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1. Wstęp 
 

Podstawowym celem działań władz samorządowych powinno być jak najlepsze zaspokojenie 

indywidualnych i zbiorowych potrzeb społeczności lokalnej oraz zapewnienie jej jak najwyższego 

standardu życia. Zwykle osiągnięcie tego celu jest możliwe poprzez realizację zadań własnych 

określonych przez ustawę, jednak szczególnie należy mieć na uwadze postulaty zgłaszane przez 

społeczeństwo osobiście. Realizacja tych zamierzeń powinna również sprzyjać długookresowemu 

rozwojowi lokalnemu. 
 
Szybko zmieniające się zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania rozwoju oraz integracja Polski  

z Unią Europejską sprawiają, że władze samorządowe są praktycznie zobowiązane do podejmowania 

skoordynowanych decyzji i działań zarysowanych w dłuższej perspektywie czasu. Osiągnięcie rozwoju 

lokalnego jest więc możliwe jedynie wówczas, jeśli jego realizacja opierać się będzie na stabilnym, 

wieloletnim programie rozwoju społeczno- gospodarczego. Podstawowym narzędziem 

umożliwiającym zarządzanie jednostką terytorialną w długim horyzoncie czasu jest strategia rozwoju.  
 
Strategia rozwoju gminy to pewien generalny plan systemowego, długofalowego działania władz  

(i wszystkich, którzy chcą im w tym pomóc) wobec szans i zagrożeń wynikających ze zmiennego 

otoczenia i działań innych podmiotów, ukierunkowany przez wartości i opcje uznane przez 

społeczność lokalną, bazujący na wewnętrznym potencjale sił i uwzględniający wewnętrzne słabości. 

 

Strategia stanowi koncepcję rozwoju, wytycza cele rozwoju oraz kierunki działania. Jest ona 

instrumentem stymulowania procesów społeczno- gospodarczych zachodzących na terenie gminy,  

a w szczególności: 

 dyktuje główne kierunki rozwoju gminy, 

 stanowi plan będący podstawą do podejmowania decyzji rozwojowych, 

 zwiększa spójność decyzji podejmowanych przez władze samorządowe, 

 pozwala na lepsze zagospodarowanie zasobów gminy, 

 stanowi podstawę do ubiegania się o środki finansowe z krajowych i zagranicznych funduszy 

pomocowych, 

 informuje mieszkańców i inwestorów o spodziewanych kierunkach rozwoju gminy. 

 

Strategia spełnia zatem funkcję: 

 materiału informacyjnego, określającego aktualny potencjał społeczny, ekonomiczny  

i gospodarczy gminy, 

 programu działania dla władz lokalnych, 

 formalnej podstawy umożliwiającej ubieganie się o środki wsparcia z budżetu państwa  

oraz o środki z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, 

 materiału promocyjnego.  
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Prace nad strategią Gminy Rawa Mazowiecka toczyły się z uwzględnieniem następujących zasad: 

 

 zasada koncentracji na realnych siłach Gminy Rawa Mazowiecka – strategia powinna 

zmierzać do wszechstronnego wykorzystania unikalnych zasobów lokalnych, w szczególności 

historycznych, przyrodniczych, a także kapitału ludzkiego oraz cennych odmienności. Dlatego 

zawartość celów strategicznych to przede wszystkim pomysły na wykorzystanie atutów 

lokalnych, na które zarówno Urząd Gminy, jak i sami mieszkańcy mają największy wpływ; 

 

 zasada koncentracji na zagadnieniach najistotniejszych dla przyszłości – przyjęto, że każdy 

potencjalny cel strategiczny powinien być rozpatrywany w kontekście jego doniosłości  

dla przyszłości Gminy. Dokonano zatem selekcji i wyodrębniono cele o najwyższym 

priorytecie; 

 

 zasada koncentracji tematycznej – Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 

- 2022 będzie koncentrowała się na niewielu, ale najważniejszych zagadnieniach z punktu 

widzenia rozwoju społeczno- gospodarczego. Ta swojego rodzaju wybiórczość zapobiega 

stworzeniu dokumentu, który będzie obejmować wszystkie cele, a faktyczna realizacja 

następuje tylko w niewielu przypadkach. 

 

Realizacja zadań określonych w Strategii przypada na okres programowania Unii Europejskiej  

i zawiera się w latach 2016 – 2022. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie tych 

rozpoczętych w latach 2019 – 2020 obejmą także następny okres programowania. 

 

 

 

 

 

 

2. Obszar i czas realizacji Strategii 
 

Obszar realizacji Strategii obejmuje gminę wiejską Rawa Mazowiecka, położoną w powiecie rawskim 

w województwie łódzkim. 

 

Czas realizacji obejmuje lata 2016 - 2022. Rezultaty i oddziaływania niektórych zadań, szczególnie 

tych rozpoczętych w latach 2019 - 2020 obejmą także następny okres programowania 
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3. Aktualna sytuacja społeczno- gospodarcza  

na obszarze objętym Strategią 
 

3.1. Podstawowe dane dotyczące obszaru 
 

3.1.1. Położenie 
 

Gmina wiejska Rawa Mazowiecka położona jest w powiecie rawskim, we wschodniej części 

województwa łódzkiego. 

Mapa 1: Położenie powiatu rawskiego w województwie łódzkim 

 

Gmina okala miasto Rawa Mazowiecka będące siedzibą Urzędu Gminy, Miasta, a także Powiatu.  

Mapa 2: Gmina Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim. 

 
Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, 

www.bip.powiatrawski.pl  

powiat rawski 
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Gmina Rawa Mazowiecka graniczy z następującymi gminami: 

 Głuchów, 

 Skierniewice, 

 Nowy Kawęczyn, 

 Cielądz, 

 Regnów, 

 Żelechlinek, 

 Czerniewice, 

 Miastem Rawa Mazowiecka, 

 Miastem i Gminą Biała Rawska. 

 

Odległości od większych miast wynoszą: 

 Łódź – ok. 60 km, 

 Warszawa – ok. 77 km. 

 

Mapa 3: Gmina Rawa Mazowiecka na mapie drogowej 
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Gmina posiada korzystny układ komunikacyjny o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. 

Przez teren Gminy przebiegają drogi krajowe: 

 Nr S8: Warszawa - Katowice (o długości 9,25 km), 

 Nr 72: Łódź - Rawa Mazowiecka (o długości 4,0 km) 

drogi wojewódzkie (o łącznej długości 18,18 km) relacji: 

 Nr 707: Skierniewice - Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto, 

 Nr 725: Rawa Mazowiecka - Biała Rawska,  

 Nr 726: Rawa Mazowiecka - Opoczno. 

Sieć dróg uzupełnia 13 dróg powiatowych, 35 dróg gminnych oraz drogi wewnętrzne. 
 

Położenie Gminy ma ogromny wpływ na jej rozwój społeczno-gospodarczy. Okala ona jedno  

z większych w okolicy miast, które skupia w sobie najważniejsze funkcje dla życia mieszkańców. 

Korzystne położenie względem ciągów drogowych oraz innych jednostek terytorialnych czyni Gminę 

atrakcyjną pod względem inwestycyjnym oraz stanowi podstawę dla rozwoju przedsiębiorczości. 
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3.1.2. Powierzchnia 
 

Pod względem fizyczno- geograficznym obszar Gminy znajduje się w obrębie dwóch mezoregionów: 

Wysoczyzny Rawskiej i Wzniesień Łódzkich. „Granica między nimi biegnie doliną Rawki płynącej  

na północ przez środek Gminy. Rzeźba terenu jest tu dosyć urozmaicona. 

Na północ i na południe od Rawy równoleżnikowo ciągną się pasy pagórków i wzgórz morenowych 

związanych ze strefą maksymalnego zasięgu lądolodu zlodowacenia Warty. 

Teren gminy przecina dolina Rawki z rozległymi tarasami wysokimi i tarasem zalewowym. Towarzyszą 

jej liczne, często suche doliny boczne. Największymi dolinami spływają do Rawki jej prawobrzeżne 

dopływy: Krzemionka, Rylka i Białka. 

Na zachód od Rawy i na zachód od Kurzeszyna i Wołuczy rozciągają się płaskie obszary  

o charakterze równiny moreny dennej. Nieliczne, wyraźnie rysujące się kulminacje mają charakter 

wzgórz kemowych lub wzgórz morenowych. Ze względu na dobre gleby obszary te charakteryzują się 

korzystnymi warunkami do produkcji rolnej.  

W obrębie wysoczyzny morenowej występują liczne formy wytopiskowe w postaci zagłębień, tworząc 

tzw. „oczka wodne”. Największą nieckę położoną na południowo- zachodnich obrzeżach gminy 

zajmują obecnie rozległe stawy rybne - Siemień, Lubicz, Działacz i mniejsze.”1 

 

 

W 2015 roku powierzchnia gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka wynosiła 16 326 ha, co stanowiło 

25,26% powierzchni powiatu rawskiego. Gmina zajmuje największą powierzchnię spośród gmin 

wiejskich. Większy jest od niej obszar wiejski - Biała Rawska (30,76%), a tym samym cała gmina 

miejsko- wiejska Biała Rawska - zajmuje ona 32,24% powierzchni powiatu. 

Tabela 1: Powierzchnia powiatu rawskiego i wchodzących w jego skład jednostek terytorialnych [ha] 
 powierzchnia (ha) udział % w powierzchni powiatu 
Powiat rawski 64 620 

 
Rawa Mazowiecka - gmina miejska 1 428 2,21% 
Biała Rawska - gmina miejsko- wiejska 20 831 32,24% 
Biała Rawska - miasto 953 1,47% 
Biała Rawska - obszar wiejski 19 878 30,76% 
gminy wiejskie 
Cielądz 9 293 14,38% 
Rawa Mazowiecka 16 326 25,26% 
Regnów 4 635 7,17% 
Sadkowice 12 108 18,74% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Gmina Rawa Mazowiecka podzielona jest na 52 obręby geodezyjne, w skład których wchodzą  

54 miejscowości w ramach 38 sołectw. Poniżej przedstawiono sołectwa wraz z miejscowościami. 

                                                
1 „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 
2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017” 
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Tabela 2: Sołectwa - jednostki pomocnicze i miejscowości w gminie Rawa Mazowiecka 
sołectwo - jednostka 

pomocnicza miejscowości sołectwo - jednostka 
pomocnicza miejscowości 

Boguszyce 
Boguszyce 

Rossocha 
Nowa Rossocha 

Boguszyce Małe Stara Rossocha 

Bogusławski Małe 
Bogusławski Małe Linków Linków 
Świnice Leopoldów Leopoldów 

Byszewice Byszewice Podlas Podlas 

Chrusty Chrusty 

Kurzeszyn 

Kurzeszyn 

Dziurdzioły 
Dziurdzioły Kurzeszynek 
Zarzecze Nowy Kurzeszyn 

Garłów Garłów Gaj 

Julianów Julianów Lutkówka Lutkówka 

Głuchówek 
Głuchówek Nowa Wojska Nowa Wojska 
Nowy Głuchówek 

Przewodowice 
Przewodowice 

Janolin 
Janolin Julianów Raducki 
Huta Wałowska Pukinin Pukinin 

Jakubów 
Jakubów Soszyce Soszyce 
Helenów Stare Byliny Stare Byliny 

Matyldów 
Matyldów 

Wałowice 
Wałowice 

Bogusławski Duże Stary Dwór 

Małgorzatów 
Małgorzatów Ścieki Ścieki 
Zielone Stara Wojska Stara Wojska 

Kaliszki Kaliszki Wilkowice Wilkowice 

Kaleń Kaleń Wołucza Wołucza 

Konopnica Konopnica Zagórze Zagórze 

Niwna 
Niwna Pasieka Wałowska Pasieka Wałowska 
Pokrzywna Zawady Zawady 

Księża Wola Księża Wola Żydomice Żydomice 

Rogówiec 
Rogówiec 
Rossocha 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej, www.rawam.ug.gov.pl 
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Poniżej przedstawiono mapę Gminy. 

Mapa 4: Mapa gminy Rawa Mazowiecka z wyznaczonym miastem Rawa Mazowiecka 

 
Źródło: Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej, System Informacji Przestrzennej, 

rawamazowiecka.e-mapa.net.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 

str. 15 
 

3.1.3. Ludność 
 

Gęstość zaludnienia w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka wynosi 53 osoby/km2. Liczba ludności  

w latach 2003 – 2013 utrzymywała się na podobnym poziomie z niewielką tendencją wzrostową. 

Rejestrowane są dodatnie wartości przyrostu naturalnego oraz salda migracji wewnętrznych. 

Zmniejsza się liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych, choć w ostatnich latach wzrosła  

w porównaniu do tej najniższej. Problemem jest stosunkowo niski poziom wykształcenia 

społeczeństwa oraz długotrwałe bezrobocie osób zarejestrowanych. 

 

 

3.1.4. Środowisko przyrodnicze 
 

 Klimat2 
Obszar gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka położony jest w północno - wschodniej części 

„środkowopolskiego” regionu klimatycznego, charakteryzującego się m.in. dużą częstotliwością 

występowania dni z pogodą bardzo ciepłą bez opadów. Warunki klimatyczne Gminy są korzystne  

dla upraw rolnych. Na klimat Gminy składają się: 

 wysokie usłonecznienie - roczna suma promieniowania słonecznego - 86,3 kcal/cm², 

 wysoki wskaźnik termiczny - 23ºC, 

 długi okres bezmroźny - 231 dni, 

 długi okres wegetacyjny - 214 dni, 

 niedobór opadów atmosferycznych - średnioroczna suma opadów atmosferycznych  

od 550 mm do 600 mm. 

 

 Wody powierzchniowe3 
Gmina w całości leży w dorzeczu Rawki tworzącej zlewnię III rzędu w obrębie zlewni Bzury. Długość 

rzeki wynosi 98,7 km, z czego w granicach Gminy znajduje się jedynie jej środkowy odcinek. Rawka 

charakteryzuje się krętym korytem, licznymi meandrami i starorzeczami, które można obserwować 

zwłaszcza na odcinku na północ od Rawy Mazowieckiej. W kilku punktach wody Rawki są piętrzone. 

Największe sztuczne zbiorniki w dolinie rzeki znajdują się powyżej Rawy Mazowieckiej. Są to zbiorniki: 

Dolna (w obrębie miasta) i Tatar (na terenie Gminy) oraz stawy w sąsiedztwie Bylin. Przez Gminę 

przepływają także mniejsze rzeki: 

 Krzemionka - prawostronny dopływ Rawki, uchodzi do niej na 64,5 km; 

 Rylka - niewielki prawostronny dopływ Rawki, do której uchodzi na 59,8 km; 

 Białka - największy prawobrzeżny dopływ Rawki, uchodzi do niej na 50,1 km. 

                                                
2 „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” 
3 Ibidem 
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Pola uprawne i w mniejszym stopniu łąki, są odwadniane za pomocą sieci cieków i rowów melioracji 

podstawowej i szczegółowej. Dużym zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

są ścieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych w miejscowościach 

nieskanalizowanych. Zagrożenie stanowią również tzw. zanieczyszczenia obszarowe4 oraz wody 

opadowe, które spłukując powierzchnię dopływają do zbiorników wraz z zanieczyszczeniami. 

 

 

 Wody podziemne5 
W obrębie Gminy występują piętra wodonośne: czwartorzędowe, trzeciorzędowe i jurajsko - kredowe. 

Na większej części omawianego obszaru, a zwłaszcza w rejonie Rawy Mazowieckiej, w dolinie Rawki  

i Rylki, wody podziemne wyżej wymienionych pięter wodonośnych pozostają ze sobą oraz z wodami 

powierzchniowymi w więzi hydraulicznej i podlegają aktywnej wymianie. 

Tereny Gminy położone w dolinie Rawki i na zachód od niej, wraz z obszarem miasta Rawa 

Mazowiecka, znajdują się w obrębie tzw. Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO). W zasięgu omawianego 

obszaru znajduje się ujęcie wód podziemnych wodociągu w Boguszycach. Dla tego ujęcia 

wyznaczono strefę ochrony pośredniej o ograniczonej możliwości zagospodarowania terenu. 

Do największych ujęć wód podziemnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka należą: 

 ujęcie w Boguszycach dla potrzeb wodociągu wiejskiego; 

 ujęcie w Boguszycach dla potrzeb miasta; 

 ujęcie wodociągu wiejskiego w Kurzeszynie; 

 ujęcie wodociągu wiejskiego w Pukininie; 

 ujęcie wodociągu wiejskiego w Hucie Wałowskiej; 

 ujęcie wodociągu wiejskiego w Wałowicach; 

 ujęcie wodociągu wiejskiego w Zagórzu; 

 ujęcie wodociągu wiejskiego w Wilkowicach. 

Powyżej wymienione ujęcia gminne są eksploatowane przez Gminny Zakład Eksploatacji WiK. 

Ponadto na terenie Gminy znajduje się szereg ujęć zakładowych. 

 

 Gleby6 
Gmina Rawa Mazowiecka charakteryzuje się słabymi glebami. 

Przeważają tu gleby wykształcone z piasków, o małej zasobności w składniki pokarmowe. Ze względu 

na dużą przepuszczalność utworów (bardzo lekki skład granulometryczny) są to gleby trwale  

lub okresowo za suche. Jakościowo są to gleby V i VI klasy bonitacyjnej o małej przydatności  

do produkcji rolnej 

                                                
4 Zanieczyszczenia obszarowe są to zanieczyszczenia spływające do cieków powierzchniowych wraz 
z wodami opadowymi w sposób niezorganizowany z gruntów ornych, użytków zielonych, obszarów 
leśnych czy wysypisk nie spełniających wymagań ochrony środowiska 
5 „Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 
2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” 
6 Ibidem 
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Lepsze jakościowo gleby wytworzone są z pyłów lub piasków gliniastych podścielonych gliną. 

Charakteryzują się średnią zasobnością w składniki pokarmowe i lepszymi stosunkami wodno- 

powietrznymi. Zaliczane są do IV, czasami III klasy bonitacyjnej. Większe kompleksy tych gleb 

występują w północno- zachodniej i środkowo- zachodniej części Gminy. Pod względem 

typologicznym gleby gruntów ornych należą do klasy gleb pseudobielicowych i brunatnych 

wyługowanych. 

W obrębie użytków zielonych występują gleby pochodzenia organicznego: torfowe, mułowotorfowe  

i mady. 

Na terenie Gminy występują kompleksy rolniczej przydatności: żytni (95,5%), niewielki udział 

kompleksów pszennych (0,8%) i kompleksy zbożowo - pastewne (3,7%). 

 Surowce mineralne 
Na terenie Gminy występują udokumentowane złoża kruszyw naturalnych przedstawione poniżej. 

Tabela 3: Złoża kruszyw naturalnych na obszarze gminy Rawa Mazowiecka 
Nazwa złoża Stan zagospodarowania złoża Zasoby (tys. Mg) Wydobycie 

Kolonia Wołucza złoża nie eksploatowane 73 - 
Kolonia Wołucza I złoże eksploatowane 39 23 

Konopnica złoże zagospodarowane, eksploatowane 
okresowo 52 47 

Kurzeszyn złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo (w kat. A+B+C1) 195 - 

Wojska Stara II – p. A złoża nie eksploatowane 9 - 

Wojska Stara II – p. B złoże o zasobach rozpoznanych 
szczegółowo (w kat. A+B+C1) 36 36 

Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce, 2008r. 

 

 Zanieczyszczenie powietrza7 
Na stan czystości powietrza w gminie Rawa Mazowiecka wpływa emisja niska, pochodząca  

z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach domowych.  

W wielu gospodarstwach spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym odpady 

komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi 

w niższych temperaturach. Głównym paliwem jest węgiel o różnej jakości i różnym stopniu 

zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadają jakichkolwiek 

urządzeń ochrony powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje 

zmienność sezonową (związaną z okresem grzewczym). Na terenie Gminy nie ma dużych zakładów 

przemysłowych, zatem nie występują tu duże źródła emisji zorganizowanej. 

Na jakość powietrza wpływa również emisja, której źródło stanowią środki transportu. Emisja 

komunikacyjna stwarza zagrożenie zwłaszcza w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego  

i ma niekorzystny wpływ na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek 

węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły z metalami ciężkimi) pogarszają jakość powietrza 

atmosferycznego a także wpływają na wzrost poziomu stężenia ozonu w troposferze. Oprócz źródeł 

lokalnych znaczący wpływ na jakość powietrza atmosferycznego w Gminie mają także 

                                                
7 Ibidem 
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ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyłowe pochodzące z dużych ośrodków przemysłowych 

(głównie z aglomeracji łódzkiej i warszawskiej). 

Dążąc do ograniczenia emisji zanieczyszczeń Gmina oraz poszczególne podmioty organizacyjne 

podejmują różnego rodzaju działania. Stosowane metody to: budowa i eksploatacja urządzeń ochrony 

powietrza, stosowanie paliw o większej wartości opałowej i niższej zawartości siarki i popiołu, 

modernizacje kotłowni polegające na zastąpieniu źródeł opalanych węglem na źródła opalane olejem 

czy gazem płynnym. Działania proekologiczne prowadzone przez Gminę powinny ograniczyć emisję 

zanieczyszczeń do atmosfery. Istotne znaczenie dla poprawy czystości powietrza będą miały również 

takie działania jak: termomodernizacja obiektów, modernizacja źródeł ciepła, korzystanie z paliw 

ekologicznych. 

