczeniu całości rea|izowanych zadań na 360 mkikm'

W tabeli ponizej zamieszczono zbiorcze zestawienie kanalizacji dla poszczegolnych

e|ementów ag|omeracji.

Tabela 9. Przedstawia wskaźnik ilości mieszkańców na długość planowanej sieci w
Agl o m eracj i RAWA M AZOWI EC KA

URZĄD MIASTA RAWA MAZOIł/IECKA
Pląc J ,Piłsudskiego 5, 96.200 Ralł,a Mazowiecka

tel. (16) 814 47 ] ], fax (46) 814 43 23, lrlrł'ralrdmcl:oltiecką'pl um@rawama:olłiecka,pl
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Gmina (teren wchodzący w skład Ag|omeracji)
Długość siec

l km l
I|ość osób + (,łóżka

noclepowel

Vskaźnik koncentracj
lmk/kml

Miasto Rawa Mazowiecka. w tvm: 10,7 14s8 + (200) 143,1

Liczba mieszkańców miasta planowana do
podłączenia systemem kana|izacji do końca
f013 r. w ramach realizacji projektu
,'Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej
w aglomeraci i Rawa Mazowiecka - F aza I"

8,0 988 t ? 1  5

Liczba mieszkańców miasta planowana do
podłączenia systemem kanalizacji do końca
f015 r. w ramach realizacji projektu
,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
aslomeraci i Rawa Mazowiecka - F aza II"

) 1 450 166,7

Gmina Rawa Mazowiecka 5,4 300 56
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Razem Aglomeracia I6,1 1 1738+200:1938]| 120,4

Tabela 10. Wskaźnik koncentracji po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci
k a n a I i za cj i sa n ita rn ej

Teren wchodzący w skład
Aglomeracji

D|ugość sieci
lkml

Ilość osób
Wskaźnik

koncentracji
lmk/kml

Razem Aglomeracja 33,4+16,1:491515 729+1 738+200:17 667 360

2.5 oKREŚLENIE t UzAsADNIEN|E RLM WNtosKoWANEJ AGLoMERAcJ!

obecnie wnioskowana Równoważna |iczba mieszkańców (RLM) W Aglomeracji RAWA
MAZOWIECKA wynosi 26 853.

ob|iczając RLM agIomeracji uwzg|ędniono:
. stałych mieszkańcÓw 1 mieszkaniec = 1 RLM),
. miejsca noc|egowe (1 łoŻko noc|egowe d|a turysty = 1 RLM),

(pod pojęciem liczby turystow przyjęto bazę noclegowq tj. liczbę zarejestrowanych miejsc
noclegowych na terenie aglomeracjĄ

. ścieki przemysłowe odprowadzane do systemu oczyszcza|ni ściekow komuna|nych.

2.6 vVYKAz MtEJscoWoŚcI, KToRE WsPoŁTWoRzĄ AGLoMERAcJE.

Ag|omerację RAWA MAZOW|ECKA, o równoważnej |iczbie mieszkańcow 26 853, tworzą:

,,:y,.łI-#:ł,:{ł'y{-ł,ył:,:,{;::Ił"*
tel.(46)81447 ll, fax(46)8144323, trtrtr.ratatna:otriatka.pl um@rawama:owiecka.pl
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Tabela 11. oszacowanie ilości RLM dla aglomeracji

Gmina (teren
wchodzący w skład
Aglomeracji)

RLM
Mieszkańcy

(obecnie
korzystający z

sieci)

RLM
Mieszkańcy

(docelowo
korzystający z

sieci)

RLM
Turyści

(łóżka
noclegowe)

RLM
pozostali
wytwórcy
(obecnie)

RLM pozostali
wytwórcy

(planowani) RLM
suma

m. Rawa mazowiecka 15 729 l5 729+1438=
t7 167 200 6 336 f 250+600=

2 850 26 553

Konopnica t40 0 140

Zydomice 1ó0 0 0 r60
Razem Aslomeracia ls 729 t7 467 200 ó 336 2 850 26 8s3
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o Konopnica,
o Żydomice,

z oczyszczaInią ścieków komuna|nych z|oka|izowaną w Żydomicach.

3. PoDSUMowANTE.

Przedstawione w niniejszym opracowaniu informacje są zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 1 |ipca 2O1O r, w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic ag|omeracji
(Dz. U. 22010 r. Nr 137, poz.922).

Gmina w granicach ktorej znajduje się ag|omeracja jest odpowiedzia|na za podłączenie do sieci
kana|izacyjnej mieszkańców tej ag|omeracji, a nie zakłady przemysłowe, ktÓre i tak mają
obowiązek oczyszczania ścieków. Uwzg|ędniając powyższe W okreŚ|aniu wie|kości RLM
Aglomeracji uwzględniono:

* turystykę z i|ości miejsc noc|egowych (a nie |iczby turystów),
.:. przemysł - wy|iczany z ładunku,
* RLM = 1 mieszkaniecfizyczny.

Przyjmując podaną standaryzację w kwestii okreŚ|ania RLM ag|omeracji, dokonano
przeszacowania tej wie|kości w stosunku do okreś|onej Rozporządzeniem Wojewody nr 11106'
Doce|owo siecią kana|izacyjną objętych zostanie 15729+1738 = |7 467 stałych mieszkańcow i
200 turystow (na podstawie łóŻek noc|egowych). oszacowano, ie z zakladÓw przemysłowych na
oczyszcza|nię może być kierowany ładunek wyrażony równoważna |iczbą |udności w wie|kości
9 186 ,a więc RLM Aglomeracji to: 26853.
W związku, z czym może zostać wyznaczona Aglomeracja RAWA MAzoWlEcKA, o
równoważnej liczbie mieszkańców 26 853, w skład, któĘ wchodzić będą miejscowości:

* Rawa Mazowiecka,
* Konopnica,
* żydowice.