 

 Hałas8 
Najbardziej uciążliwym źródłem hałasu na obszarze gminy Rawa Mazowiecka jest komunikacja 

drogowa. Duże natężenie ruchu pojazdów występuje przede wszystkim na drogach krajowych  

i wojewódzkich. Na terenie Gminy nie jest prowadzony monitoring hałasu, jednak szacuje się,  

że natężenie ruchu pojazdów nie jest na tyle duże, aby hałas komunikacyjny stwarzał szczególne 

utrudnienia mieszkańcom. 

Hałas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzależnionym od takich czynników  

jak: wskaźnik presji motoryzacji, gęstość sieci dróg i odległość terenów stale zamieszkiwanych  

od dróg o dużym natężeniu. Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi  

o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. 

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć,  

że na terenie Gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego  

z ruchem kołowym. 

Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom Gminy. 

 

 Przyroda9 
Najcenniejsze obszary pod względem przyrodniczym leżą w północnej i południowo - zachodniej 

części Gminy. Są to: 

 Rezerwat wodny „Rawka”; 

 Fragment Bolimowsko - Radziejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki; 

 Kompleksy leśne: uroczyska „Dębina”, „Grabina”, „Rawski Las” z fragmentami kompleksów 

lasów wodochronnych i uroczysk „Bogusławki - Sanogoszcz”, „Zagórze”, „Małgorzatów” (lasy 

prywatne). 

 

Rezerwat wodny „Rawka” został utworzony Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

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

                                                
8 Ibidem 
9 Ibidem 
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Nr 39). Rozciąga się na terenie gmin: Żelechlinek i Koluszki oraz Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka, 

Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Bolimów i Nieborów, powierzchnia jest równa 487 ha. Rezerwatem 

objęto rzekę Rawkę od jej źródeł do ujścia o długości 97 km, wraz z rozgałęzieniami koryta rzeki, 

starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów: Krzemionki, Rokity, Rylki i Białki oraz 

przybrzeżnymi pasami terenu o szerokości 10 m. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie 

typowej rzeki nizinnej średniej wielkości wraz z krajobrazem jej doliny oraz środowiska życia wielu 

rzadkich i chronionych roślin i zwierząt. Wzdłuż całej długości rzeki obserwuje się występowanie 

chronionych zwierząt: bobra i wydry. Cała dolina Rawki z ujściowymi fragmentami jej dopływów należy 

do systemu ECONET (opracowany w ramach europejskiego programu międzynarodowej Unii Ochrony 

Przyrody) stanowiąc korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, natomiast jej część powyżej miasta 

Rawa Mazowiecka należy do systemu międzynarodowego NATURA 2000 - Dolina Rawki PLH100015 

– zajmuje łączną powierzchnię 2525,382 ha. Obszar chroniony jest ze względu na bogatą 

różnorodność siedlisk i związanych z nimi gatunków roślin i zwierząt. Z cennych siedlisk wymienić 

należy zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, torfowiska, bory i lasy bagienne oraz liczne łęgi wierzbowe, 

topolowe, olszowe i jesionowe. Na terenie ostoi występuje ponad 540 gatunków roślin naczyniowych, 

a wśród nich co najmniej 27 gatunków chronionych i kilkadziesiąt rzadkich w skali krajowej lub 

regionalnej takich jak starodub łąkowy, widłak wroniec i wielosił błękitny. Dolina Rawki jest ważnym 

miejscem lęgu dla wielu ptaków, obserwować tu można błotniaki, muchołówki, jarząbka, zimorodka, 

bociana białego i czarnego. Gatunkami ściśle związanymi z podmokłym krajobrazem rzeki są również 

bóbr i wydra oraz płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta. W lasach ostoi spotkać można także 

rysia. 

 

Południowo - zachodnia część Gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej Rawki. 
Ponadto, prawie cały obszar północno- wschodni Gminy mieści się w Bolimowsko - Radziejowskim 
Obszarze Chronionego Krajobrazu. Obydwa obszary zostały ustanowione Uchwałą Nr XIV/93/86 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach ze zmianami w 1997 roku. 

 

Użytki ekologiczne w Gminie zajmują 2,24 ha. 

 

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka znajduje się 9 pomników przyrody. Wśród alei zabytkowych  

do najcenniejszych należą aleje lipowe w: 

 Konopnicy - złożona z 71 drzew około 120 - 140 letnich, 

 Żydomicach - złożona z 97 drzew w wieku 120 - 140 lat. 

Ponadto do pomników przyrody należą następujące grupy drzew: 

 dwie grupy 10 dębów szypułkowych w Julianowie, 

 3 lipy, 1 klon, 1 brzoza na terenie cmentarza w Kurzeszynie, 

 1 wiąz szypułkowy, 2 kasztanowce we wsi Boguszyce, 

 1 kasztan biały, 1 klon zwyczajny, 1 robina akacjowa w Konopnicy, 

 64 lipy drobnolistne, 7 lip szerokolistnych w Żydomicach, 

 10 drzew we wsi Julianów. 
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 Zasoby leśne10 
Lasy koncentrują się głównie na południowych i wschodnich obrzeżach Gminy. Największymi 

kompleksami leśnymi na terenie Gminy są: 

 lasy państwowe uroczyska: „Rawski Las”, „Bogusławki - Sanogoszcz”, „Dębina”, „Zagórze”, 

„Pukinin”, „Grabina” oraz mniejsze: „Byliny - Dziurdzioły”, „Wilkowice”, „Wołucza”, „Wałowice”, 

„Błędziska”, „Pokrzywna I”; 

 zwarte kompleksy leśne innych użytkowników w rejonie wsi Małgorzatów. 

W drzewostanach dominują dojrzałe (powyżej 40 lat) monokultury sosnowe z ubogą roślinnością 

zielną. Rzadko spotyka się naturalne płaty boru mieszanego i borów sosnowych. Większe ich siedliska 

występują w obrębie uroczyska „Dębina”. Większość obszarów leśnych to lasy gospodarcze 

pozostające poza kategoriami ochronności. Według danych GUS, na koniec 2014 roku na terenie 

Gminy lasy zajmowały ogółem obszar o powierzchni 3 021,25 ha. Lasy publiczne stanowią 1564,20 ha 

(51,77%), zaś lasy prywatne 1457,05 ha (48,23%).  

Tabela 4: Powierzchnia lasów w ha w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka w 2014 roku 

ogółem publiczne 
ogółem publiczne Skarbu Państwa publiczne Skarbu Państwa  

w zarządzie Lasów Państwowych 
prywatne 
ogółem 

3 021,25 1 564,20 1 564,20 1 522,63 1457,05 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Powierzchnia gruntów leśnych w Gminie wynosiła w 2014 roku 3205,76 ha, wskaźnik lesistości 19,4%.  

Tabela 5: Powierzchnia gruntów leśnych (ha) w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka w 2014 roku 

ogółem lesistość 
w % 

grunty leśne 
publiczne ogółem 

grunty leśne 
publiczne Skarbu 

Państwa 

grunty leśne publiczne Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych 

grunty leśne 
prywatne 

3 205,76 19,4 1 652,03 1 652,03 1 569,46 1 553,73 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Spośród wszystkich jednostek terytorialnych należących do powiatu rawskiego w gminie wiejskiej 

Rawa Mazowiecka występuje zaraz po gminie wiejskiej Cielądz najwyższy wskaźnik lesistości. 

Wykres 1: Lesistość w powiecie rawskim w 2013 roku (w %) 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

                                                
10 Ibidem; Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych 
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3.1.5. Rys historyczny 
 

„Najstarsze ślady osadnictwa na ziemi rawskiej pochodzą z epoki paleolitu, tj. 10 000 lat p.n.e., 

znaleziska przedmiotów wykonanych z krzemieni z tego okresu pochodzą m.in. z Małgorzatowa - wsi 

położonej na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowościach 

położonych na terenie obecnej gminy pochodzą z XIV w. i dotyczą miejscowości: Boguszyce, 

Głuchówek, Konopnica, Zawady. W XV w. wymienione były również wsie Kurzeszyn i Żydomice. 

Badania archeologiczne potwierdzają, że już w połowie XII w. w miejscowości Kurzeszyn istniał gród 

drewniany. 

Historia tych ziem jednak związana jest nierozłącznie z bogatą przeszłością miasta Rawa Mazowiecka 

oraz Mazowsza. Najstarsze zapiski dotyczące miasta sięgają XIV w., a niedługo potem w widłach 

rzeki Rawki i Rylki powstał zamek obronny, gdzie do dzisiaj przetrwała tylko baszta. Wokół zamku  

w bliższej i dalszej odległości pojawiali się liczni rzemieślnicy i kupcy, a w okolicy powstały pałace 

bogatego ziemiaństwa i urzędników królewskich. 

Na obszarze gminy poprzez dłuższy czas utrzymywał się front działań wojennych I Wojny Światowej, 

co skutkowało znacznym wyniszczeniem infrastruktury wsi i grabieżami. W czasie II Wojny Światowej 

na terenie gminy działały liczne oddziały partyzanckie, szczególnie w Rawie i Kurzeszynie. Gmina 

Rawa Mazowiecka powstała na skutek reformy administracyjnej z dnia 1 stycznia 1973 roku i w tych 

granicach funkcjonuje do dnia dzisiejszego.”11 

 

 

 

3.1.6. Rys kulturowy 
 

Jak zapisano na kartach Encyklopedii PWN: „W znaczeniu najszerszym kultura obejmuje to wszystko, 

co w zachowaniu się i wyposażeniu członków społeczeństw ludzkich stanowi rezultat zbiorowej 

działalności. Mówi się też o kulturze jako tym, co w zachowaniu się ludzkim jest wyuczone  

- w odróżnieniu od tego, co biologicznie odziedziczone. (…) termin kultura zyskał pewną popularność 

w XVIII w., kiedy był odnoszony zwłaszcza do moralnego i umysłowego doskonalenia się człowieka; 

szeroko, choć jeszcze nie powszechnie, zaczął być stosowany w XIX w., oznaczano nim całokształt 

tak duchowego, jak i materialnego dorobku społeczeństwa.” 

 

Na obszarze gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka do najciekawszych zabytków kultury wpisanych  

do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zaliczają się: 

 dwór w Wilkowicach zbudowany około 1870 roku w charakterze neoklasycystycznym oraz 

park pochodzący z około 1850 roku przekomponowany w 1910 roku wg projektu Stefana 

Celichowskiego; 

                                                
11 Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej, www.rawam.ug.gov.pl 
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 park dworski w Konopnicy – krajobrazowy z XIX w. - na uwagę zasługuje aleja w ciągu drogi 

Konopnica - Żydomice oraz aleja w Konopnicy; 

 pałac i park dworski w Rossosze – pałac wybudowany w 1928 roku w charakterze 

neoklasycznym, park założony w 1912 roku wg projektu Stefana Celichowskiego; 

 drewniany kościół parafii rzymsko- katolickiej p.w. Św. Stanisława w Boguszycach, wzniesiony 

w latach 1550 - 1553, posiada bardzo cenną polichromię ścian i stropów; 

 kościół i plebania parafii rzymsko- katolickiej p.w. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie 

wybudowany w latach 1923 – 1924 w charakterze neobarokowym; 

 kapliczka przydrożna drewniana z 1934 roku w miejscowości Podlas; 

 dwór i spichlerz w Bylinach Starych – spichlerz drewniany, zbudowany około 1880 roku. 

 

Ważną rolę pełnią w Gminie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujące we wsiach: 

Konopnica, Kaleń, Wołucza, Wilkowice, Przewodowice, Stara Wojska, Kurzeszyn, Niwna oraz Linków.  

Zajmują się one nie tylko ochroną 

przeciwpożarową i ratownictwem, ale biorą 

również czynny udział w życiu kulturalnym 

wsi - budynki OSP są wykorzystywane na 

potrzeby kulturalno-rekreacyjne ich 

mieszkańców: spotkania, imprezy, pokazy 

kulinarne, czy zawody sportowe. 

 

 
Fot. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej 

 

Na obszarze Gminy funkcjonuje również Gminny Zespół do spraw Oświaty, Kultury i Sportu. Jest 

on jednostką budżetową Gminy Rawa Mazowiecka powołaną do obsługi finansowej szkół, sportu  

i kultury oraz organizacji dowozu uczniów do szkół w grudniu 1995 roku uchwałą Rady Gminy  

w Rawie Mazowieckiej Nr 42/95. Z dniem 1 stycznia 1996 roku Gmina przejęła prowadzenie szkół 

podstawowych i w celu usprawnienia obsługi finansowej – wówczas 8 szkół podstawowych - Rada 

Gminy powołała nową jednostkę organizacyjną Gminy. 

Od momentu powstania aż do wiosny 2004 roku Zespół miał siedzibę w Rawie Mazowieckiej.  

W tym czasie Gmina nie posiadała własnego budynku i również Urząd Gminy mieścił się  

w wynajmowanych pomieszczeniach biurowych. Wiosną 2004 roku - po oddaniu do użytku nowo 

wybudowanego budynku Urzędu Gminy, po uroczystym otwarciu, które miało miejsce w dniu 8 maja 

2004 roku, Zespół przeprowadził się do nowej siedziby Gminy. 

Przeprowadzona w roku 1999 reforma systemu oświaty spowodowała konieczność utworzenia  

w Gminie szkół gimnazjalnych i w tymże roku powstały w gminie 3 gimnazja połączone ze szkołami 

podstawowymi w zespoły szkół ogólnokształcących oraz zlikwidowano Szkołę Podstawową  

w Dziurdziołach. 
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Działalność kulturalną prowadzi również Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie wraz z filiami  

w: Boguszycach oraz Hucie Wałowskiej. Biblioteczny księgozbiór liczył w 2013 roku 27962 woluminy, 

w 2012 roku zarejestrowanych było 664 czytelników, średnio 1 czytelnik wypożyczył 15,6 woluminu. 

 
Fot. Biblioteka w Kurzeszynie 

 

 

Obszar Gminy to także miejsce powstania i aktywnej działalności zespołów ludowych. Należą  

do nich: 

 Ludowy Zespół Obrzędowy „Wilkowianie”: 

Powstał on w 1994 roku na bazie Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowic. Zespół podtrzymuje  

i kultywuje tradycje ludowe, które już od wieków występowały na Ziemi Rawskiej, reprezentuje Gminę  

i Region Rawski w licznych przeglądach i festiwalach. Występował m.in. w Aleksandrowie Łódzkim, 

Kazimierzu Dolnym n. Wisłą, Kwidzyniu, Mińsku Mazowieckim i Szprotawie. Corocznie prezentuje się 

również na Dożynkach Powiatowych. Zespół jest także współorganizatorem „Spotkań Zespołów  

i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach”. 

 Zespół Ludowy „Wspomnienie” 

Zespół powstał 7 stycznia 2003 roku w celu przypomnienia młodym ludziom dawnych obrzędów, 

zapomnianych melodii, jak również aby promować Gminę Rawa Mazowiecka i Powiat Rawski.  

Z zespołem występuje także kapela. Zespół wykonuje stare piosenki oraz układa nowe teksty  

do starych melodii. Występuje około dwadzieścia razy w roku m.in. na dożynkach, świętach ludowych, 

otwarciach, jak i na uroczystościach kościelnych. „Wspomnienie” w swoim dorobku artystycznym  

ma jak do tej pory kilkanaście wyróżnień specjalnych, a najważniejszymi są: III nagroda  

na Ogólnopolskim Festiwalu Chleba w Mińsku Mazowieckim oraz II nagroda na Etno - Kabarecie  

w 2011 roku. Solista i akordeonista Grzegorz Czernek, który występuje w tym zespole od dwunastego 

roku życia, ma w swoim dorobku również wiele nagród i wyróżnień. 
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 „Zespół Śpiewaczy z Boguszyc” (wcześniej „Dzieciaki z Boguszyc”) 

Zespół prezentuje piękno folkloru Ziemi Rawskiej już od 6 lat, śpiewa stare pieśni z regionu Rawy 

Mazowieckiej, jak i kultywuje tradycje ludowe podczas różnych przedstawień obrzędowych. Dorobek 

swojej działalności prezentuje na różnych lokalnych uroczystościach kulturalnych, a w szczególności 

na Ogólnopolskich Festiwalach Młodych, gdzie zdobywa liczne nagrody. 

 Zespół „Linkowiacy” z Linkowa 

Zespół powstał w 2007 roku wraz z obchodami Jarmarku Ludowego w Boguszycach, bierze udział 

m.in. w: przeglądach zespołów ludowych, jarmarkach, piknikach, dożynkach, majówkach i festiwalach 

w województwie łódzkim, jak również poza jego granicami promując Gminę Rawa Mazowiecka  

i Powiat Rawski. „Linkowiacy” to zespół wielopokoleniowy, którego nadrzędnym celem jest 

przekazywanie młodzieży dawnej muzyki ludowej oraz obyczajów, takich jak: chodzenie po dyngusie 

w Wielkanoc, śpiewanie majówek przy przydrożnych kapliczkach, przebierańcy i malowanie kozaków 

na półpoście. Członkinie zespołu przyrządzają również i prezentują tradycyjne potrawy regionalne. 

 Zespół „Pod Różą” z Wilkowic 

Zespół rozpoczął swą działalność w styczniu 2011 roku. Wykonuje utwory ludowe, biesiadne, religijne, 

jak i patriotyczne. W swoim dorobku artystycznym ma m.in. udział w VIII kolędowaniu pt. „Z kolędą  

i dobrym Słowem” w Kochanowie w gminie Głuchów, w kolędowaniu w Kościele p.w. św. Mikołaja  

w Słupii, jak i udział w koncercie poświęconym pamięci Jana Pawła II w Szczukach oraz  

w „VI Spotkaniach Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach”. 

 

 

Cennym dobytkiem Gminy jest również rękodzieło ludowe, którego przykłady przedstawiono poniżej. 

  
Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej, www.rawam.ug.gov.pl 

 

Gmina Rawa Mazowiecka przynależy do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”. 
W skład stowarzyszenia wchodzą również gminy: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Regnów  

i Sadkowice, Bolimów, Żelechlinek i Puszcza Mariańska. Misją LGD jest: „Poprawa jakości życia  

z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości (a w tym turystyki)  

i kapitału ludzkiego.” W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2009 – 2015 Stowarzyszenie 

opisuje cele, przedsięwzięcia oraz przykłady działań na kolejne lata jego funkcjonowania. Wśród 

planowanych przedsięwzięć wyliczono m.in.: 
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 Budowę, remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich, 

innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych 

obiektów; 

 Szkolenia aktywizujące, w tym kursy gotowania, pieczenia itp.; 

 Szkolenia dla mieszkańców z zakresu tworzenia grup producenckich; 

 Organizację wydarzeń kulturalnych i promocyjnych; 

 Budowę/ odbudowę boisk sportowych; 

 Budowę i urządzanie parków i miejsc rekreacji. 

 

 

 

3.2. Zagospodarowanie przestrzenne 
 

3.2.1. Infrastruktura techniczna 
 

 Wodociągi 
Zaopatrzenie mieszkańców Gminy w wodę odbywa z wodociągów zbiorowych. System wodociągowy 

zasilany jest z 7 ujęć wody zlokalizowanych w miejscowościach: Boguszyce, Huta Wałowska, 

Kurzeszyn, Pukinin, Wałowice, Wilkowice oraz Zagórze. Długość czynnej wodociągowej sieci 

rozdzielczej w 2013 roku wynosiła 179,1 km, funkcjonowało 2511 połączeń prowadzących  

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. W 2013 roku do gospodarstw domowych 

dostarczono 449,4 dam3 wody. W 2012 roku z instalacji tej korzystały 6582 osoby, czyli 76,3% ogółu 

ludności. 

Na terenie Gminy funkcjonuje również wodociąg zakładowy w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu 

Zootechniki w Rossosze. 

Tabela 6: Wodociągi w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

długość czynnej sieci rozdzielczej 
169,2 169,2 169,3 169,8 172,9 172,9 172,9 173,9 173,9 174,1 179,1 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
2274 2299 2335 2290 2301 2341 2391 2453 2468 2489 2511 

woda dostarczona gospodarstwom domowym ( dam3) 
263,3 251,0 280,7 319,0 281,9 273,6 248,2 281,5 390,4 442,7 449,4 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej 
6 281 6 331 6 374 6 404 6 422 6 463 6 506 6 579 6 612 6 582 - 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W porównaniu do pozostałych gmin wiejskich powiatu rawskiego, w gminie Rawa Mazowiecka 

stosunkowo dużo ludności korzysta z sieci wodociągowej. W latach 2003 – 2012 największy przyrost 

ludności nastąpił w gminie Regnów, w 2012 roku była to gmina o najwyższym udziale osób 

korzystających z tejże sieci.  
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Tabela 7: Korzystający z instalacji wodociągowej w gminach wiejskich powiatu rawskiego w % ogółu 
ludności 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cielądz 70,0 72,0 72,0 72,3 72,3 72,7 72,7 72,7 72,7 72,7 
Rawa Mazowiecka 73,8 74,0 74,4 74,4 74,5 74,9 75,4 76,0 76,1 76,3 
Regnów 41,9 54,3 54,5 54,7 84,7 86,1 86,2 86,2 86,3 86,3 
Sadkowice 46,7 46,8 46,9 47,0 47,1 47,3 47,4 49,0 49,1 48,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

 Kanalizacja 
Na terenie Gminy funkcjonuje gminna oczyszczalnia ścieków w Kurzeszynie, do której poprzez sieć 

kanalizacji sanitarnej odprowadzane są ścieki z gospodarstw sołectwa Kurzeszyn oraz gospodarstw 

sołectwa Rogówiec. Ścieki z terenu Gminy nie objętej kanalizacją gromadzone są w przydomowych 

zbiornikach i wywożone do miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Ponadto, na terenie Gminy 

działają dwie oczyszczalnie zakładowe: przy dawnym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu 

Zootechniki Rossocha Sp. z o.o. oraz PPHU „Sob-Pol” w Konopnicy. 

Łączna długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy wynosiła w 2013 roku 13,8 km, 

funkcjonowało 146 połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. 

W latach 2012 – 2013 odprowadzono po 16 dam3 ścieków. W 2012 roku z instalacji korzystało 436 

osób, czyli 5,1% ogółu ludności. 

Tabela 8: Kanalizacja w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej 
11,7 11,7 11,7 12,3 12,3 13,3 13,3  13,3  12,3 12,3 13,8 

połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
133 136 136 137 137 141 144 144 146 133 146 

ścieki odprowadzone ( dam3) 
34,6 28,7 26,5 34,2 39,9 25,4 33,7 0 14 16 16,0 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej 
417 429 446 451 452 465 475 477 484 436 - 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Spośród gmin wiejskich w powiecie rawskim tylko w Regnowie nie funkcjonuje sieć kanalizacyjna.  

W Rawie Mazowieckiej odnotowano najniższy udział osób korzystających z tejże infrastruktury. 

Najwyższy odsetek ludności zarejestrowano zaś w Cielądzu – 17% ogółu mieszkańców. 

Tabela 9: Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w gminach wiejskich powiatu rawskiego w % ogółu 
ludności 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Cielądz 12,1 12,1 12,0 16,9 16,9 16,9 16,9 16,9 17,0 17,0 
Rawa Mazowiecka 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,4 5,5 5,5 5,6 5,1 
Regnów 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Sadkowice 5,2 5,2 5,3 5,3 5,3 7,3 7,3 7,4 8,1 7,7 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Według danych GUS w 2012 roku w gminie Rawa Mazowiecka w porównaniu do pozostałych gmin 

wiejskich funkcjonowało najwięcej zbiorników bezodpływowych, ich liczba pozostaje stała od 2008 

roku. Stosunkowo mało jest natomiast oczyszczalni przydomowych. W gminie Cielądz liczba 

zbiorników zmalała niemalże o połowę, na rzecz powstania oczyszczalni przydomowych. 

Tabela 10: Gromadzenie i wywóz nieczystości ciekłych w gminach wiejskich powiatu rawskiego 

 2008 2009 2010 2011 2012 
zbiorniki bezodpływowe12 (szt.) 

Cielądz 473 481 445 447 282 
Rawa Mazowiecka 772 772 772 772 772 
Regnów 293 295 195 195 134 
Sadkowice 450 450 450 450 450 

oczyszczalnie przydomowe (szt.) 
Cielądz 0 0 39 39 204 
Rawa Mazowiecka 71 81 88 88 100 
Regnów 6 8 108 108 167 
Sadkowice 0 0 1 2 2 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

 Odpady 
Na terenie Gminy w miejscowości Pukinin zlokalizowane jest miejskie składowisko odpadów oddane 

do eksploatacji w 1994 roku. W lutym 2008 r. zostało ono przekształcone w samodzielną spółkę – 

Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Pukininie (do 01.01.2008r. zarządcą obiektu był Zakład 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej). Właścicielem składowiska jest Gmina 

Miasto Rawa Mazowiecka z siedzibą w Rawie Mazowieckiej. Obecnie Regionalna Instalacja 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK.)  

Na drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rawa 

Mazowiecka wyłoniona została firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział w Tomaszowie 

Mazowieckim - obecnie funkcjonuje pod nazwą ENERIS - która od dnia 1.07.2013 r. odbiera odpady 

komunalne z nieruchomości zamieszkałych. 

Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka w miejscowości Pukinin teren RIPOK, prowadzony jest Punkt 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).  

Segregacja odpadów w Gminie prowadzona jest w oparciu o podział na odpady: tworzywa sztuczne  

i metale, szkło białe i kolorowe, papier oraz odpady zmieszane.  

 

Tabela poniżej przedstawia ilość zmieszanych odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku  

w Gminie. 

 

                                                
12 Definicja GUS: „Zbiorniki bezodpływowe (szamba), czyli instalacje i urządzenia przeznaczone  
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania.” 
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Tabela 11: Zmieszane odpady komunalne13 zebrane w ciągu roku w gminie wiejskiej Rawa 
Mazowiecka 

2008 2009 2010 2011 2012 
ogółem (t) 

650,00 677,19 687,46 1009,67 1607,37 
z gospodarstw domowych (t) 

620,00 506,70 489,16 733,86 1350,72 
odpady z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca (kg) 

72,0 58,4 56,3 84,8 155,8 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W latach 2008 - 2012 znacznie wzrosła liczba zmieszanych odpadów komunalnych w Gminie, w 2012 

roku było to 1607,37 t. Większość z nich pochodziła z gospodarstw domowych (1350,72 t), na jednego 

mieszkańca przypadało 155,8 kg odpadów – dla porównania w 2008 roku były to 72 kg, czyli o ponad 

połowę mniej. 

 

 Komunikacja 
Gmina posiada korzystny układ komunikacyjny o znaczeniu regionalnym i międzynarodowym. 

Przez teren Gminy przebiegają drogi krajowe (o łącznej długości 13,25 km): 

 Nr S8: Wrocław - Białystok, 

 Nr 72: Konin -Turek - Uniejów - Łódź - Rawa Mazowiecka 

oraz drogi wojewódzkie (o łącznej długości 18,18 km) relacji: 

 Nr 707: Skierniewice - Nowe Miasto, 

 Nr 725: Rawa Mazowiecka - Biała Rawska - Belsk Duży,  

 Nr 726: Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Opoczno - Żarnów. 

Uzupełnieniem układu komunikacyjnego jest 13 dróg powiatowych (o łącznej długości 65,28 km): 

 Nr 1315 E Wysokienice - Rawa Mazowiecka 

 Nr 1316 E Pod Borem - Raducz 

 Nr 4105 E Rossocha - Przewodowice - Rylsk Duzy - Zuski 

 Nr 4108 E Wałowice - Wilkowice 

 Nr 4109 E Kurzeszyn - Janolin 

 Nr 4110 E Rawa Mazowiecka - Dziurdzioły - gr. powiatu 

 Nr 4111 E Wałowice - Konopnica 

 Nr 4112 E Konopnica - Rawa Mazowiecka 

 Nr 4116 E Głuchówek - Sanogoszcz 

 Nr 4117 E Ossowice - Kaleń 

 Nr 4118 E Pukinin - Mogielnica 

 Nr 4153 E Soszyce - Podkonice 

 Nr 4331 E Łochów - Zarzecze  

 

 

                                                
13 Definicja GUS: „Zmieszane odpady komunalne to odpady zebrane w ciągu roku bez odpadów 
zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej.” 
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35 dróg gminnych: 

 nr 113053 E gr. gm. Cielądz (Ossowice) - Byszewice - Pukinin  
 nr 113101 E Wołucza - gr. gm. Nowy Kawęczyn (Nowy Dwór) 
 nr 113102 E Kurzeszyn - Przewodowice    
 nr 113103 E Kolonia Wołucza - gr. gm. Nowy Kawęczyn (Kazimierzów)  
 nr 113104 E Rossocha Stara - gr. gm. Nowy Kawęczyn (Zglinna Duża)   
 nr 113105 E Wojska Stara - gr. gm. Głuchów (Skoczykłody)    
 nr 113106 E Soszyce - gr. gm. Głuchów (Witoldów)     
 nr 113107 E Kurzeszyn - Helenów - Jakubów - Zagórze - Kaleń    
 nr 113108 E Pukinin - Kaleń         
 nr 113109 E Byszewice - Głuchówek - Rawa Mazowiecka    
 nr 113110 E Kol. Głuchówek - Leopoldów - gr. gm. Czerniewice (Podkonice)   
 nr 113111 E Księża Wola - Chrusty - Rawa Mazowiecka     
 nr 113112 E Boguszyce - Zawady - gr. gm. Głuchów (Złota)    
 nr 113113 E Konopnica - Kaleń        
 nr 113114 E Niwna - Pokrzywna - Rossocha       
 nr 116102 E gr. gm. Czerniewice (Podkonice Duże) - Zielone - Dziurdzioły   
 nr 113115 E Wałowice - Pasieka Wałowska - Rawa Mazowiecka   
 nr 113116 E Chrusty - gr. gm. Czerniewice (Podkonice)     
 nr 113117 E Byszewice - Matyldów       
 nr 113118 E Bogusławki Duże - Bogusławki Małe      
 nr 113374 E Kurzeszyn (od drogi gminnej nr 113102 E)     
 nr 113120 E Kurzeszyn - Kurzeszynek       
 nr 113121 E Konopnica - Konopnica (Kolonia)      
 nr 113122 E Zarzecze - Garłów        
 nr 113123 E Chrusty (Nowe) do dr. gm. nr 113358 E      
 nr 113124 E Nowy Kurzeszyn do dr. woj. nr 707     
 nr 113125 E Pukinin od dr. woj. nr 707       
 nr 113126 E Pukinin od dr. woj. nr 707 do dr. gm.nr 113108 E    
 nr 113127 E Niwna, od dr. woj. nr 707 do dr. pow. nr 4111 E    
 nr 113128 E Podlas (droga przez wieś)       
 nr 113129 E Przewodowice        
 nr 113130 E Wałowice, od dr. pow. nr 4108 E      
 nr 113131 E Byszewice, od dr.gm. nr 113053 E do gr. gm. Cielądz   
 nr 113311 E (Rawa Maz., ul. Żydomicka) - Konopnica - Żydomice   
 nr 113358 E (Rawa Maz., ul. Dolna) - Chrusty      

oraz drogi wewnętrzne (dojazdowe). 

 

Przez teren Gminy przebiega również kolej wąskotorowa Rogów - Rawa Mazowiecka - Biała Rawska. 

Kolej ta świadczy obecnie okresowe przewozy turystyczne. Została wpisana na listę zabytków. 
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 Ciepłownictwo14 
Na terenie gminy Rawa Mazowiecka funkcjonuje przedsiębiorstwo Biozec Sp. z o.o. w Konopnicy, 

zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej. Typ zabudowy występujący na terenie Gminy - 

przewaga rozproszonych siedlisk jednorodzinnych, zagrodowych - stanowi techniczne utrudnienia we 

wprowadzeniu zbiorczych (scentralizowanych) systemów ciepłowniczych, a z ekonomicznego punktu 

widzenia wyklucza zasadność ich istnienia. Mieszkańcy Gminy do ogrzewania mieszkań wykorzystują 

indywidualne źródła ciepła, bazujące głównie na paliwach stałych (piece lub kotłownie domowe). 

Obecnie sieć gazociągowa doprowadzona jest tylko do miejscowości Konopnica. Koszty 

wykorzystania gazu jako czynnika grzewczego są zbyt wysokie dla większości mieszkańców,  

co powoduje powrót do tradycyjnych sposobów ogrzewania za pomocą węgla i koksu. 

Zaopatrzenie gminy w ciepło ze względu na normatywne wartości dopuszczalnych emisji 

zanieczyszczeń należy rozpatrywać w aspekcie modernizacji istniejących źródeł z jednoczesną 

zamianą paliwa węglowego na paliwa ekologiczne. 

Budynki użyteczności publicznej wyposażone są w instalacje grzewcze, w których coraz częściej 

stosuje się ekologiczne nośniki energii - poniżej: 

Tabela 12: Zestawienie instalacji grzewczych w budynkach użyteczności publicznej 
Lokalizacja obiektu Rodzaj paliwa Moc (kW) 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach olej opałowy 225 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej ekogroszek 175 
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie ekogroszek 300 
Szkoła Podstawowa w Konopnicy gaz ziemny 66 
Szkoła Podstawowa w Pukininie olej opałowy 50 
Budynek użyteczności publicznej w Rossosze  ekogroszek 75 
Budynek zaplecza boiska sportowego w Konopnicy gaz ziemny 35 
Osiedle mieszkaniowe ZZD w Rossosze ekogroszek 500 
Hotel Hetmański Podlas ekogroszek 100 
Hotel Sewilla Niwna ekogroszek 100 
Dom weselny ARKADA , Niwna węgiel 100 
Dom weselny „POD ŻURAWIEM”, Ścieki ekogroszek 100 
RAW-POL Stefański Spółka Jawna, Julianów gaz płynny/ olej opałowy 150/ 25 
Arcelor Mittal Konopnica Firma Płyt Warstwowych gaz ziemny 505 
METALBUD „Nowicki”, Podlas olej opałowy 1000 
Budynek mieszkalny po byłym ośrodku zdrowia  
w Kurzeszynie ekogroszek 75 

„VANKEL” Wojciech Winiarski Niwna. Firma 
odzieżowa ekogroszek 470 

SOBPOL w Konopnicy Gorzelnia węgiel 300 
Firma NOTUS, Podlas olej opałowy 50 
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Konopnicy olejowo- gazowy 400 
Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Leszczyński, Konopnica gaz płynny propan/ nagrzewnice 350 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

                                                
14 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rawa 
Mazowiecka” – Aktualizacja, Opracowane na lata 2012 - 2027 



Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 

str. 31 
 

Węgrzynowski, Pasieka Wałowska 
Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Chmielewski, Niwna gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Sokołowski, Wołucza gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Dziubiński, Przewodowice gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Badełek, Julianów gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Prokopczyk, Julianów gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Machnicki, Byszewice gaz płynny propan/ nagrzewnice 150 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Fastyn, Byszewice węgiel 25 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Owczarek, Byszewice gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

Budynek przemysłowego chowu drobiu/ kurnik/ 
Wojakowski, Byszewice gaz płynny propan/ nagrzewnice 320 

Źródło: „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 
Rawa Mazowiecka” - Aktualizacja, Opracowane na lata 2012 - 2027 

Zarówno w budynkach użyteczności publicznej jak i budynkach jednorodzinnych można podjąć 

działania, które przyczynią się do poprawy ich bilansu cieplnego. Do działań tych należy zaliczyć np.: 

 ocieplanie stropodachów, ścian zewnętrznych, stropów piwnic; 

 wymiana okien i drzwi; 

 modernizacja instalacji; 

 zamontowanie zaworów termostatycznych, podzielników ciepła, liczników, sterowania 

automatycznego. 

 

 Elektroenergetyka15 
Gmina Rawa Mazowiecka zasilana jest za pośrednictwem magistralnych linii 15 kV: 

 Rawa Mazowiecka - Janolin, 

 Rawa Mazowiecka - Jeżów, 

 Rawa Mazowiecka - Nowy Dwór, 

 Rawa Mazowiecka - Biała Rawska, 

 Rawa Mazowiecka - Cielądz, 

 Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto, 

 Rawa Mazowiecka - Boguszyce 

wyprowadzonych ze stacji 110/15 kV „Rawa Mazowiecka” zlokalizowanej w Rawie Mazowieckiej. 

Stacja 110/15 kV „Rawa Mazowiecka” połączona jest z systemem elektroenergetycznym 110 kV 

liniami 110 kV „Odlewnia (Koluszki) - Rawa Mazowiecka” oraz „Rawa Mazowiecka - Żurawia”, 

przebiegającymi przez teren Gminy Rawa Mazowiecka. Stan techniczny w/w linii 110 kV jest dobry. 

                                                
15 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rawa 
Mazowiecka” – Aktualizacja, Opracowane na lata 2012 - 2027 
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Szacunkowa długość linii energetycznych wysokiego napięcia wynosi 10,2 km. Sieć 

elektroenergetyczna średniego napięcia 15kV na terenie Gminy Rawa Mazowiecka liczy łącznie 115,9 

km linii. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od zakładu energetycznego, stan techniczny linii 110 kV 

określa się jako dobry. Istniejący system zasilania gminy Rawa Mazowiecka powinien być 

zmodernizowany głównie w zakresie linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV z 

zasilającymi je liniami 15 kV, w celu zaspokojenia perspektywicznych potrzeb zaopatrzenia 

mieszkańców w energię elektryczną. 

W przyszłości zakład energetyczny przewiduje przebudowę i modernizację ciągów głównych linii 

napowietrznych na linie dwutorowe. 

Teren gminy Rawa Mazowiecka zasilany jest za pomocą 104 stacji transformatorowych. Według 

informacji ankietowych uzyskanych od przedstawicieli sołectw występują czasami spadki napięcia  

w niektórych miejscowościach, m.in.: Kaliszki, Stare Byliny, Rogówiec, Dziurdzioły, Rossocha, Księża 

Wola, Pasieka Wołowska. 

 

 Oświetlenie uliczne 

Na terenie gminy Rawa Mazowiecka zainstalowane są 1388 punkty oświetlające drogi o łącznej mocy 

230708 W. Stan oświetlenia ulicznego na terenie Gminy wymaga przeprowadzenia gruntownego 

remontu - w szczególności pod kątem uzupełnienia i rozbudowy sieci oraz wymiany opraw 

oświetleniowych na energooszczędne. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli sołectw wynika, 

iż istnieją potrzeby inwestycyjne dotyczące oświetlenia ulicznego na terenach miejscowości: Pasieka 

Wołowska, Księżą Wola, Chrusty, Niwna, Wilkowice, Stare Byliny, Rossocha, Dziurdzioły, Rogówiec, 

Kaleń, Jakubów, Helenów i Nowy Kurzeszyn. W większości w/w miejscowości potrzeby inwestycyjne 

dotyczą doświetlenie fragmentów dróg. 

 

 Paliwa gazowe16 
Działalnością handlową na obszarze Gminy zajmuje się PGNiG SA, a działalność dystrybucyjna 

realizowana jest poprzez 6 Operatorów Systemu Dystrybucyjnego. Jednym z nich jest Mazowiecka 

Spółka Gazownictwa sp. z o.o., która na terenie gminy Rawa Mazowiecka prowadzi usługę transportu 

oraz bieżącą kontrolę jakości dystrybuowanego paliwa gazowego oznaczonego symbolem:  

GAZ ZIEMNY - Pn-C-04753 - E (dawniej GZ-50 PN-87/C-96001). 

Handlową obsługą odbiorców na terenie działania MSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Łódź 

zajmuje się PGNiG SA Mazowiecki Oddział Obrotu Gazem „Gazownia Łódzka”. Źródłem gazu  

dla Rawy Mazowieckiej są dwie stacje I-go stopnia bazujące na gazociągu wysokiego ciśnienia  

DN 400 relacji Mory - Piotrków Trybunalski. Właścicielem wymienionego gazociągu i stacji jest firma 

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System SA. 

W chwili obecnej na terenie Gminy gaz jest doprowadzony do wsi Konopnica i Chrusty. W 1995 roku 

został opracowany i zatwierdzony dokument „Koncepcja gazyfikacji Miasta i Gminy Rawa 

Mazowiecka”. Na podstawie opracowanej „Koncepcji.....” przewiduje się, iż z istniejących  

                                                
16 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rawa 
Mazowiecka” – Aktualizacja, Opracowane na lata 2012 - 2027 



Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 

str. 33 
 

na terenie gminy 54 jednostek osadniczych 42 zostanie zgazyfikowanych. Obecnie poziom 

zainteresowania rozwojem sieci gazowniczej na terenie Gminy nie jest zbyt duży. Zainteresowanie 

wykazali mieszkańcy sołectw Jakubów, Kurzeszyn, Pasieki Wołowskiej oraz Rogówiec. 

W każdej miejscowości na terenie Gminy działają punkty wymiany butli gazowych – od jednego  

do kilku punktów. Aktualnie większość mieszkańców Gminy do przygotowania posiłków korzysta  

z gazu w butlach propan - butan. 

Istniejący stan infrastruktury w zakresie zaopatrzenia w gaz, położenie Gminy oraz wiodąca w rozwoju 

przestrzennym i gospodarczym funkcja terenu wskazują, ze uzasadnione jest przyjęcie kontynuacji 

rozwoju gazyfikacji Gminy. W latach 2017-2018 planowana jest budowa gazociągu Rawa Mazowiecka 

–Boguszyce-Zawady-Głuchów. 

Poza tym, w szacunkach zapotrzebowania na gaz (szczególnie w długoterminowej perspektywie 

czasowej) uwzględnić należy zamierzenia polityki energetycznej państwa, w której duży nacisk kładzie 

się na możliwość pozyskania energii ze źródeł niekonwencjonalnych (chociażby na potrzeby c.w.u.) 

oraz odejście od sytuacji, w której udział jednego paliwa w całkowitym bilansie zaspokajania potrzeb 

cieplnych regionu jest dominujący. 