Wskaznik osob podłączonych na ki|ometr kana|izacji d|a planowanego zakresu w Aglomeracji
RAWA MAZOW|ECKA wynosi _ 120,4 mk/km (min. wie|kość wskaŹnika wynosi 120).

Proponowane granice Ag|omeracji przedstawiono graficznie w załączniku 1.

Uznając powyższe, wnosimy o |ikwidację Aglomeracji RAWA MAZOW|ECKA, o rÓwnowaznej
|iczbie mieszkańcow 54 430, obejmującą miasto Rawa Mazowiecka oraz miejscowości Gminy
Rawa Mazowiecka: Boguszyce, Chrusty, Konopnica, Niwna, Pasieka Wałowska, Pod|as,
Pukinin, Ścieki, Wałowice, Zydomice z oczyszczalnią ścieków komuna|nych zloka|izowaną w
Zydomicach, wyznaczonej rozporządzeniem nr 1.1/06 Wojewody Łodzkiego z dnia 20 stycznia
2006 roku i ustalenie nowego obszaru i granic Aglomeracji zgodnie z informacjami
zawańymiw części opisowej i graficznej niniejszej propozycji planu.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Pląc J ,Piłsudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. (46) 814 47 11, fax (46) 814 43 23, vtrtr.rcnrana:ariecka.ttl um@ral,ama:ot,iecka.pl
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4. ARGUMENTY PRZEMAwIAJĄCE ZA AGLoMERACJĄ RAwA
MAZOWIECKA

b wyposazenie miasta W infrastrukturę techniczną umoz|iwiającą spełnienie wymogów
zawańych w prawodawstwie unijnym i krajowym;

9 poprawa jakości zycia mieszkańców;
b rozwój miasta;
9 poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz dostosowanie do wymagań obowiązującego

w Polsce prawa i Dyrektyw Unii Europejskiej;
b korzystny wpływ na projektowany obszar Natura 2000 PLH 100015,'Do|ina Rawki' ', jak

równiez znajdujący się w zasięgu rezerwat wodny ''Rawka,' (rowniez w jego części nie objętej
projektowanym obszarem "Dolina Rawki").

9 znaczna poprawa i ochrona wód Rawki oraz za|ewu (sztucznego zbiornika wodnego
z|okalizowanego W południowej częŚci Rawy Mazowieckiej), przez który pzepływa,

9 wskaznik uzasadniający rea|izację zbiorczej sieci kana|izacyjnej > 120 Mk/km, tj. 120,4
mk/km,

$ wskaŹnik koncentracji po zrea|izowaniu p|anowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej d|a
Ag|omeracji RAWA MAZOW|ECKA kształtować się powinien na poziomie 360 mk/km.

URZĄD MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5' 96-200 Rawa Ma:oluiecka

tel. (46) 8I4 47 l I' fax (46) 8l4 43 23, vvlr.rulrana:olriecktt.lll um@ralłama:ou,iecka'pl
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5. SPIS TABEL

Tabe|a l DługośÓ i rodzaj zrea|izowanej sieci kana|izacji sanitarnej i ogó|nospławnej;

Tabe|a 2' Maksyma|ne i|ości ściekow oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Rawki, wg
pozwolen ia wodnoprawnego;

Tabe|a 3. Ścieki dopływające do oczyszcza|ni w latach 2009 - 2011 (w m3);
Tabe|a 4. Parametry ściekow surowych doprowadzanych do oczyszcza|ni Ściekow w 2009 r.;
Tabe|a 5. Parametry ściekow surowych doprowadzanych do oczyszcza|ni ściekow w 2010 r.;
Tabela 6. Parametry ściekow surowych doprowadzanych do oczyszcza|ni ściekow w 2011 r.;
Tabe|a 8. Informacje o p|anowanej do wykonania długości sieci kana|izacyjnej oraz |iczbie

mieszkańców, która będzie z niej korzystała;
Tabe|a 9. Wskaznik i|ości mieszkańców na długoŚÓ istniejącej sieci w Ag|omeracji Rawa

Mazowiecka;
Tabe|a 10. Wskaznik ilości mieszkańcow na długoŚÓ p|anowanej sieci w Ag|omeracji Rawa

Mazowiecka;
Tabela 9. WskaŹnik koncentracji po zrea|izowaniu p|anowanego zakresu sieci kana|izacji

sanitarnej;
Tabe|a 1 1. oszacowanie i|ości RLM d|a Ag|omeracji Rawa Mazowiecka;

6. ZAŁACZNIKI

1. Kserokopia pozwolenia wodno prawnego;

2' Wykaz stref ochrony bezpośredniej ujęc wody;

3. Załączn|k graficzny - mapa Ag|omeracji RAWA MAZOW|ECKA w ska|i 1 : 25 000;

URZĄD MIASTA RAWA MAZO|yIECKA
Plac J .Piłsudskiego 5' 96-200 Rawa Mazowiecka

tel' (46) B14 47 l l, fax (46) 814 43 23, vlrv'ralranttł:tllyiec,ka.pI um@rawama:owiecka'pl
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