 

 Odnawialne źródła energii17 
Hydroenergetyka 
Obecnie na terenie gminy Rawa Mazowiecka nie funkcjonują małe elektrownie wodne oraz nie istnieją 

zbiorniki wodne, które uzasadniałyby przeprowadzenie takich inwestycji w przyszłości. 

 

Energia wiatru 
Zgodnie z „Miejscowym planem przestrzennego zagospodarowania gminy Rawa Mazowiecka”  

w obszarze wsi Ścieki od granicy z Gminą Głuchów do pasma zabudowy wyznaczono obszar 

dopuszczalnych lokalizacji siłowni wiatrowych. Na przecięciu z linią 110 kV wyznaczono optymalną 

lokalizację głównego punktu zasilania – odbioru energii z siłowni do sieci państwowej. 

W gminie w miejscowości Ścieki znajduje się farma wiatrowa złożona z 11 turbin wiatrowych o mocy  

2 MW każda.  

 

Energia słoneczna 
Na terenie gminy Rawa Mazowiecka całoroczne napromieniowanie słoneczne, tj. trwające przez  

1600 h (przez 18,2% roku) przy optymalnym pochyleniu odbiornika, czyli pochyleniu wynoszącym 300  

do poziomu i przy zorientowaniu idealnie na południe, wynosi 1056 kWh/m2 (3800 MJ/m2). Wskaźnik 

ten jest charakterystyczny dla obszaru województwa i zbyt mały dla budowy wysokotemperaturowych 

systemów fotowoltaicznych. Możliwe jest natomiast wykorzystanie energii słonecznej  

do podgrzewania wody użytkowej. 

Kolektory słoneczne mogą być wykorzystywane na terenach, gdzie rozwinięty jest przemysł 

szklarniowy lub w indywidualnych szklarniach. Kolektory słoneczne umożliwiają również w prosty 

                                                
17 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rawa 
Mazowiecka” – Aktualizacja, Opracowane na lata 2012 - 2027 
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sposób podwyższenie temperatury wody studziennej z 8-100C do 17-250C, co jest korzystne  

dla efektów uprawy roślin. Na terenach z rozwiniętym sadownictwem i warzywnictwem  

(w gospodarstwach o powierzchni 8 ha, w tym sadów o powierzchni 4 ha) możliwe jest wykorzystanie 

energii słonecznej pozyskiwanej w kolektorach w suszarniach tunelowych do suszenia warzyw  

i owoców. 

Znaczną szansę dla wykorzystania energii słonecznej w Gminie stanowi dofinansowanie, jakie będzie 

można otrzymać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 

2020, na inwestycje polegających na budowie instalacji Odnawialnych Źródeł Energii (ogniw 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych), w ramach działania 4.1. Odnawialne źródła energii OZE.  

 

Energia geotermalna18 

Obecny stan rozpoznania wód geotermalnych na terenie gminy Rawa Mazowiecka nie jest 

wystarczający dla określenia opłacalności inwestycji związanych z budową ciepłowni geotermalnych  

na jej obszarze. Jednym z kierunków działań gminy zapisanych w Programie Ochrony Środowiska  

dla Gminy Rawa Mazowiecka jest „Propagowanie odnawialnych źródeł energii (OZE)” m.in. wód 

geotermalnych. Na terenie gminy możliwe jest również wykorzystanie energii wód podskórnych  

i ciepła ziemi przy zastosowaniu indywidualnych pomp ciepła. Urządzenia tego typu są produkowane  

i mogą być stosowane w domach jednorodzinnych w terenach o rozproszonej zabudowie. Zasoby 

surowcowe tych systemów są teoretycznie nieograniczone, ponieważ siłą napędową procesów 

termodynamicznych w pompie ciepła jest istnienie niezbędnych różnic temperatur między nośnikiem 

ciepła a czynnikiem roboczym. 

 

Biogaz19 
Na terenie Gminy w miejscowości Żydomice funkcjonuje biogazownia o mocy 2MW. 

 Na terenie Gminy istnieją teoretycznie trzy możliwości pozyskania biogazu dla celów energetycznych: 

w dużych gospodarstwach hodowlanych, ze składowiska odpadów w Pukininie (w przyszłości - 

obecnie brak odpowiedniej ilości odpadów) oraz oczyszczalni ścieków. 

Odpady komunalne z terenu gminy Rawa Mazowiecka unieszkodliwiane są poprzez składowanie na 

eksploatowanym od 1993 roku składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w północnej części 

miejscowości Pukinin. Powstanie gazu „wysypiskowego” z odpadów komunalnych jest możliwe  

w wyniku procesu biochemicznego wywołującego podwyższoną temperaturę i ciśnienie. Gaz 

uzyskany w procesie biodegradacji odpadów może mieć zastosowanie m.in. do produkcji ciepła, jako 

paliwo  

                                                
18 Energia geotermalna to wewnętrzne, naturalne ciepło Ziemi nagromadzone w skałach oraz 
w wodach wypełniających pory i szczeliny skalne, które można wykorzystać przede wszystkim  
na potrzeby produkcji energii elektrycznej, energii cieplnej (poprzez ciepłownie geotermalne i pompy 
ciepła) oraz w balneologii. 
19 Biogaz (zwany też gazem gnilnym lub błotnym) to mieszanka głównie metanu i dwutlenku węgla 
powstająca w procesach fermentacji beztlenowej substancji organicznych. Biogaz nadający się  
do celów energetycznych może być pozyskany poprzez: biochemiczny rozkład (fermentację) 
odchodów zwierzęcych (obornik) w biogazowniach rolniczych; fermentację organicznych odpadów 
przemysłowych i konsumpcyjnych na składowiskach; fermentację osadu czynnego w komorach 
fermentacyjnych w oczyszczalniach ścieków. 
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do silników, pojazdów lub turbin, jak również bezpośrednio doprowadzany do sieci gazowej. Jednym  

z procesów unieszkodliwiania osadu ściekowego powstającego w oczyszczalniach ścieków jest 

rozkład w komorach fermentacyjnych, którego produktem w warunkach beztlenowych jest biogaz 

składający się w ok. 70% z metanu. Uzyskany w ten sposób biogaz wymaga oczyszczenia i jest 

przede wszystkim wykorzystywany na potrzeby własne oczyszczalni, tzn. na podgrzewanie komór 

fermentacyjnych, osuszanie osadu, ogrzewanie budynków technicznych itp. Rozwój systemu 

kanalizacji i oczyszczania ścieków na terenie Gminy przyczyni się do wzrostu ilości uzyskanego 

biogazu i racjonalnego wykorzystania głównie na potrzeby własne oczyszczalni. 

 

Biomasa20 

Do biopaliw stałych, które mogą być szerzej wykorzystywane w kotłach energetycznych na terenie 

gminy Rawa Mazowiecka zaliczyć należy przede wszystkim słomę i drewno. Występujące  

na obszarze gminy surowce, tj. odpadki drewniane, trociny, rolniczy produkt energetyczny: słoma, 

siano, darń, zepsute ziarno, mogą mieć zastosowanie do produkcji ciepła, tzn. mogą być spalane  

w sposób ekologicznie bezpieczny i efektywny energetycznie. Obecnie materiały te wykorzystywane 

są indywidualnie jako paliwo dodatkowe spalane w domowych paleniskach. 

Potencjał energetyczny niewykorzystanego drewna odpadowego z lasów na terenie Gminy  

ma obecnie niewielkie znaczenie w bilansie energetycznym - drewno wykorzystywane jest najczęściej 

na podpałkę w instalacjach domowych bazujących na paliwach węglowych. Podobnie jest  

w przypadku słomy, gdyż możliwości jej pozyskania ogranicza m.in. typowo rolniczy charakter 

gospodarki i tym samym rolnicze wykorzystanie (jako pasza i jako podściółka w hodowli zwierząt 

gospodarskich) oraz konieczność wcześniejszego belowania lub brykietowania, co w wypadku 

odpadów rolniczych (słoma, siano) stanowi pewną niedogodność ze względu na małą koncentrację 

energii w jednostce objętości. Mimo to potencjał wykorzystania słomy do produkcji energii cieplnej  

w Gminie istnieje i może znaleźć racjonalne zastosowanie np. w małych i średnich kotłowniach,  

z których zasilane mogą być obiekty mieszkalne. 

Gleby słabe i bardzo słabe o niewielkiej przydatności rolniczej, które występują w przewadze  

na terenie Gminy mogą być wykorzystane pod uprawy roślin przeznaczonych do produkcji biopaliw 

(np. odmiany szybko rosnących roślin drzewiastych z gatunku wierzby). Wierzba nie jest wymagającą 

rośliną, rośnie na wszystkich klasach gleby, a jak powszechnie wiadomo najbardziej lubi tereny 

podmokłe. Dodatkową zaletą upraw wierzby energetycznej jest możliwość zastosowania osadów 

ściekowych do nawożenia krzewów wierzbowych. Odpowiednie stosowanie osadów ściekowych 

zwiększa wydajność upraw wierzby. 

 

 

 

 

 

                                                
20 Jest to masa materii organicznej, przede wszystkim substancje pochodzenia roślinnego  
i zwierzęcego ulegające biodegradacji. 
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3.2.2. Własność nieruchomości 
 

Gmina Rawa Mazowiecka jest właścicielem wszystkich obiektów użyteczności publicznej, gdzie 

prowadzi działalność publiczną.  

 

 

 

3.2.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego 
 

„Do rejestru zabytków wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej  

przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku 

nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.  

Do rejestru może być również wpisane otoczenie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, a także 

jego nazwa geograficzna, historyczna lub tradycyjna  (art. 8, 9 pkt. 1, 2).”21 

 

Na podstawie „Wykazu zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków – stan na 30 czerwca 

2014”, do obiektów zabytkowych na obszarze gminy Rawa Mazowiecka zaliczają się22: 

 

 Boguszyce 

 zespół kościoła par. p.w. św. Stanisława: 

o kościół, drewn., 1558, nr rej.:11/6  

z 6.05.1946, 238/XI-6 z 11.04.1960 

oraz 258 z 27.12.1967, 

o dzwonnica, drewn., XVIII, nr rej.: 

762 z 27.12.1967, 

o cmentarz kościelny, nr rej.: 991/A  

z 1.03.1995, 

o 4 kaplice w narożach ogrodzenia, 

XIX. 

 
Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu 

Gminy w Rawie Mazowieckiej, 
www.rawam.ug.gov.pl 

 

 Konopnica 

 park dworski, XIX, nr rej.: 479 z 16.09.1978, 

 aleja dojazdowa, nr rej.: 559 z 20.06.1981, 

 aleja lipowa (wzdłuż drogi Konopnica - Żydomice), nr rej.: A-539 z 5.05.1980. 

 

 

                                                
21 Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl 
22 Narodowy Instytut Dziedzictwa www.nid.pl 
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 Kurzeszyn 

 kościół par. p.w. M.B. Królowej Polski, 1923-24, nr rej.: 512 z 8.11.1978, 

 plebania, nr rej.: j.w., 

 cmentarz rzym.-kat. (część), nr rej.: 880 z 10.04.1992. 

 

 Podlas 

 kapliczka, drewn., 1934, nr rej.: 554 z 21.03.1981. 

 

 Rossocha 

 zespół pałacowy, 1 ćw. XX: 

o pałac, nr rej.: 460 z 11.10.1977, 

o park, nr rej.: 480 z 16.09.1978. 

 

 Stare Byliny 

 dwór, drewn., 1 poł. XIX, nr rej.: 514 z 8.11.1978, 

 spichrz, drewn., nr rej.: j.w. 

 

 Wilkowice 

 zespół dworski, poł. XIX: 

o dwór, nr rej.: 594 z 27.08.1983, 

o park, nr rej.: 192/P-IX-6 z 8.11.1948 oraz 481 z 16.09.1978. 

 

 

 

3.2.4. Uwarunkowania ochrony środowiska 
 

Gmina wiejska Rawa Mazowiecka posiada opracowany „Program Ochrony Środowiska oraz Plan 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 

2017”. Dokument powstał zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi oraz w oparciu o szereg 

strategicznych dokumentów. „Program…” „stanowi opracowanie, które ma za zadanie umożliwienie 

kompleksowego i efektywnego zarządzania ochroną środowiska. Ma on zapewnić niezbędną 

koordynację działań proekologicznych w gminie, przyczynić się do rozwiązania istniejących 

problemów w tym zakresie, a także ukierunkować podejmowane działania w celu przeciwdziałania 

mogącym pojawić się w przyszłości zagrożeniom.”23 

Program Ochrony Środowiska wskazuje dwa cele strategiczne: 

I. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego 

II. Czyste środowisko 

                                                
23 „Program Ochrony Środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Rawa Mazowiecka na 
lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017” 
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Celom tym przyporządkowano cele operacyjne, dla nich określono zaś programy działania. 

„Program …” określa również zadania oraz wskazuje zasady i instrumenty zarządzania ochroną 

środowiska,  a także źródła jego finansowania. 

 

Na obszarze Gminy wdrażany jest również „Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa 

Mazowiecka”. Celem opracowania jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców  

i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 r.  

 

 

 

3.3. Sfera społeczna 
 

3.3.1. Sytuacja demograficzna i społeczna na danym 

obszarze 
 

Liczba ludności zamieszkującej dany obszar uzależniona jest od wielu czynników, począwszy  

od możliwości kształcenia się, znalezienia pracy (w tym pracy pożądanej przez poszukującego jej), 

warunków do założenia rodziny, warunków zamieszkania i dostępu do podstawowych dóbr i usług. 

Dalsze życie w danym mieście czy miejscowości determinuje również jakość i dostępność  

do jednostek kultury i rozrywki. Pozostanie lub opuszczenie rodzinnych stron uzależnione jest także 

od indywidualnych potrzeb i oczekiwań, ale również od gotowości i determinacji do opuszczenia 

rodziny w poszukiwaniu lepszych warunków życia. 

 

 Liczba ludności, grupy wiekowe 
Liczba ludności faktycznie zamieszkującej gminę wiejską Rawa Mazowiecka na dzień 31 grudnia 2013 

roku wynosiła 8 671 osób, przy czym udział mężczyzn wynosił 49,75%. W latach 2003 – 2013 

nieznaczną większość względem płci stanowiły kobiety.  

Tabela 13: Ludność faktycznie zamieszkała gminę wiejską Rawa Mazowiecka, stan na 31 XII 

 ogółem kobiety mężczyźni udział % mężczyzn w ogóle 
2003 8 514 4 282 4 232 49,71% 
2004 8 550 4 311 4 239 49,58% 
2005 8 567 4 323 4 244 49,54% 
2006 8 607 4 351 4 256 49,45% 
2007 8 618 4 359 4 259 49,42% 
2008 8 627 4 365 4 262 49,40% 
2009 8 629 4 339 4 290 49,72% 
2010 8 658 4 377 4 281 49,45% 
2011 8 685 4 386 4 299 49,50% 
2012 8 622 4 336 4 286 49,71% 
2013 8 671 4 357 4 314 49,75% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Liczba ludności w podanych latach wykazuje niewielką tendencję wzrostową, w roku 2013 w stosunku 

do roku 2003 odnotowano o 157 osób więcej. Można zatem mówić o stanie stabilizacji w tym zakresie, 

w kolejnych latach liczba ludności faktycznie zamieszkałej Gminę - biorąc pod uwagę dotychczasową 

tendencję - powinna utrzymywać się na podobnym poziomie. 

Wykres 2: Ludność faktycznie zamieszkała gminę wiejską Rawa Mazowiecka, stan na 31 XII 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W poszczególnych grupach wieku ludności zamieszkałej Gminę nie występują wyraźne kierunki 

zmian. Należy zwrócić uwagę na liczbę ludności w kategorii „70 lat i więcej”, która jest znaczna i choć 

w roku 2013 w stosunku do roku 2003 zmniejszyła się, to jednak zbliżona jest do łącznej liczby osób  

w kategoriach „0-4 lata” i „5-9 lat”. Jest to potwierdzenie wydłużenia się długości życia ludzkiego. 

Tabela 14: Ludność według grup wieku w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
0-4 lat 442 428 413 425 429 471 477 506 487 471 475 
5-9 lat 559 561 539 516 480 445 431 410 432 449 467 
10-14 lat 677 656 640 581 593 578 562 527 511 472 457 
15-19 lat 668 679 667 712 689 679 642 627 594 584 561 
20-24 lat 626 648 658 679 647 639 639 626 651 651 660 
25-29 lat 650 632 655 636 636 632 646 654 653 640 623 
30-34 lat 528 554 593 603 630 654 632 651 641 633 619 
35-39 lat 553 557 547 538 531 535 568 603 620 641 660 
40-44 lat 582 574 555 577 598 572 568 559 556 538 549 
45-49 lat 589 612 620 603 590 596 594 576 577 586 585 
50-54 lat 549 542 555 578 587 596 620 626 613 600 600 
55-59 lat 437 462 495 501 526 540 532 565 581 579 597 
60-64 lat 303 318 301 350 389 416 444 484 493 511 525 
65-69 lat 359 344 322 304 290 276 294 277 318 352 380 
70 lat i więcej 992 983 1007 1004 1003 998 980 967 958 915 913 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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 Ruch naturalny ludności 
Ruch naturalny ludności, czyli zmiany ludności w stanie liczebnym, przedstawiono za pomocą danych 

statystycznych obejmujących urodzenia żywe oraz zgony ogółem. Różnica pomiędzy liczbą urodzeń 

żywych a liczbą zgonów ogółem stanowi przyrost naturalny ludności.  

W latach 2003 - 2013 w gminie Rawa Mazowiecka liczba zgonów ogółem była wyższa od liczby 

urodzeń żywych w latach 2003 - 2005 oraz w roku 2012. W pozostałych latach była dodatnia  

lub wynosiła „0”. 

Tabela 15: Ruch naturalny ludności w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 urodzenia żywe zgony ogółem przyrost naturalny 
2003 69 108 -39 
2004 91 111 -20 
2005 89 98 -9 
2006 99 99 0 
2007 94 86 8 
2008 99 93 6 
2009 102 89 13 
2010 101 101 0 
2011 91 90 1 
2012 94 125 -31 
2013 94 89 5 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Do roku 2009 przyrost naturalny wykazywał tendencję wzrostową, znaczne zmniejszenie wartości 

zarejestrowano w roku 2012 (-31 osób), co było wynikiem najwyższej w analizowanych latach liczby 

zgonów. Najniższy przyrost naturalny wystąpił w roku 2003 (-39), w tym przypadku wynikał  

on ze stosunkowo niskiej liczby urodzeń. Najwyższa wartość została zarejestrowana w 2009 roku 

(+13). 

Wykres 3: Ruch naturalny ludności w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Ruch naturalny ludności w Gminie przybiera korzystną dla regionu tendencję, potwierdza  

to porównanie względem pozostałych gmin wiejskich w powiecie rawskim, co przedstawia tabela 

poniżej. Kolorem zielonym oznaczono wartości dodatnie i (0). W gminach Cielądz, Regnów  

i Sadkowice w większości analizowanych lat zarejestrowano wartości ujemne, co świadczy  

o niekorzystnym kształtowaniu się liczby ludności w tychże jednostkach. 

Tabela 16: Przyrost naturalny ludności w gminach wiejskich powiatu rawskiego 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cielądz -16 -8 -36 -9 -17 1 -19 -24 -3 -17 2 
Rawa Mazowiecka  -39 -20 -9 0 8 6 13 0 1 -31 5 
Regnów -1 7 -2 -11 -12 -3 -4 1 1 -15 -4 
Sadkowice  -29 -6 -3 -12 -17 -14 -21 -23 9 -9 -9 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wykres 4: Przyrost naturalny ludności w gminach wiejskich powiatu rawskiego 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Gmina Rawa Mazowiecka oznaczona na wykresie powyżej kolorem jasnym niebieskim wyróżnia się 

spośród pozostałych jednostek największą liczbą odnotowanych wartości dodatnich oraz stosunkowo 

niewielkimi wartościami ujemnymi (za wyjątkiem wspomnianych lat 2003 oraz 2012). 

 

 Ekonomiczne grupy wieku 
Wg ekonomicznych grup wieku, dla potrzeb statystycznych ludność dzielona jest na 3 grupy,  

do których należą osoby w wieku: 

 przedprodukcyjnym (17 lat i mniej); 

 produkcyjnym - ludność w wieku zdolnym do pracy, mężczyźni w wieku 18-64 lata, kobiety  

w wieku 18-59 lat); 

 poprodukcyjnym - mężczyźni od 65 roku życia, kobiety od 60 roku życia. 

W gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka występują korzystne zależności pomiędzy tymi trzema grupami.  

W 2013 roku liczba osób w wieku przedprodukcyjnym była wyższa od tej w wieku produkcyjnym  

(w większości gmin sytuacja jest odwrotna). 
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W 2013 roku w porównaniu do roku 2003 zarejestrowano w grupie osób w wieku: 

 przedprodukcyjnym - 351 osób mniej, 

 produkcyjnym - 459 osób więcej, 

 poprodukcyjnym - 49 osób więcej. 

Tabela 17: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 

wiek przedprodukcyjny wiek produkcyjny wiek poprodukcyjny 
liczba 

ludności w % ogółem liczba 
ludności w % ogółem liczba 

ludności w % ogółem 

2003 2 068 24,3 4 935 58,0 1 511 17,7 
2004 2 055 24,0 5 001 58,5 1 494 17,5 
2005 2 001 23,4 5 069 59,2 1 497 17,5 
2006 1 973 22,9 5 131 59,6 1 503 17,5 
2007 1 918 22,3 5 193 60,3 1 507 17,5 
2008 1 894 22,0 5 240 60,7 1 493 17,3 
2009 1 812 21,0 5 312 61,6 1 505 17,4 
2010 1 802 20,8 5 363 61,9 1 493 17,2 
2011 1 775 20,4 5 384 62,0 1 526 17,6 
2012 1 740 20,2 5 359 62,2 1 523 17,7 
2013 1 717 19,8 5 394 62,2 1 560 18,0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W latach 2003 - 2013 widoczna jest tendencja zmniejszającej się liczby osób w wieku 

przedprodukcyjnym, stopniowo wzrastającej liczby osób w wieku produkcyjnym oraz utrzymującej się 

na wyrównanym poziomie liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Wraz z upływem czasu grupa osób  

w wieku poprodukcyjnym będzie się powiększać, o czym świadczy wzrastająca liczba osób w wieku 

produkcyjnym oraz - co zaznaczono wcześniej - znaczny udział osób w wieku „70 lat i więcej”. 

Wykres 5: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Przeprowadzono również analizę ekonomicznych grup wieku w innych jednostkach terytorialnych  

w obrębie powiatu rawskiego. W trzech spośród ośmiu obszarów odnotowano większy udział osób  
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w wieku poprodukcyjnym, niż w wieku przedprodukcyjnym, należą do nich: Biała Rawska - obszar 

wiejski oraz gminy wiejskie Regnów i Sadkowice. 

Tabela 18: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie rawskim w 2013 roku – udział % w 
ogóle 

w wieku 
przedprodukcyjnym 

w wieku 
produkcyjnym 

w wieku 
poprodukcyjnym 

Rawa Mazowiecka - gmina miejska 18,1 64,6 17,3 

Biała Rawska - gmina miejsko- wiejska 19,0 62,5 18,5 
Biała Rawska - miasto 19,4 64,9 15,7 
Biała Rawska - obszar wiejski 18,8 61,6 19,6 
gminy wiejskie 
Cielądz 19,1 62,4 18,5 
Rawa Mazowiecka 19,8 62,2 18,0 
Regnów 19,8 59,6 20,6 
Sadkowice 19,0 60,6 20,4 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Najniższy odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym zarejestrowano w mieście Rawa Mazowiecka, 

zaś najwyższy w gminach wiejskich Regnów i Rawa Mazowiecka. Największy odsetek osób w wieku 

produkcyjnym, a zatem osób mogących podjąć pracę odnotowano w mieście Biała Rawska, najniższy 

w gminie Regnów. Najwięcej osób w wieku poprodukcyjnym zamieszkuje ponownie Regnów, zaś 

najmniej miasto Biała Rawska. Gmina wiejska Regnów jest zatem obszarem na którym odnotowano 

skrajny udział procentowy w trzech ekonomicznych grupach wieku.  

Wykres 6: Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie rawskim w 2013 roku – udział %  
w ogóle 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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 Migracje 
Migracje ludności doskonale odzwierciedlają nastroje społeczeństwa, stanowią pochodną sytuacji 

społeczno- gospodarczej na danym obszarze. Obecnie częściej obserwowanym jest zjawisko 

emigracji, która zwykle ma podłoże o charakterze finansowym. Migracje o charakterze zarobkowym są 

najczęściej spotykanymi, migrują zwykle ludzie młodzi i wykształceni, którzy w rodzinnych stronach nie 

znajdują zatrudnienia umożliwiającego im dalszy rozwój oraz otrzymywanie satysfakcjonującego 

wynagrodzenia. Wyjeżdżają również osoby młode, które chcą się kształcić na studiach wyższych,  

ale nie mając takiej możliwości w rodzinnych stronach, wyjeżdżają do większego miasta, w którym 

zwykle następnie znajdują pracę, a kolejnym naturalnym krokiem staje się założenie tam rodziny  

i zamieszkanie. Poniżej przedstawiono saldo migracji24 wewnętrznych i zagranicznych w gminach 

wiejskich powiatu rawskiego. Kolorem zielonym oznaczono wartości dodatnie oraz (0). 

Tabela 19: Saldo migracji wewnętrznych25 w gminach wiejskich powiatu rawskiego 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cielądz -13 4 -7 2 -13 17 4 18 -1 -1 5 
Rawa Mazowiecka 21 44 37 38 30 11 49 -7 27 6 42 
Regnów -2 15 0 -7 -12 6 -5 8 15 -3 -4 
Sadkowice 0 -4 -39 -39 -32 -11 -11 -11 -20 -4 -32 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

W gminie Rawa Mazowiecka w całym okresie za wyjątkiem roku 2010 więcej osób powracało  

do Gminy, niż z niej wyjeżdżało. W gminach Cielądz i Regnów wartości dodatnie przeplatane są 

ujemnymi, zaś w gminie Sadkowice tylko w 2003 roku saldo migracji wewnętrznych wynosiło  

0, w pozostałych latach było ujemne.  

 

Znaczne wysokie wartości salda w gminie Rawa Mazowiecka mają wpływ na stopniowo wzrastającą 

liczbę ludności, co jest niewątpliwie korzystnym zjawiskiem. Należy jednak wskazać, że wywierają 

również znaczny wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Saldo migracji to różnica między liczbą osób, które napłynęły a liczbą osób, które opuściły dane 
terytorium. 
25 Definicja GUS: „Migracje wewnętrzne to przemieszczenia ludności w granicach państwa, czyli 
zmiana gminy zamieszkania lub w przypadku gminy miejsko-wiejskiej przeniesienie się z terenów 
miejskich do wiejskich tej gminy lub odwrotnie.” 
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Wykres 7: Saldo migracji wewnętrznych w gminach wiejskich powiatu rawskiego 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Saldo migracji zagranicznych w gminie Rawa Mazowiecka było bardzo niskie w 2009 roku, kiedy  

to z Gminy wyjechało 14 osób. W żadnej z pozostałych gmin nie zarejestrowano podobnych wartości. 

W gminie Cielądz wartości oscylują w przedziale <0;1>, w gminie Regnów wynoszą (0), zaś w gminie 

Sadkowice zawierają się w przedziale <0;3>. 

Tylko w gminie Rawa Mazowiecka odnotowano wartości ujemne, a w latach 2004 i 2007 wartości 

dodatnie (1). 

Tabela 20: Saldo migracji zagranicznych26 w gminach wiejskich powiatu rawskiego 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cielądz 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 
Rawa Mazowiecka 0 1 -1 0 1 0 -14 -1 -1 -2 0 
Regnów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Sadkowice 0 1 0 3 0 0 3 0 1 0 0 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
26 Definicja GUS: „Migracje zagraniczne to wyjazdy z kraju stałego zamieszkania (emigracja)  
lub przyjazdy do kraju (imigracja) w celu zamieszkania na stałe lub na pobyt czasowy.” 
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3.3.2. Warunki i jakość życia mieszkańców 
 

 Mieszkalnictwo 

Według danych przedstawianych przez Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych w 2012 

roku w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka funkcjonowało 2 609 mieszkań (około 16% liczby mieszkań 

w powiecie rawskim), ich liczba w Gminie wzrasta począwszy od 2003 roku.  

Wzrasta również przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkań. W Gminie w 2012 roku przeciętna 

powierzchnia użytkowa 1 mieszkania wyniosła 85,4 m2, zaś na 1 osobę przypadało 25,9 m2. W tym 

samym czasie w powiecie rawskim wartości te kształtowały się na poziomie 77,1 m2 oraz 25,1 m2. 

Coraz więcej mieszkań wyposażonych jest również w poszczególne instalacje. W 2012 roku: 

 88,54% mieszkań posiadało dostęp do sieci wodociągowej, 

 73,94% mieszkań posiadało ustęp spłukiwany, 

 70,45% mieszkań wyposażonych było w łazienkę, 

 60,44% mieszkań posiadało dostęp do centralnego ogrzewania, 

 1,72% mieszkań miało dostęp do gazu z sieci. 

Tabela 21: Zasoby mieszkaniowe w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Mieszkania 2 475 2 483 2 499 2 509 2 531 2 550 2 570 2 572 2 592 2 609 
Przeciętna powierzchnia użytkowa w m2 

1 mieszkania 76,2 76,3 76,9 77,0 77,6 78,3 78,7 84,5 85,1 85,4 
na 1 osobę 22,2 22,2 22,4 22,5 22,8 23,1 23,5 25,1 25,4 25,9 
Mieszkania wyposażone w urządzenia techniczno-sanitarne: 
wodociąg 2 036 2 044 2 060 2 070 2 092 2 111 2 132 2 272 2 292 2 310 
ustęp spłukiwany 1 425 1 433 1 450 1 460 1 483 1 503 1 524 1 891 1 911 1 929 
łazienka 1 430 1 438 1 455 1 465 1 488 1 509 1 529 1 800 1 820 1 838 
centralne ogrzewanie 1 264 1 272 1 289 1 299 1 322 1 343 1 363 1 539 1 559 1 577 
gaz z sieci 6 6 6 6 6 6 44 45 45 45 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wśród mieszkańców gminy Rawa Mazowiecka w 2013 roku 76,3% korzystało z wodociągu, zużycie 

wody wyniosło 51,1 m3 na jednego mieszkańca. Tylko 5,1% korzystało z sieci kanalizacyjnej, a 1,7%  

z gazu - jego zużycie wyniosło 4,2 m3 na jednego mieszkańca. 

Tabela 22: Gospodarka komunalna w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Korzystający z instalacji w % ogółu ludności 
z wodociągu 73,3 73,8 74,0 74,4 74,4 74,5 74,9 75,4 76,0 76,1 76,3 
z kanalizacji 4,9 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,4 5,5 5,5 5,6 5,1 
z gazu - 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,7 1,7 1,7 1,7 
Zużycie wody, energii elektrycznej i gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca 
wody (m3) 28,5 30,9 29,5 32,8 37,2 32,7 31,8 28,6 32,4 45,1 51,1 
gazu z sieci (m3) 1,8 0,0 0,0 2,0 1,8 1,8 3,7 4,2 4,4 4,7 4,2 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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„Struktura procentowego udziału budynków w ogólnych zasobach mieszkaniowych Gminy Rawa 

Mazowiecka, biorąc pod uwagę kryterium okresu budowy, przedstawia się następująco: 

 12% dla budynków najstarszych, 

 37% dla budynków wybudowanych w latach 1945 - 1970 oraz 

 51% dla budownictwa wzniesionego w latach 70. i później. 

Podział substancji użytkowej, biorąc pod uwagę powierzchnię użytkową, przedstawia się następująco:  

 8% to budynki najstarsze, 

 30% budynki z okresu 1945 - 1970 oraz 

 62% budynki z okresu 1971 - 2009. 

Budynki powstałe po 1988 roku i znajdujące się potencjalnie w najlepszym stanie technicznym 

stanowią około 18% wszystkich budynków. Mieszkania nowe, oddane do użytku po 2002 roku  

to 7% substancji mieszkaniowej Gminy Rawa Mazowiecka. Z przedstawionych danych statystycznych 

wynika, że istnieje duża możliwość zaoszczędzenia energii cieplnej poprzez prace 

termomodernizacyjne i remontowe. Stan zabudowy mieszkaniowej, należy ocenić pod kątem okresu 

powstania, technologii wykonania oraz stosowanych materiałów budowlanych – generalnie 

zastosowane technologie w budynkach zmieniały się wraz z upływem czasu i rozwojem technologii 

wykonania materiałów budowlanych i wykończeniowych.”27 

 

 Infrastruktura społeczna 

Mieszkańcy Gminy mają dostęp do budynków OSP, w których prowadzona jest działalność społeczno- 

kulturalna oraz do biblioteki i jej filii. W zakresie infrastruktury sportu i rekreacji w ostatnich latach  

w Gminie powstały: 

 sala gimnastyczna z łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej; 

 sala gimnastyczna z zapleczem szatniowo - magazynowym przy Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Kurzeszynie; 

 zespół boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego oraz infrastrukturą towarzyszącą  

w Konopnicy; 

 boisko wielofunkcyjne w Kurzeszynie; 

 plac zabaw w miejscowości Rossocha; 

 plac zabaw dla dzieci i boisko do siatkówki w miejscowości Bogusławki Duże; 

 boisko sportowe z zapleczem w Wołuczy; 

 plac zabaw w Pukininie; 

 place zabaw dla dzieci przy pięciu szkołach gminnych. 

 

 

 

 

                                                
27 „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Rawa 
Mazowiecka” – Aktualizacja, Opracowane na lata 2012 - 2027 
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3.3.3. Oświata i edukacja 
 

W ramach jednostek edukacji i oświaty na obszarze gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka funkcjonują: 

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach 

W ramach ZSO funkcjonują: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W szkole 

działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, organizowane są konkursy, zawody sportowe, kiermasze, 

obchody świąt czy wycieczki. Dla uczniów dostępne są zajęcia artystyczne, komputerowe  

i techniczne. W ramach języków obcych nauczany jest język angielski oraz niemiecki. Przy szkole 

dostępny jest nowy plac zabaw dla dzieci młodszych. 

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie 

W ramach ZSO funkcjonują: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W szkole 

prowadzony jest Program Edukacji Ekologicznej oraz realizowane są projekty edukacyjne. Dzieci uczą 

się języka angielskiego i rosyjskiego. Realizowane są również zajęcia w ramach kół: biologicznego, 

ekologicznego, fizycznego, geograficznego, informatycznego, matematycznego, plastycznego oraz 

teatralnego. Prowadzone są również zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze. Dla uczniów dostępna jest 

nowa sala gimnastyczna oraz wielofunkcyjne boisko i bieżnia ze sztuczną nawierzchnią, a także nowy 

plac zabaw dla dzieci młodszych.  

 

 Szkoła Podstawowa w Konopnicy 

W szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Prowadzony jest chór szkolny, uczniowie korzystają  

z basenu, funkcjonuje koło recytatorskie, historyczne oraz matematyczne. Dzieci uczą się języka 

angielskiego. Szkoła realizuje różnego rodzaju projekty i akcje, a uczniowie biorą udział w konkursach, 

zabawach oraz uroczystościach szkolnych. Szkoła została rozbudowana o dwie sale na potrzeby 

oddziału przedszkolnego, salę ruchową i infrastrukturę szatniowo - magazynową, dostępny jest także 

nowy plac zabaw dla dzieci młodszych. 

W Konopnicy funkcjonuje zespół boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego oraz 

infrastrukturą towarzyszącą. 

 

 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej 

W ramach ZSO funkcjonują: oddział przedszkolny, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. W szkole 

odbywają się zajęcia z języka angielskiego i rosyjskiego, gimnastyka korekcyjna, zajęcia artystyczne 

oraz prowadzone jest koło fotograficzne. Dla uczniów dostępna jest nowa sala gimnastyczna, a także 

nowy plac zabaw dla dzieci młodszych. 

 

 Szkoła Podstawowa w Pukininie 

Obecnie w oddzielnym budynku funkcjonuje oddział przedszkolny prowadzony przez Stowarzyszenie 

Pukinina i Okolic. W roku 2012 oddano do dyspozycji szkoły i społeczności lokalnej boiska szkolne 

"Orlik” wraz z ogólnodostępnym placem zabaw dla mieszkańców. Organizowane są imprezy szkolne, 



Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 

str. 49 
 

w tym uroczyste obchody świąt narodowych, a także konkursy i zabawy dla uczniów. Przy szkole 

dostępny jest nowy plac zabaw dla dzieci młodszych. 

 

Dowóz uczniów do szkół zapewnia Placówka Terenowa PKS w Rawie Mazowieckiej - przewoźnik 

wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego oraz własny ,,Gimbus”. Uczniowie dowożeni są  

do wszystkich szkół funkcjonujących na obszarze Gminy. 

 

W 2014 roku w szkołach podstawowych naukę pobierało 421 uczniów, zaś w gimnazjach  

141 uczniów.  

Kształcenie w Gminie kończy się na poziomie gimnazjalnym. 

 

 Zrealizowane projekty 
Wśród projektów już zrealizowanych znajdują się : 

 Nasze Przedszkolaki 2009 - 2011 

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu 

upowszechniania edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Cel projektu  

to wyrównywanie szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku 3 - 5 lat z wiejskiej gminy Rawa 

Mazowiecka poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego przez 

okres 2 lat. 

W ramach Projektu utworzono 5 Zespołów Wychowania Przedszkolnego i 1 Punkt Przedszkolny. 

Wszystkie placówki zostały wyposażone w niezbędne meble i pomoce dydaktyczne. Zakupiono 

również wyprawki dla przedszkolaków - materiały plastyczne do wykorzystania podczas zajęć. 

 

 W Małym Przedszkolu 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju małych Dzieci z Wrocławia. W ramach projektu 

powstało Małe Przedszkole w Kurzeszynie i w Boguszycach, wyposażone w meble, zabawki i pomoce 

dydaktyczne.  

 

 Mali Odkrywcy 

Jest to innowacyjny program wspierający edukację dzieci, realizowany przez Fundację Rozwoju Dzieci 

im. Jana Amosa Komeńskiego we współpracy z sektorem Healthcare firmy SIEMENS Sp. z o.o. 

Podstawowym celem programu „Mali Odkrywcy” jest zmiana tradycyjnych relacji między uczniem,  

a nauczycielem poprzez wspólną pracę metodą projektów badawczych.28 

 

 Mała szkoła - Duże możliwości 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach działania 

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 

zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W organizowanych w ramach projektu zajęciach 

                                                
28 Oficjalna strona internetowa projektu, www.mali-odkrywcy.org 
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(basen, zajęcia logopedyczne, terapia integracyjno- sensoryczna) brało udział 178 uczniów ze szkół 

podstawowych. 

 

 Nasze Przedszkolaki 2013 - 2015 

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem 

głównym projektu było zmniejszenie dysproporcji w zakresie dostępu do edukacji przedszkolnej  

50 dzieci z gminy Rawa Mazowiecka poprzez utworzenie 2 dodatkowych grup przez okres 2 lat. Grupy 

przedszkolne zostały utworzone przy Szkole Podstawowej w Konopnicy.  

 

 Mały uczeń 

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem 

głównym projektu było podniesienie jakości pracy 8 oddziałów przedszkolnych w 5 szkołach 

podstawowych w gminie Rawa Mazowiecka poprzez doposażenie ich w celu dostosowania do potrzeb 

dzieci 3 i 4 letnich. W ramach projektu oprócz doposażenia w meble, sprzęt IT i audiowizualny, 

pomoce dydaktyczne i zabawki, przy każdej szkole został stworzony plac zabaw dla dzieci młodszych. 

 

 

 Wychowanie przedszkolne 
W Gminie począwszy od 2003 roku maleje liczba dzieci w wieku 3 - 6 lat, w 2013 roku było ich 384. 

Tabela 23: Dzieci ogółem w wieku 3 - 6 lat w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Rawa Mazowiecka 420 396 377 343 324 333 348 376 380 394 384 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wśród tych dzieci 237, czyli 61,7% z nich objętych było wychowaniem przedszkolnym. 

Tabela 24: Dzieci w wieku 3 - 6 lat objęte wychowaniem przedszkolnym w gminie wiejskiej Rawa 
Mazowiecka 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Rawa Mazowiecka 96 76 78 76 49 55 89 144 126 220 237 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3 - 6 lat w całym powiecie rawskim 

wzrasta. Wśród gmin wiejskich, w Rawie Mazowieckiej i Cielądzu wystąpił najniższy odsetek tychże 

dzieci. 
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Tabela 25: Odsetek dzieci w wieku 3 - 6 lat objętych wychowaniem przedszkolnym w powiecie rawskim 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Rawa Mazowiecka 
- miasto 70,1 75,0 73,1 73,4 79,1 87,9 91,9 95,4 96,8 93,4 100,1 

Biała Rawska - 
gmina miejsko- 
wiejska 

43,5 41,4 41,9 40,0 42,6 46,8 53,6 59,1 62,5 65,5 73,1 

Biała Rawska - 
miasto 95,7 101,6 110,6 113,6 109,8 109,8 126,1 143,2 153,0 161,4 170,5 

Biała Rawska - 
obszar wiejski 23,6 20,6 20,7 16,9 20,8 21,2 23,5 23,1 27,0 29,5 36,0 

gminy wiejskie 
Cielądz 25,6 28,8 25,8 29,9 22,4 29,1 56,5 58,2 70,3 32,0 60,3 
Rawa Mazowiecka 22,9 19,2 20,7 22,2 15,1 16,5 25,6 38,3 33,2 55,8 61,7 
Regnów 24,7 21,9 31,1 21,1 26,4 24,1 42,5 49,3 41,8 46,5 68,9 
Sadkowice 33,7 35,5 35,8 36,8 35,8 34,7 50,0 48,8 59,9 62,8 83,5 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 Komputeryzacja 
Wskaźniki dotyczące komputeryzacji w Gminie są wysokie. W 2012 roku na 1 komputer z dostępem 

do Internetu przeznaczony do użytku uczniów, w szkołach podstawowych przypadało 12,16 osoby, 

zaś w gimnazjach 7,17 osoby. Uczniowie powinni mieć bardziej swobodny dostęp do komputerów 

oraz sieci Internet. 

Tabela 26: Uczniowie przypadający na 1 komputer z dostępem do Internetu przeznaczony do użytku 
uczniów w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
szkoły podstawowe  12,09 10,92 12,00 14,20 11,22 11,92 11,72 10,75 9,90 12,16 
gimnazja  21,70 0 23,10 10,22 11,94 9,89 9,53 9,42 7,70 7,17 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
 

 Poziom wykształcenia 
Poziom wykształcenia w Gminie przedstawiono za pomocą danych statystycznych pochodzących  

z Narodowego Spisu Powszechnego - Ludność 2002, są to ostatnie dostępne dane. 

Poniżej, kolorem zielonym zaznaczono najwyższy, zaś pomarańczowym najniższy udział procentowy 

osób w danej kategorii wykształcenia w liczbie osób w ogóle na danym poziomie wykształcenia wśród 

wszystkich gmin wiejskich powiatu rawskiego (UO).  
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Tabela 27: Poziom wykształcenia w gminach wiejskich powiatu rawskiego w 2002 roku (O = ogółem; 
UO = udział osób w danej kategorii wykształcenia w ogóle osób; M = mężczyźni; K = kobiety;  
U = udział kobiet w danej kategorii wykształcenia) 

 
Cielądz Rawa Mazowiecka 

O UO M K U O UO M K U 
wyższe 91 2,65% 33 58 63,74% 219 3,14% 70 149 68,04% 
policealne 65 1,89% 10 55 84,62% 120 1,72% 23 97 80,83% 
średnie razem 536 15,59% 235 301 56,16% 1275 18,26% 542 733 57,49% 
średnie ogólnokształcące 94 2,73% 16 78 82,98% 283 4,05% 63 220 77,74% 
średnie zawodowe 442 12,86% 219 223 50,45% 992 14,20% 479 513 51,71% 
zasadnicze zawodowe 870 25,31% 535 335 38,51% 1872 26,80% 1126 746 39,85% 
podstawowe ukończone 1487 43,25% 758 729 49,02% 2892 41,41% 1456 1436 49,65% 
podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia 

389 11,31% 129 260 66,84% 606 8,68% 254 352 58,09% 

 
Regnów Sadkowice 

O UO M K U O UO M K U 
wyższe 42 2,79% 15 27 64,29% 111 2,28% 44 67 60,36% 
policealne 22 1,46% 5 17 77,27% 47 0,97% 15 32 68,09% 
średnie razem 194 12,87% 81 113 58,25% 804 16,51% 359 445 55,35% 
średnie ogólnokształcące 23 1,53% 3 20 86,96% 126 2,59% 29 97 76,98% 
średnie zawodowe 171 11,35% 78 93 54,39% 678 13,92% 330 348 51,33% 
zasadnicze zawodowe 398 26,41% 241 157 39,45% 1091 22,40% 690 401 36,76% 
podstawowe ukończone 626 41,54% 328 298 47,60% 2363 48,52% 1246 1117 47,27% 
podstawowe 
nieukończone i bez 
wykształcenia 

225 14,93% 86 139 61,78% 454 9,32% 190 264 58,15% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Narodowy Spis Powszechny 2002 

W gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka odnotowano najwyższy udział procentowy osób  

o wykształceniu: wyższym, średnim razem (ogólnokształcące i zawodowe) oraz zasadniczym 

zawodowym. Najniższy odsetek w przypadku osób legitymujących się wykształceniem podstawowym 

ukończonym oraz podstawowym nieukończonym i bez wykształcenia.  

 

Rozpatrując dane w porównaniu do pozostałych trzech gmin, gmina wiejska Rawa Mazowiecka 

charakteryzowała się wysokim poziomem wykształcenia mieszkańców. Patrząc jednak na dane w celu 

określenia poziomu wykształcenia społeczeństwa w ogóle, nie są one dobrym prognostykiem. 

Stanowczo zbyt dużo osób zalicza się do dwóch najniższych poziomów wykształcenia, mało jest  

w Gminie osób o wykształceniu wyższym czy policealnym. W podziale na płeć mężczyźni dominują 

tylko w grupach wykształcenia zasadniczego zawodowego oraz podstawowego ukończonego. Kobiety 

zamieszkujące Gminę uzyskują wyższy poziom wykształcenia. 

Bardziej aktualne dane - pochodzące z 2011 roku - dostępne są dla powiatów. Poniżej przedstawione 

je dla powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, rawskiego oraz skierniewickiego. Podobnie 

jak w tabeli powyżej, kolorem zielonym zaznaczono najwyższy, zaś pomarańczowym najniższy udział 

procentowy osób w danej kategorii wykształcenia w liczbie osób w ogóle na danym poziomie 

wykształcenia wśród wszystkich gmin wiejskich powiatu rawskiego. 
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Tabela 28: Poziom wykształcenia w poszczególnych powiatach woj. łódzkiego w roku 2011 

 
Powiat kutnowski Powiat łęczycki Powiat łowicki 
osoba udział % osoba udział % osoba udział % 

wyższe 11 441 12,98% 4 840 10,69% 9 049 13,01% 
średnie i policealne – ogółem 28 829 32,72% 12 689 28,02% 21 496 30,90% 

średnie zawodowe 15 764 17,89% 7 106 15,69% 13 978 20,09% 
średnie ogólnokształcące 10 470 11,88% 4 586 10,13% 5 860 8,42% 

zasadnicze zawodowe 19 819 22,49% 9 737 21,50% 16 290 23,41% 
gimnazjalne 4 795 5,44% 2 631 5,81% 3 824 5,50% 
podstawowe ukończone 21 879 24,83% 14 268 31,50% 17 646 25,36% 
podstawowe nieukończone 
i bez wykształcenia szkolnego 1 353 1,54% 1 127 2,49% 1 267 1,82% 

 
 
 

Powiat rawski Powiat skierniewicki 
osoba udział % osoba udział % 

wyższe 5 095 11,99% 3 156 9,67% 
średnie i policealne – ogółem 13 041 30,68% 9 141 28,01% 

średnie zawodowe 7 912 18,61% 5 413 16,58% 
średnie ogólnokształcące 4 230 9,95% 3 288 10,07% 

zasadnicze zawodowe 10 035 23,61% 8 999 27,57% 
gimnazjalne 2 328 5,48% 2 022 6,19% 
podstawowe ukończone 11 053 26,00% 8 734 26,76% 
podstawowe nieukończone  
i bez wykształcenia szkolnego 957 2,25% 588 1,80% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Narodowy Spis Powszechny 2011 

Najwyższym poziomem wykształcenia mieszkańców charakteryzuje się powiat łowicki oraz kutnowski, 

najsłabiej prezentuje się w zestawieniu powiat skierniewicki. W powiecie rawskim udział procentowy 

poszczególnych grup jest uśredniony. 
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3.3.4. Opieka zdrowotna 
 

Mieszkańcy gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka mogą korzystać z pomocy 12 przychodni 

funkcjonujących na obszarze Miasta Rawa Mazowiecka. Ilość porad tam udzielonych w zakresie 

podstawowej opieki zdrowotnej wzrasta, w 2013 roku udzielono ich 147 859. 

 

Leczenie szpitalne odbywa się w Szpitalu im. Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.  

Szpital im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej składa się z 5 oddziałów szpitalnych (chirurgiczny, 

pediatryczny, chorób wewnętrznych, położniczo - ginekologiczno - noworodkowy, gruźlicy i chorób 

płuc), bloku operacyjnego, izby przyjęć oraz działu anestezjologii i działu Ratownictwa Medycznego. 

Szpital świadczy również usługi z zakresu podstawowej i specjalistycznej opieki ambulatoryjnej  

w Przychodni Rejonowo- Specjalistycznej w następujących poradniach: 

 ogólna, 

 pediatryczna, 

 okulistyczna dla dzieci oraz Poradnia ortoptystyczna (ćwiczenia oczu), 

 okulistyczna dla dorosłych, 

 ortopedyczna, 

 medycyny pracy, 

 odwykowa oraz zapobiegania i zwalczania uzależnień, 

 gruźlicy i chorób płuc, 

 onkologiczna, 

 leczenia bólu, 

 ginekologiczno – położnicza. 

Obszarem działania Szpitala im. Świętego Ducha w Rawie Mazowieckiej jest teren Powiatu 

Rawskiego oraz część Powiatu Skierniewickiego. Podmiotem Tworzącym Szpital im. Świętego Ducha 

w Rawie Mazowieckiej jest AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o.29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Oficjalna strona internetowa AMG Centrum Medyczne Sp. z o.o., www.szpitalrawa.pl 
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3.3.5. Określenie grup społecznych wymagających 

wsparcia 
 

Wysokość wydatków ponoszonych przez Gminę w latach 2008 – 2013 ulegała dość wysokim 

wahaniom. Kwota wydatków przeznaczanych na pomoc społeczną począwszy od 2008 roku wzrasta. 

Najwyższy udział wydatków przeznaczonych na tę kategorię wydatków odnotowano w roku 2008  

i wynosił on 23,95%, w 2013 roku było to 21,98%.  

Tabela 29: Wydatki z budżetu gminy wiejskiej Rawa Mazowieckiej przeznaczone na pomoc społeczną 

 
wydatki ogółem  
z budżetu Gminy 

wydatki z budżetu Gminy przeznaczone na pomoc społeczną 

kwota wydatków udział wydatków przeznaczonych na pomoc 
społeczną w wydatkach ogółem 

2008 16 694 155,64 3 999 007,06 23,95% 
2009 17 899 673,38 3 902 133,63 21,80% 
2010 25 274 946,66 4 313 975,41 17,07% 
2011 22 891 207,08 4 112 497,99 17,97% 
2012 20 234 452,78 4 348 384,74 21,49% 
2013 19 968 502,57 4 389 815,15 21,98% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje w Gminie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Rawie Mazowieckiej. 

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności: 

 udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym; 

 świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania; 

 pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze i leki; 

 udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych; 

 praca socjalna i praktyka socjalna; 

 sprawienie pogrzebu. 

Zadania własne gminy obejmują: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych; 

 przyznawanie pomocy rzeczowej; 

 przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie; 

 inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznania potrzeb gminy. 

Zadania zlecone gminy obejmują: 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i renty socjalnej; 

 przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, specjalnych okresowych; 

 opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby, które pobierają zasiłek stały; 

 opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym 

ubezpieczeniu zdrowotnym; 
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 przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęsk 

żywiołowych i ekologicznych; 

 świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów  

o ochronie zdrowia psychicznego; 

 zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających 

na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków; 

 utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i zapewnienie środków na wynagrodzenia 

pracowników realizujących zadania zlecone gminie. 

 

Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie 

sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach 

zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach 

odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym 

sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin 

oraz ich integracji ze środowiskiem. 

Gmina boryka się z problemem wzrastającego poziomu bezrobocia, które to z kolei jest przyczyną 

nawarstwiających się problemów i sytuacji konfliktowych. Dotkliwym problemem jest długotrwałe 

bezrobocie, liczba osób pozostających bez pracy w długim okresie czasu wzrosła w okresie  

od stycznia 2010 roku do sierpnia 2014 roku niemalże dwukrotnie. Przyczyn bezrobocia należy 

upatrywać w braku kwalifikacji, doświadczenia, ale również w stosunkowo niskim poziomie 

wykształcenia mieszkańców. Dodatkowo, w długim okresie czasu nabyte już umiejętności oraz wiedza 

ulegają dezaktualizacji, zatem ryzyko nieznalezienia zatrudnienia wzrasta jeszcze bardziej. Znaczną 

grupę osób bezrobotnych stanowią również osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko 

do 18 roku życia. Młode kobiety (bo to one najczęściej pozostają w domu i opiekują się dzieckiem) 

bardzo często są niejako skazane na odłożenie kariery zawodowej na późniejsze lata i zmuszone  

do kilkuletniej opieki nad dzieckiem w domu. Wynika to z braku środków finansowych na przedszkole 

lub inny rodzaj opieki nad dzieckiem. 

Bezrobocie staje się z czasem przyczyną problemów natury psychologicznej, osoby którym nie udaje 

się znaleźć pracy bardzo często tracą wiarę we własne możliwości, czują się odrzucone  

i niewartościowe. Z czasem, coraz mniej angażują się w wybrnięcie z tej sytuacji, popadają w marazm. 

W skrajnych przypadkach brak środków finansowych prowadzi do ubóstwa, które najczęściej dotyka 

osoby samotne, chore, ale również rodziny wielodzietne i samotnie wychowujące dziecko.  

Dla niektórych osób bezrobocie staje się przyczyną coraz częstszego sięgania po używki,  

w tym w szczególności po alkohol. W Gminie funkcjonuje Gminny Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak czytamy w dokumencie: „Z danych Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Rawie Mazowieckiej wynika, że w roku 2012 udzielał on pomocy materialnej 314 

osobom w tym 5 z powodu alkoholizmu i 2 z powodu przemocy w rodzinie. W roku 2011 osób takich 

było 318 w tym z powodu alkoholizmu 5 z powodu przemocy w rodzinie 2.” (…) Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2012 rozpatrywała 13 nowych spraw dotyczących 

osób nadużywających alkoholu. Analogicznie w roku 2011 rozpatrywano 15 wniosków na podstawie 
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których wszczęto 16 spraw. Są to sprawy trudne i niekiedy złożone, w związku z czym cykl 

postępowania nie zawsze może zamknąć się w ciągu roku. Problem nadużywania alkoholu często 

wiąże się z występowaniem zjawiska przemocy w rodzinie (przemocy fizycznej, psychicznej bądź 

ekonomicznej). (…) Z wywiadu przeprowadzonego z pracownikami socjalnymi, członkami Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członkami Zespołu Interdyscyplinarnego  

i dzielnicowym wynika, że część dorosłych mieszkańców gminy nie dostrzega negatywnych skutków 

problemu społecznego jakim jest uzależnienie od alkoholu. Osoby dorosłe nie chcą poddawać się 

dobrowolnemu leczeniu odwykowemu.” 

 

 

 

3.3.6. Rynek pracy 
 

Sytuacja na rynku pracy jest jednym z najważniejszych czynników determinujących jakość i poziom 

życia społeczeństwa. Ma na to wpływ posiadanie lub nie stałego źródła dochodu o określonej 

wysokości. Stałe źródło dochodu nie musi jednak przemawiać za dobrą sytuacją finansową danej 

jednostki. Inne możliwości posiada osoba otrzymująca wynagrodzenie umożliwiające opłacenie 

rachunków, zakup żywności i dodatkowych dóbr i usług o charakterze np. rozrywkowym, a inne osoba 

otrzymująca zasiłek, który nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. 

 

 Pracujący 
Poniżej przedstawiono liczbę osób pracujących w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka – zgodnie  

z danymi GUS. Liczba tych osób wzrosła w 2013 roku w porównaniu do roku 2003. Większość 

stanowią mężczyźni – w 2013 roku blisko 69% ogółu. 

Tabela 30: Pracujący30 wg płci w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ogółem 584 775 820 798 833 874 739 738 828 745 758 
mężczyźni 414 545 516 534 541 652 507 496 541 479 522 
kobiety 170 230 304 264 292 222 232 242 287 266 236 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

 

 Bezrobocie 
Wśród osób bezrobotnych w Gminie większość stanowią mężczyźni. Należy jednak mieć na uwadze, 

iż są to dane oficjalne i nie uwzględniają one szarej strefy, w której to właśnie mężczyźni łatwiej 

znajdują zatrudnienie, np. przy pracach w polu. 

                                                
30 Definicja GUS: „Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony 
narodowej i bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych  
w rolnictwie, duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; (…) 
bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 r.).” 
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Tabela 31: Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 ogółem mężczyźni kobiety udział % kobiet w ogóle 
2003 644 354 290 45,03% 
2004 529 284 245 46,31% 
2005 452 252 200 44,25% 
2006 324 200 124 38,27% 
2007 256 134 122 47,66% 
2008 199 118 81 40,70% 
2009 297 176 121 40,74% 
2010 275 149 126 45,82% 
2011 309 166 143 46,28% 
2012 375 208 167 44,53% 
2013 365 195 170 46,58% 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych zmniejszała się w latach 2003 – 2008, od roku 2009 

odnotowuje się jej stopniowy wzrost, który powiązany jest ze wzrastającą liczbą ludności. 

Wykres 8: Bezrobotni zarejestrowani wg płci w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W każdym z przedstawionych w tabeli poniżej obszarów zarejestrowano podobną tendencję 

kształtowania się liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych w liczbie ludności w wieku 

produkcyjnym. W 2013 roku w Rawie Mazowieckiej wskaźnik ten był najwyższy spośród gmin 

wiejskich należących do powiatu rawskiego. Niższy był tylko od wskaźnika zarejestrowanego  

dla Miasta Rawa Mazowiecka (o 0,7 punktu procentowego) oraz województwa łódzkiego (o 2,9 punktu 

procentowego). 

Tabela 32: Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

województwo łódzkie 14,2 13,3 12,1 9,8 7,5 6,1 7,9 8,1 8,6 9,5 9,7 
powiat rawski 11,6 10,3 9,3 7,2 5,4 4,5 5,8 5,7 5,7 6,2 6,4 
Rawa Mazowiecka - miasto 12,5 11,1 9,9 7,5 6,0 5,4 6,9 6,4 6,9 7,0 7,5 
Biała Rawska - gmina 
miejsko- wiejska 11,1 10,1 9,3 7,7 5,4 4,1 4,8 5,2 4,6 5,2 5,2 
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gminy wiejskie 
Cielądz 11,4 11,2 11,0 9,4 6,8 5,2 5,9 6,1 5,6 6,6 6,1 
Rawa Mazowiecka 13,0 10,6 8,9 6,3 4,9 3,8 5,6 5,1 5,7 7,0 6,8 
Regnów 7,3 7,5 7,9 6,5 3,7 2,9 3,9 5,1 4,0 4,9 5,9 
Sadkowice 8,6 8,0 6,6 5,5 4,0 3,6 4,8 4,7 4,3 4,6 5,1 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Do przygotowania niniejszej Strategii wykorzystano dane dotyczące struktury i liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych, pochodzące z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie 

Mazowieckiej. 

Tabela 33: Dane dotyczące zarejestrowanych bezrobotnych w wybranych kategoriach w podziale  
wg miast i gmin w powiecie rawskim - sierpień 2014 
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Liczba bezrobotnych ogółem 1628 690 327 148 290 37 136 
kobiety 805 317 161 82 141 23 81 

zamieszkali na wsi 811 0 200 148 290 37 136 
z prawem do zasiłku 202 95 33 15 49 2 8 

zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy 118 63 13 11 28 1 2 
w okresie do 12 m- cy od dnia ukończenia szkoły 79 23 21 11 18 3 3 

do 25 roku życia 360 98 99 36 59 19 49 
którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia 26 6 5 7 4 2 2 

długotrwale bezrobotni  856 375 163 79 142 15 82 
powyżej 50 roku życia 404 216 65 35 66 3 19 

bez kwalifikacji zawodowych 489 192 107 42 84 11 53 
bez doświadczenia zawodowego 404 91 118 48 65 14 68 

bez wykształcenia średniego 858 368 168 71 171 14 66 
osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno 

dziecko do 18 roku życia 140 61 25 14 22 2 16 
które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 

podjęły zatrudnienia 38 19 8 2 6 0 3 
niepełnosprawni 158 95 22 8 28 1 4 

napływ w miesiącu 211 94 34 17 46 9 11 
odpływ w miesiącu 249 115 50 13 48 10 13 

w tym podjęcia pracy 131 67 22 5 26 6 5 
wyłączeni z powodu braku gotowości do podjęcia 

pracy 62 23 19 4 8 4 4 
Liczba ofert pracy 105             

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, 
www.pup.rawamazowiecka.ibip.pl 
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W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowanych było łącznie 1628 osób z powiatu rawskiego,  

w tym 17,81% z gminy wiejskiej Rawa Mazowiecka (290 osób). Zgodnie z danymi zaprezentowanymi 

w tabeli powyżej, przedstawiono udział danej kategorii osób bezrobotnych w ogóle w powiecie 

rawskim oraz udział danej kategorii w gminie Rawa Mazowiecka w liczbie zarejestrowanych 

bezrobotnych w powiecie ogółem: 

 kobiety -        49,45% powiat, 8,66% gmina; 

 z prawem do zasiłku -       12,41% powiat, 3,01% gmina; 

 zwolnieni z przyczyn dot. zakładu pracy -      7,25% powiat, 1,72% gmina; 

 w okresie do 12 m- cy od dnia ukończenia szkoły -     4,85% powiat, 1,11% gmina; 

 do 25 roku życia -       22,11% powiat, 3,62% gmina; 

 którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia -     1,60% powiat, 0,25% gmina; 

 długotrwale bezrobotni -      52,58% powiat, 8,72% gmina; 

 powyżej 50 roku życia -      24,82% powiat, 4,05% gmina; 

 bez kwalifikacji zawodowych -      30,04% powiat, 5,16% gmina; 

 bez doświadczenia zawodowego -     24,82% powiat, 3,99% gmina; 

 bez wykształcenia średniego -               52,70% powiat, 10,50% gmina; 

 osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia -  

8,60% powiat, 1,35% gmina; 

 które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia -  

2,33% powiat, 0,37% gmina; 

 niepełnosprawni -       9,71% powiat, 1,72% gmina. 

 

Spośród zaprezentowanych danych na obszarze powiatu rawskiego uwagę należy zwrócić na bardzo 

wysoki odsetek osób bez wykształcenia średniego (52,70%), długotrwale bezrobotnych (52,58%), 

kobiet (49,45%), bez kwalifikacji zawodowych (30,04%), bez doświadczenia zawodowego i po 50 roku 

życia (po 24,82%) oraz do 25 roku życia (22,11%). W trudnej sytuacji znajdują się również osoby 

niepełnosprawne oraz samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia.  

Wysoki jest udział osób bez wykształcenia średniego w gminie Rawa Mazowiecka w ogóle osób 

zarejestrowanych w powiecie rawskim (10,50%), długotrwale bezrobotnych (8,72%) oraz kobiet 

(8,66%). Struktura osób bezrobotnych jest zbliżona do tej w całym powiecie. 

Spośród wszystkich jednostek należących do powiatu rawskiego, w gminie Rawa Mazowiecka 

odnotowano najwyższy udział procentowy osób z prawem do zasiłku (16,9% = 49 osób), zwolnionych 

z przyczyn zakładu pracy (9,66% = 28 osób) oraz bez wykształcenia średniego (58,97% = 171 osób)  

w stosunku do zarejestrowanej liczby bezrobotnych z danej jednostki terytorialnej. 

Tabela poniżej prezentuje dane dotyczące zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie 

Mazowieckiej osób bezrobotnych ogółem z powiatu rawskiego oraz z gminy wiejskiej Rawa 

Mazowiecka w poszczególnych miesiącach. Liczba osób ogółem w obydwu przypadkach stopniowo 

się zmniejsza. Zmalała niemalże o połowę liczba ofert pracy. Wzrosła liczba osób wyłączonych  

z rejestru w wyniku podjęcia pracy, wzrosła jednak również liczba wyłączonych z powodu braku 

gotowości do podjęcia pracy. 
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Tabela 34: Dane dotyczące zarejestrowanych bezrobotnych w wybranych kategoriach i okresach (powiat = powiat rawski ogółem, gmina = gmina wiejska 
Rawa Mazowiecka) 

 
styczeń 2010 styczeń 2012 styczeń 2013 czerwiec 2014 lipiec 2014 sierpień 2014 

powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina 
Liczba bezrobotnych ogółem 2 019 342 1 933 337 2 179 417 1 736 308 1 666 292 1 628 290 

kobiety 849 134 866 145 997 172 809 146 818 148 805 141 
zamieszkali na wsi 942 342 900 337 1 072 417 863 308 821 292 811 290 

z prawem do zasiłku 437 88 393 69 408 87 207 55 214 52 202 49 
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy 24 4 24 4 95 17 121 33 121 30 118 28 

w okresie do 12 m- cy od dnia ukończenia szkoły 186 38 161 24 188 32 64 13 64 15 79 18 
do 25 roku życia 545 97 503 90 527 91 373 58 360 54 360 59 

którzy ukończyli szkołę wyższą, do 27 roku życia 23 1 41 7 53 8 28 6 22 5 26 4 
długotrwale bezrobotni  634 78 722 109 841 145 868 151 855 139 856 142 
powyżej 50 roku życia 470 77 427 70 492 95 398 69 396 62 404 66 

bez kwalifikacji zawodowych 532 96 525 88 568 106 529 94 492 88 489 84 
bez doświadczenia zawodowego 507 88 469 66 511 81 436 60 403 58 404 65 

bez wykształcenia średniego 1 201 223 1 092 200 1 139 247 946 191 887 179 858 171 
osoby samotnie wychowujące co najmniej jedno 

dziecko do 18 roku życia 90 11 113 17 136 24 150 22 143 22 140 22 

które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie 
podjęły zatrudnienia 25 5 27 5 40 6 42 6 37 6 38 6 

niepełnosprawni 160 34 149 27 163 38 155 30 157 27 158 28 
napływ w miesiącu 423 76 310 56 364 67 181 40 240 40 211 46 
odpływ w miesiącu 192 29 177 29 136 25 209 50 310 55 249 48 

w tym podjęcia pracy 79 17 109 18 79 17 96 22 126 22 131 26 
wyłączeni w wyniku braku gotowości do podjęcia pracy 38 1 20 5 19 1 45 14 76 10 62 8 
liczba ofert pracy 211   124   88   81   142   105   

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej, www.pup.rawamazowiecka.ibip.pl 

W gminie Rawa Mazowiecka liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku zmniejszyła się o ponad połowę, o 24 osoby wzrosła liczba bezrobotnych 

zwolnionych z przyczyn zakładu pracy (w 2010 roku były to 4 osoby), o około połowę zmalała liczba osób zarejestrowanych w okresie do 12 miesięcy od dnia 

ukończenia szkoły, zmniejszyła się również liczba osób do 25 roku życia. W bardzo trudnej sytuacji są osoby długotrwale bezrobotne, których liczba wzrosła 

ponad dwukrotnie. Zmniejszyła się liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych z tytułu niskich kwalifikacji, braku doświadczenia zawodowego  

czy nie posiadania wykształcenia średniego. Wzrosła zaś dwukrotnie liczba osób samotnie wychowujących co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia. 
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3.4. Sfera ekonomiczna 
 

3.4.1. Gospodarka 
 

 Liczba i struktura podmiotów gospodarczych 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2013 roku w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

zarejestrowanych było 617 podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON.  

W porównaniu do roku 2003 ich liczba zwiększyła się o 136 jednostek. Większość podmiotów 

stanowią te zarejestrowane w sektorze prywatnym i zmiany w ich liczebności mają niemalże całkowity 

wpływ na liczbę podmiotów ogółem. W 2013 roku odnotowano 14 podmiotów należących do sektora 

publicznego (o 2 więcej niż w 2003 roku) oraz 603 podmioty z sektora prywatnego (o 134 więcej  

niż w roku 2003). 

Tabela 35: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) w gminie 
wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
ogółem 481 493 511 528 555 573 581 613 595 617 617 
sektor 
publiczny 12 12 15 16 14 14 14 14 15 14 14 

sektor 
prywatny 469 481 496 512 541 559 567 599 580 603 603 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Wykres poniżej przedstawia kształtowanie się liczby podmiotów gospodarczych w Gminie w latach 

2003 – 2013. Widoczny jest trend wzrostu badanej cechy. 

Wykres 9: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON (stan w dniu 31 XII) w gminie 
wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
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Zgodnie z podziałem podmiotów wg sektorów własnościowych, w sektorze publicznym dominowały 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego. W sektorze prywatnym, którego udział  

w ilości podmiotów ogółem wynosił w 2013 roku 97,73%, dominują osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą (517 jednostek, co stanowi 85,74% podmiotów sektora prywatnego oraz 

83,8% podmiotów ogółem). W sektorze prywatnym odnotowano również znaczną ilość stowarzyszeń  

i organizacji społecznych (27 podmiotów, co stanowi odpowiednio 4,48% oraz 4,37%), a także spółek 

handlowych (21 podmiotów, co stanowi odpowiednio 3,48% oraz 3,4%). 

Tabela 36: Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON wg sektorów własnościowych 
w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka w 2013 roku 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 617 
sektor publiczny - ogółem 14 
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego 12 
przedsiębiorstwa państwowe 0 
spółki handlowe 1 
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 
sektor prywatny - ogółem 603 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 517 
spółki handlowe 21 
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 0 
spółdzielnie 2 
fundacje 1 
stowarzyszenia i organizacje społeczne 27 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

Rozpatrując jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 w latach 2009 - 2013 

największe zmiany dotyczące wzrostu liczby podmiotów gospodarczych zaszły w Sekcjach: 

 Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie - powstał 1 podmiot; 

 Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą 

wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - powstał 1 podmiot; 

 Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle – o 13 podmiotów; 

 Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - o 5 podmiotów; 

 Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca  

– o 5 podmiotów; 

 Sekcja P - Edukacja - o 10 podmiotów; 

 Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne 

potrzeby -o 5 podmiotów. 

 

Rozwijają się również m.in. sekcje: K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa; L - Działalność 

związana z obsługą rynku nieruchomości; Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna. 
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Największe zmiany dotyczące redukcji liczby podmiotów w podanych latach występują w Sekcjach: 

 F - Budownictwo - zmniejszenie liczby o 6 podmiotów; 

 C - Przetwórstwo przemysłowe - zmniejszenie liczby o 9 podmiotów. 

Tabela 37: Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 w gminie wiejskiej Rawa 
Mazowiecka 

 
2009 2010 2011 2012 2013 

Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 21 21 21 23 22 
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0 0 0 0 1 
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 73 71 67 68 64 

Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, 
parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 0 0 1 1 

Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz 
działalność związana z rekultywacją 3 3 3 2 3 

Sekcja F - Budownictwo 99 101 86 93 93 
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów 
samochodowych, włączając motocykle 228 247 244 239 241 

Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 47 50 49 49 45 
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 11 12 11 11 12 

Sekcja J - Informacja i komunikacja 4 4 3 5 6 
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7 9 10 11 10 
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 5 7 9 9 
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 16 18 17 18 21 
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania  
i działalność wspierająca 4 5 5 8 9 

Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 10 10 10 10 10 

Sekcja P - Edukacja 14 15 17 23 24 
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 7 7 8 8 10 
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 11 11 10 10 10 
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa oraz Gospodarstwa 
domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

21 24 27 29 26 

Sekcja U - Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 0 0 0 
Ogółem 581 613 595 617 617 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W 2013 roku najwięcej podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych było w Sekcjach: 

 G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle: 

241 podmiotów (39,06% ogółu); 

 F - Budownictwo: 93 podmioty (15,07% ogółu); 

 C - Przetwórstwo przemysłowe: 64 podmioty (10,37% ogółu); 

 H - Transport i gospodarka magazynowa: 45 podmiotów (7,29%). 

Jednocześnie należy zauważyć, iż w Sekcji G wzrasta liczba podmiotów, w Sekcjach F i C liczba 

podmiotów ulega zmniejszeniu, natomiast w Sekcji H liczba podmiotów ulega wahaniom (w 2013 roku 

w porównaniu do 2009 ubyły 2 podmioty). 
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Wykres 10: Jednostki wpisane do rejestru REGON wg sekcji PKD 2007 w gminie wiejskiej Rawa 
Mazowiecka w 2013 roku 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 
Fot. Sklep w Nowym Kurzeszynie 

Wśród największych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy wymienia się: 

- Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - Ścieki 

- Bioenergy Project Sp. z o.o. - Konopnica 

- BIOZEC Sp. z o.o. - Konopnica 

- Spółdzielnia Kółek Rolniczych - Rawa Mazowiecka; 

- ARCELORMITTAL CONSTRUCTION POLSKA Sp. z o.o. - Konopnica 

- Zakład Gospodarki Odpadami AQUARIUM Sp. z o.o. - Pukinin 

- LOGIS SA - Konopnica 

- METALBUD Sp. z o.o. - Podlas 

- PKN ORLEN SA - stacja paliw Podlas 

- TABULUS Sp. z o.o. - Konopnica 

- RAW-POL Stefański Spółka Jawna - Julianów 

- Zakład Przetwórstwa Mięsnego - Wałowice 

- Dakota - Bar M. Makowska - stacja paliw Podlas 

- REIS GROUP Sp. z o. o. - Julianów 
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- Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - Żydomice 

- KIK - POL K. i H. Pytka - stacja paliw i hotel Ścieki  

- SOB - POL - Konopnica 

- VIA Sp. z o.o. - Konopnica 

- Hotel Sevilla - Niwna 

- Restauracja Myśliwska w Hotelu Hetmańskim S. Zalewski - Podlas 

- PPHU „Czas” Sp. z o.o. Zajazd pod Żurawiem - Ścieki 

- Restauracja na Przedmieściu H. Matysiak - Wałowice 

- G. Pomian „BONNY STAR” Restauracja Sevilla - Niwna 

- Zakład Piekarniczo - Cukierniczy J. Chylak - Wałowice 

- DEKOPAL K. Dębski - stacja paliw Kurzeszyn 

- K. Kobierski FHU KOKAR - hurtownia art. budowlanych Boguszyce 

- KOPALNIA PIASKU I ŻWIRU B. Trębska - Wołucza 

 

Gmina posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym wskazano m.in. tereny 

produkcyjno-usługowe i infrastruktury technicznej oraz wyznaczone pod działalność gospodarczą. 

 

 Poziom aktywizacji gospodarczej oraz aktywność gospodarcza  
Jednym z podstawowych wskaźników najlepiej ilustrujących stan lokalnej gospodarki jest poziom 

aktywizacji gospodarczej liczony jako ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. 

mieszkańców. Wyraża on skłonność danej populacji do podejmowania działalności gospodarczej,  

jak również zaufanie do sytuacji na rynku. 

Tabela 38: Poziom aktywizacji gospodarczej w powiecie rawskim, stan na 31XII 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Powiat rawski 786,62 803,07 816,31 789,76 817,42 783,90 807,47 825,99 
Rawa Mazowiecka - 
gmina miejska 1279,91 1283,98 1288,21 1257,83 1303,03 1235,85 1269,43 1293,00 

Biała Rawska - gmina 
miejsko- wiejska 532,01 560,58 585,33 567,59 591,46 565,83 572,59 599,74 

Biała Rawska - miasto 1019,13 1058,60 1101,83 1058,15 1103,64 1077,59 1066,63 1082,00 
Biała Rawska - obszar 
wiejski 346,43 370,86 384,71 380,51 391,90 366,23 377,99 411,50 

gminy wiejskie 
Cielądz 462,37 465,06 496,56 419,65 424,60 424,91 423,60 444,50 
Rawa Mazowiecka 613,45 644,00 664,19 673,31 708,02 685,09 715,61 711,57 
Regnów 526,60 546,45 543,96 464,60 485,18 481,03 501,62 525,46 
Sadkowice 358,89 360,74 372,53 327,87 314,20 318,27 350,19 361,60 

Źródło: Opracowanie własne, na podstawie danych GUS, BDL 

Spośród wszystkich jednostek terytorialnych należących do powiatu rawskiego w 2013 roku najwyższą 

wartość wskaźnika zarejestrowano w mieście Rawa Mazowiecka, w gminach wiejskich zaś w gminie 

Rawa Mazowiecka. W każdej z jednostek za wyjątkiem gmin wiejskich Cielądz i Regnów, w 2013 roku 

poziom aktywizacji gospodarczej był wyższy niż w 2006 roku. Najwyższy przyrost wartości wskaźnika 
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nastąpił w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka (o 98,12 punktu), dla miasta Rawa Mazowiecka wyniósł 

13,09 punktu, zaś dla całego powiatu rawskiego 39,37 punktu. 

Z danych tych wynika, iż w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka skłonność do zakładania działalności 

gospodarczej oraz zaufanie do sytuacji na rynku są znaczne. 

 

Jednak poziom aktywizacji gospodarczej jest tylko jednym ze wskaźników obrazujących aktywność 

biznesową populacji. Ważnym wskaźnikiem dodatkowym jest tzw. indeks PEAI (Present Economic 

Activity Index - wskaźnik aktualnej aktywności gospodarczej), obliczamy jako procentową zmianę 

ilości firm na 10 tys. mieszkańców w ostatnich trzech latach. PEAI powyżej 9% oznacza pomyślną 

koniunkturę, a powyżej 15% gwałtowny rozwój. Okres od roku 2004 jest okresem bardzo dużego 

wzrostu gospodarczego w całym kraju. W gminach wiejskich wskaźnik PEAI bardzo często jest 

większy niż 4% a gminach wiejsko - miejskich często przekracza 9%.  

 

Warto zauważyć, że nie ma prostej korelacji między poziomem aktywizacji gospodarczej a indeksem 

PEAI. Należy to interpretować następująco: poziom aktywizacji to skumulowany przez wiele lat 

dorobek aktywności lokalnego sektora gospodarczego, natomiast PEAI obrazuje aktualną dynamikę. 

Tabela 39: Saldo ilości firm w ostatnich 3 latach na analizowanym obszarze 

 
Saldo ilości firm w ostatnich trzech latach 

Ilość nowych firm Przyrost procentowy PEAI 
Powiat rawski 25 1,05 
Rawa Mazowiecka - gmina miejska - 24 - 0,77 
Biała Rawska - gmina miejsko- wiejska 3 1,40 
Biała Rawska – miasto - 10 - 1,96 
Biała Rawska - obszar wiejski 13 5,00 
gminy wiejskie 
Cielądz 7 4,69 
Rawa Mazowiecka 4 0,50 
Regnów 7 8,30 
Sadkowice 24 15,08 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego, 
Bank Danych Lokalnych 

Gwałtowny rozwój występuje w gminie wiejskiej Sadkowice (15,08% - w ostatnich 3 latach przybyły  

tu 24 jednostki gospodarcze). Kolejny najwyższy wskaźnik zarejestrowano dla gminy wiejskiej Regnów 

(8,30% - w ostatnich 3 latach przybyło tu 7 podmiotów). Na obszarze wiejskim Biała Rawska przyrost 

procentowy PEAI wyniósł 5%, zaś w gminie wiejskiej Cielądz 4,69%.  

W gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka w ostatnich 3 latach saldo ilości nowych firm wyniosło  

4, a wskaźnik PEAI przyjął wartość 0,50%, co świadczy o niskiej dynamice rozwoju. 
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 Gospodarstwa domowe i rolne oraz ich struktura 
Większość mieszkańców Gminy czerpie dochody z działalności rolniczej, w tym z chowu trzody 

chlewnej i bydła. Wynika to z trudności w znalezieniu pracy o innym charakterze w mieście Rawa 

Mazowiecka oraz na obszarze Gminy. 

W gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka w 2010 roku odnotowano 1638 gospodarstw domowych. Wśród 

nich 94,99% czerpało dochody z działalności rolniczej, 59,82% z pracy najemnej, 29% utrzymywało 

się z emerytury i renty, 20,5% z pozarolniczej działalności gospodarczej, zaś 7,88% z niezarobkowych 

źródeł poza emeryturą i rentą. Dominującym źródłem dochodu jest zatem rolnictwo. 

Tabela 40: Gospodarstwa domowe z dochodami z różnych źródeł 
ogółem 1 638 

z dochodem z działalności rolniczej 1 556 
z dochodem z emerytury i renty 476 
z dochodem z pozarolniczej działalności gospodarczej 336 
z dochodem z pracy najemnej 980 
z dochodem z innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą 129 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa 

Wśród gospodarstw rolnych ogółem oraz prowadzących działalność rolniczą dominują  

te o powierzchni powyżej 1 ha. Gospodarstwa rolne ogółem do 1 ha stanowią 6,47% ogółu, zaś 

prowadzące działalność rolniczą 3,9%. 

Gospodarstwa o powierzchni 15 ha i więcej stanowią 5,2% gospodarstw ogółem, oraz niemalże 5,5% 

gospodarstw prowadzących działalność rolniczą. 

Gospodarstwa o powierzchni od 10 do 15 ha stanowią odpowiednio 7,8% oraz 8,15%, zaś 

gospodarstwa od 1 do 10 ha: 80,5% oraz 82,54%. 

Tabela 41: Gospodarstwa rolne wg grup obszarowych użytków rolnych 

 
gospodarstwa rolne ogółem 

gospodarstwa ogółem gospodarstwa prowadzące działalność rolniczą31 
ogółem 1 638 1 558 
do 1 ha włącznie 106 60 
powyżej 1 ha razem 1 532 1 498 
1 - 5 ha 870 841 
1 - 10 ha 1 319 1 286 
1 - 15 ha 1 447 1 413 
5 - 10 ha 449 445 
10 -15 ha 128 127 
10 ha i więcej 213 212 
15 ha i więcej 85 85 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa 

                                                
31 Definicja GUS: „Do działalności rolniczej zaliczamy działalność związaną z uprawą roślin oraz 
chowem i hodowlą zwierząt, która obejmuje: wszystkie uprawy rolne (w tym również uprawę grzybów), 
warzywnictwo i ogrodnictwo, szkółkarstwo, hodowlę i nasiennictwo roślin rolniczych i ogrodniczych, 
chów i hodowlę zwierząt w gospodarstwie (bydła, owiec, kóz, koni, trzody chlewnej, drobiu, królików, 
pozostałych zwierząt futerkowych, zwierząt łownych utrzymywanych na rzeź), pszczół oraz działalność 
polegającą na utrzymaniu gruntów rolnych już niewykorzystywanych do celów produkcyjnych według 
zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).” 
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Niemalże we wszystkich gospodarstwach rolnych występują użytki rolne, 94,75% to użytki rolne  

w dobrej kulturze. 80,09% gospodarstw wykorzystuje grunty pod zasiewy. Znaczną powierzchnię  

w gospodarstwach zajmują łąki trwałe występujące w 950 gospodarstwach (Definicja GUS: 

„Powierzchnia łąk trwałych to grunty pokryte trwale trawami (5 lub więcej lat), z zasady koszone (…). 

Łąki powinny być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej i przynajmniej raz w roku koszone, ale zbiory 

niekoniecznie wykorzystywane do celów produkcyjnych”.). Lasy i grunty leśne32 występujące  

w 915 gospodarstwach, zajmują 7,7% powierzchni gruntów ogółem. 

W 423 gospodarstwach występują sady ogółem (6,71 powierzchni gruntów ogółem) oraz  

w 436 gospodarstwach uprawy trwałe, których udział w powierzchni ogółem wynosi 6,77% (Definicja 

GUS: „Powierzchnia upraw trwałych to łączna powierzchnia plantacji drzew owocowych, krzewów 

owocowych, szkółek drzew i krzewów owocowych, szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek 

drzew leśnych do celów handlowych, innych upraw trwałych, w tym wikliny, drzew i krzewów 

owocowych rosnących poza plantacjami, a także upraw trwałych pod osłonami.”). 

Tabela 42: Użytkowanie gruntów w gminie wiejskiej Rawa Mazowiecka 

 

gospodarstwa rolne ogółem 
liczba gospodarstw 

rolnych 
powierzchnia 

w ha 
grunty ogółem 1 637 11 300,39 
użytki rolne ogółem 1 636 9 617,52 
użytki rolne w dobrej kulturze 1 551 9 208,15 
pod zasiewami 1 311 6 917,11 
grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi33 236 463,72 
uprawy trwałe 436 765,08 
sady ogółem 423 757,79 
ogrody przydomowe34 503 59,48 
łąki trwałe35 950 915,88 
pastwiska trwałe36 94 86,88 

                                                
32 Definicja GUS: „Powierzchnia lasów i gruntów leśnych to powierzchnia pokryta roślinnością leśną 
(zalesiona) lub przejściowo jej pozbawiona (nie zalesiona) oraz grunty związane z gospodarką leśną. 
Uwzględnia się tu powierzchnię szkółek drzew leśnych założonych na terenach leśnych  
i wykorzystywanych na potrzeby własne gospodarstwa rolnego (niehandlowe), a także powierzchnię 
drzew i krzewów szybkorosnących prowadzonych na użytkach rolnych.” 
33 Definicja GUS: „Powierzchnia gruntów ugorowanych to grunty orne niewykorzystywane do celów 
produkcyjnych, ale utrzymane według zasad dobrej kultury rolnej, przy zachowaniu wymogów ochrony 
środowiska. Zaliczamy tu grunty zarówno uprawnione, jak i nieuprawnione (np. gospodarstwa  
o powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha) do płatności obszarowych. Do gruntów ugorowanych 
należy zaliczyć także grunty przygotowane pod tegoroczne zasiewy (np. warzyw), ale do 30 czerwca 
2010 r. nieobsiane lub nieobsadzone, a także powierzchnię upraw na przyoranie uprawianych jako 
plon główny (nawozy zielone).” 
34 Definicja GUS: „Powierzchnia ogrodów przydomowych to powierzchnia zlokalizowana najczęściej 
wokół siedziby gospodarstwa, często oddzielona od reszty gospodarstwa. Obejmuje powierzchnię 
upraw przeznaczonych przede wszystkim na samozaopatrzenie w gospodarstwie domowym 
użytkownika gospodarstwa rolnego. Sporadycznie nadwyżki zbiorów mogą być sprzedawane. Ogród 
przydomowy może obejmować zarówno uprawy rolne i ogrodnicze jednoroczne, jak i uprawy 
wieloletnie. Do ogrodów przydomowych nie należy zaliczać powierzchni trawników i ogrodów 
ozdobnych oraz powierzchni przeznaczonej na rekreację.” 
35 Definicja GUS: „Powierzchnia łąk trwałych to grunty pokryte trwale trawami (5 lub więcej lat),  
z zasady koszone, a w rejonach górskich również powierzchnia koszonych hal i połonin. Łąki powinny 
być utrzymywane w dobrej kulturze rolnej i przynajmniej raz w roku koszone, ale zbiory niekoniecznie 
wykorzystywane do celów produkcyjnych.” 
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pozostałe użytki rolne 300 409,37 
lasy i grunty leśne 915 868,85 
pozostałe grunty37 1 420 814,02 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa 

Wśród upraw występujących w gospodarstwach dominują zboża razem (zalicza się tu powierzchnię 

uprawy zbóż podstawowych (pszenica, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto) z mieszankami zbożowymi 

łącznie z kukurydzą na ziarno i pozostałymi uprawami zbożowymi (gryka, proso itp.)), uprawiane  

w około 95% gospodarstw rolnych. 

W znacznej ilości gospodarstw uprawiane są również ziemniaki (36,31%). 

Występują także uprawy przemysłowe, rzepak i rzepik oraz warzywa gruntowe. 

Tabela 43: Gospodarstwa z uprawą wg rodzaju i powierzchni zasiewów w gminie wiejskiej Rawa 
Mazowiecka 

 
gospodarstwa rolne 

ogółem 
ogółem 1 311 
zboża razem 1 246 
zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 1 241 
ziemniaki 476 
uprawy przemysłowe38 54 
buraki cukrowe 5 
rzepak i rzepik razem 50 
strączkowe jadalne na ziarno razem 5 
warzywa gruntowe 39 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa 

 

Wśród zwierząt gospodarskich dominuje drób ogółem razem hodowany w 722 gospodarstwach, 

przeważa drób kurzy (703 gospodarstwa). Kolejną liczną grupą jest trzoda chlewna występująca  

w 459 gospodarstwach. W 383 gospodarstwach hodowane jest bydło, zaś w 71 konie. 

 

                                                                                                                                                   
36 Definicja GUS: „Powierzchnia pastwisk trwałych to grunty pokryte trwale trawami (5 lat lub więcej), 
które z zasady nie są koszone, lecz wypasane, a w rejonach górskich również powierzchnia 
wypasanych hal i połonin utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej (łącznie z pastwiskami trwałymi 
niewykorzystywanymi do celów produkcyjnych oraz z ekstensywnie wypasanymi pastwiskami 
położonymi na terenie pagórkowatym lub na znacznej wysokości, na glebach niskiej klasy, na których 
nie stosuje się nawożenia, podsiewów, melioracji itp.).” 
37 Definicja GUS: „Powierzchnia pozostałych gruntów to grunty będące pod zabudowaniami, 
podwórzami, placami i ogrodami ozdobnymi, parkami, powierzchnia wód śródlądowych (własnych  
i dzierżawionych), rowów melioracyjnych, powierzchnia porośniętą wikliną w stanie naturalnym, 
powierzchnia terenów bagiennych, powierzchnia innych gruntów (torfowiska, żwirownie), nieużytków 
(w tym gruntów zadrzewionych i zakrzaczonych) oraz powierzchnia przeznaczona dla rekreacji  
(np. zlokalizowana wokół domu, pola golfowe, itp.). Do pozostałych gruntów zalicza się także 
powierzchnię gruntów rolnych nie użytkowanych rolniczo, jeżeli grunty te nie powrócą już  
do użytkowania rolniczego, np. grunty rolne przeznaczone pod budowę drogi, supermarketu.” 
38 Definicja GUS: „Do grupy "przemysłowych" zaliczono powierzchnię buraków cukrowych, rzepaku i 
rzepiku, lnu i konopi oraz tytoniu. Nie zalicza się tu maku, słonecznika, chmielu, ziół leczniczych, 
wikliny i innych przemysłowych. Uprawy te w niniejszej publikacji zaliczono do grupy "pozostałe 
uprawy".” 
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Tabela 44: Pogłowie zwierząt gospodarskich39 (bydło, trzoda chlewna, konie, drób) w gminie wiejskiej 
Rawa Mazowiecka 

 

gospodarstwa rolne ogółem 
liczba gospodarstw zwierzęta gospodarskie 

bydło razem 383 2066 
bydło krowy 332 982 
trzoda chlewna razem 459 12 623 
trzoda chlewna lochy 392 1 562 
konie 71 176 
drób ogółem razem 722 297 541 
drób ogółem drób kurzy 703 292 706 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 – wg siedziby gospodarstwa 

 

 

 

3.4.2. Turystyka 
 

Wśród najciekawszych obiektów dziedzictwa kulturowego wpisanych do rejestru zabytków na terenie 

Gminy wymienia się: 

 Zespół sakralny w Boguszycach składający się z kościoła p.w. św. Stanisława Biskupa, 

dzwonnicy i cmentarza przykościelnego; 

 Spichlerz w Starych Bylinach; 

 Zespół zieleni w Konopnicy; 

 Zespół sakralny w Kurzeszynie - kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i plebania; 

 Cmentarz rzymsko - katolicki (część) w Kurzeszynie; 

 Grodzisko pierścieniowe w Kurzeszynie; 

 Kapliczkę przydrożną w miejscowości Podlas; 

 Zespół pałacowo - parkowy w Rossosze; 

 Zespół dworsko - parkowy w Wilkowicach; 

 Kolejkę wąskotorową. 

 

 Zespół sakralny w Boguszycach wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji: 

- kościół p.w. św. Stanisława Biskupa - nr 258/195 z 27 grudnia 1967 r. 

- dzwonnica - nr 762/226 z 27 grudnia 1967 r. 

- cmentarz przykościelny - nr 991 z 31 grudnia 1996 r. 

 

                                                
39 Definicja GUS: „Badaniu podlegały zwierzęta gospodarskie znajdujące się w gospodarstwie oraz 
zwierzęta wysłane na redyki, wypasy i do bacówek. Rejestrowane były wszystkie zwierzęta, tj. 
zarówno stanowiące własność użytkownika gospodarstwa rolnego lub członków jego gospodarstwa 
domowego, jak również zwierzęta przetrzymywane czasowo lub stale w gospodarstwie, tj. przyjęte na 
wychów, opas itp., niezależnie od tego, czy przyjęto je od gospodarstw indywidualnych, czy od 
jednostek państwowych, spółdzielczych, spółek.” 
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Kościół wraz z zabudowaniami położony jest  

w południowo - zachodniej części wsi na naturalnym 

wzgórzu. Teren wokół ogrodzony jest murem  

z obrabianego kamienia. Na teren przykościelny 

prowadzą dwie furty. W narożach znajdują się 

murowane kaplice, wzdłuż południowego muru kilka 

płyt nagrobnych, podobnie przy zachodnim murze, 

na północ od furty. Dzwonnica została postawiona 

poza obrębem muru. Kościół usytuowany jest  

w centrum, zaś teren wokół porastają drzewa.  

Na południe od budynku kościoła znajduje się 

plebania i organistówka wraz z budynkami 

gospodarczymi. 

 

 

 

 

 Cmentarz rzymsko - katolicki (część) w Kurzeszynie wpisany do rejestru zabytków na mocy 

decyzji nr 880 z 10 kwietnia 1992 r. 

Cmentarz usytuowany jest ok. 300 m od kościoła, przy trasie Rawa Mazowiecka - Skierniewice,  

po prawej stronie. Składa się z dwóch części: cmentarza starego i nowego. Stary cmentarz położony 

jest malowniczo na zboczu wzniesienia. Rosną tu stare, pojedynczo rozmieszczone drzewa: lipy, 

rubinie, jesiony, klon, wiąz. Nowa część cmentarza położona jest w niższej części wzniesienia. 

Oddzielona jest od starej szerokim pasem ziemi porośniętej trawą. Między grobami nie występują 

starsze drzewa. Sporadycznie znaleźć można samowolnie posadzone przez parafian krzewy, tuje, 

jałowce płożące itp. Cmentarz ogrodzony jest parkanem z płyt betonowych. Na teren prowadzi brama 

z furtą z 1875 roku. Przy końcu cmentarza znajduje się mała furtka, z której czasem korzystają 

parafianie. Prowadzi ona do drogi biegnącej przez łąki, wzdłuż rzeki Rawka. 

 

 Zespół dworsko - parkowy w Wilkowicach wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji: 

dwór - nr 594 z 28 lipca 1983 r., park - nr 481 z 16 września 1978 r. 

Park został założony w połowie XIX w. czyli mniej więcej w momencie powstawania dworu. W latach 

powojennych był użytkowany przez Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną oraz Szkołę Podstawową, 

mieszczącą się w budynku dworu. Tam również mieścił się Urząd Telekomunikacyjny  

z klubokawiarnią ,,RUCH". Szkoła dostosowując park do swoich potrzeb wybudowała boisko do piłki 

ręcznej, plac zabaw dla dzieci, urządzenia sanitarne, zaś część parku w narożniku południowo -

wschodnim została ogrodzona i zmieniona w ogródek z pasieką. 

Dwór to budynek wolnostojący, przylegający do oficyny, ustawiony na osi bramy wjazdowej, otoczony 

parkiem krajobrazowym. Przed remontem wykonanym przez nową właścicielkę podłogi były 

parkietowe ozdobne, układane w kwadraty z rozetkami w środku. Stropy zaś były drewniane  

z resztkami sztukaterii. 

Obecnie Zespół dworsko- parkowy jest własnością prywatną. Dzięki temu odzyskuje starą świetność. 
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 Zespół zieleni kształtowanej w Konopnicy wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji  

nr 514 z 8 listopada 1978 r. 

 

Ogólna długość alei w Konopnicy wynosi około 900 metrów. Tworzy 

ją lipa drobnolistna, z niewielką domieszką, którą stanowi robinia 

akacjowa. Drzewa inwentaryzowano poczynając od zespołu 

dworskiego w kierunku pierwszych zabudowań gospodarczych wsi  

i dalej w stronę lasu. Tuż przy majątku, aż do skrzyżowania dróg 

wiejskich drzewa rosną w dużym zwarciu, bądź też miejscami  

w jednostajnym zadrzewieniu tworzą się wyraźnie luki. Ze względu  

na zły stan zachowania znaczną ilość drzew usunięto i stąd, po 

stronie północnej pozostało tu tylko kilka lip, podczas gdy po stronie 

południowej rośnie ich aż kilkanaście.  

Początkowo, drzewa rosną przy piaszczystej drodze porosłej częściowo trawiastą murawą przed 

niezbyt wyraźnym, płaskim rowem, w sąsiedztwie podmokłych łąk. Za skrzyżowaniem zmienia się 

nieco wygląd alei, rozrzut drzew jest bardziej równomierny, inaczej nieco wygląda ich pokrój.  

Przy parku lipy wyróżniają się wysokimi, smukłymi pniami i kolumnową koroną. Na odcinku  

od skrzyżowania dróg do lasu drzewa są bardziej przysadziste, korony szerokie o gałęziach 

zwieszonych niekiedy prawie do ziemi. Drzewa nasadzone są tu w rzędach po obu stronach 

piaszczystej, bardzo wyboistej drogi o szerokości ok.10 m. Miejscami rosną na niewielkim wzniesieniu 

porosłym trawą. Osobliwością alei jest kilka drobnych lip z odsłoniętymi korzeniami podmywanymi 

ciągle przez wodę, spływającą z pól po urwistej krawędzi drogi. Malowniczości alei dodają także stare 

robienie akacjowe o ażurowych jasnozielonych koronach i nabrzmiałych od narośli i spękań pniach. 

Na podstawie szczegółowej analizy pomiaru grubości i odległości od siebie drzew wynika,  

iż pierwotnie sadzono je co 8 - 9 m. Takie zagęszczenie sprzyjało rozwojowi wszystkich drzew w alei, 

co wyraziło się w zbliżonych pomiarach obwodów pni mierzonych na wys.1,3 m od ziemi. 

 

 Rezerwat Przyrody Rzeki Rawki 

Rzeka Rawka nazywała się kiedyś z pewnością 

Rawa. Od niej nazwano osadę, założoną  

w XII wieku przez Rawitów, późniejszą stolicę 

województwa, dzisiejszą Rawę Mazowiecką. 

Nazwa ta oznacza wolno płynącą, miejscami 

bagnistą wodę. Rawka jest prawym dopływem 

Bzury, o długości 95 km. Źródła jej znajdują się 

w pagórkowatej okolicy na północny- wschód 

od Koluszek. Uchodzi do Bzury w pobliżu wsi 
 

Kęszyce. RAWKA - to specyficzny rezerwat, w którym ściśle chroniona jest cała rzeka Rawka wraz  

z brzegami o szerokości 10 m. Jest to rezerwat krajobrazów ekologicznych, obejmujący czystą nizinną 

rzekę. Wzdłuż jej brzegów leżą dwa uroczyska leśne Głuchów i Popień. 
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 Kolejka wąskotorowa wpisana do rejestru zabytków na mocy decyzji nr 1000 z 31 grudnia  

1996 r. 

Trasa kolejki wąskotorowej prowadzi z Rogowa przez Rawę Mazowiecką do Białej Rawskiej i przecina 

malownicze tereny podnóża Wzniesień Łódzkich, dolinę rzeki Rawki oraz pagórkowate tereny 

Wysoczyzny Rawskiej. „Kolej wąskotorowa łącząca Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską 

powstała w 1915 roku podczas pierwszej wojny światowej, jako wojskowa kolej polowa zaopatrująca 

front w żywność, broń i amunicję. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości została wcielona  

w struktury nowopowstałych Polskich Kolei Państwowych w ramach których funkcjonowała do 2001 

roku, kiedy to podjęto decyzję o jej likwidacji.”40 Od 2002 roku pełnoprawnym operatorem Kolei jest 

Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych.41 Wzdłuż trasy kolejki znajduje się wiele atrakcyjnych pod 

względem turystycznym miejscowości, a wśród nich Boguszyce i Zawady. 

 

 

 

3.5. Analiza SWOT 
 

 SPOŁECZEŃSTWO, SYTUACJA SPOŁECZNA 

MOCNE STRONY 

 Korzystne położenie względem szlaków 

komunikacyjnych oraz większych miast,  

w tym miasta powiatowego - Rawa 

Mazowiecka, Łodzi i Warszawy; 

 Liczba ludności w Gminie utrzymuje się  

od kilku lat na podobnym poziomie, 

zarysowuje się tendencja wzrostowa; 

 Dostęp do bibliotek; 

 Działalność zespołów ludowych, 

rozpowszechnianie rękodzieła; 

 Funkcjonowanie Gminnego Zespołu  

do spraw Oświaty, Kultury i Sportu; 

 Przekazywanie młodemu pokoleniu wartości 

i dziedzictwa kulturowego; 

SŁABE STRONY 

 Stosunkowo niski poziom wykształcenia 

mieszkańców; 

 Wzrastający poziom bezrobocia; 

 Problem długotrwałego bezrobocia wśród 

osób zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy; 

 Niska świadomość społeczna mieszkańców; 

 Występowanie ujemnych sald migracji 

zagranicznych; 

 Niski odsetek nowych budynków 

mieszkalnych; 

 Rozdrobnienie wsi na obszarze Gminy; 

 

                                                
40 Strona muzealna Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała, www.kolejrogowska.pl 
41 Jak czytamy na stronie Kolei: „Od początku „nowego życia” kolejki postawiliśmy sobie za cel 
stworzenie pierwszej w Polsce kolei muzealnej prowadzonej przez hobbystów. (…) Na stację kolejki  
w Rogowie sprowadzany jest tabor ze zlikwidowanych wąskotorówek z całej Polski. (…) Nasza 
kolekcja jest jedną z największych w Europie. Stopniowo dokonujemy renowacji zgromadzonych przez 
nas eksponatów. Co roku, po długotrwałych i pieczołowitych remontach do ruchu wracają kolejne 
pojazdy. Wszystkie wyremontowane przez nas wagony i lokomotywy otrzymują oryginalne 
wyposażenie, malowanie i oznakowania sprzed wielu lat. Dotyczy to także napisu PKP na taborze, 
który nie jest już własnością tego przedsiębiorstwa.” 
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 Organizowanie obchodów świąt; 

 Przynależność do Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Rawki”; 

 Dodatni przyrost naturalny oraz saldo 

migracji wewnętrznych; 

 Przeprowadzanie się mieszkańców Miasta 

Rawa Mazowiecka na obszary wiejskie; 

 Stosunkowo dobre warunki mieszkaniowe; 

 
 

 ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY 

 Korzystne warunki klimatyczne dla upraw 

rolnych; 

 Występowanie rzek, bliskość sztucznych 

zbiorników wodnych; 

 Występowanie udokumentowanych złóż 

kruszyw naturalnych; 

 Występowanie obszarów chronionych, 

cennych pod względem przyrodniczym, 

bogatych we florę i faunę; 

 Występowanie pomników przyrody oraz 

obszarów leśnych; 

 Funkcjonowanie Programu Ochrony 

Środowiska oraz Programu Usuwania 

Azbestu; 

 Niski poziom zanieczyszczenia środowiska; 

 Coraz większa świadomość społeczeństwa 

w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego; 

SŁABE STRONY 

 Zagrożenie zanieczyszczeniem wód 

powierzchniowych i podziemnych poprzez 

nieoczyszczone ścieki pochodzące  

z gospodarstw w miejscowościach 

nieskanalizowanych; 

 Stosunkowo słabe gleby dla rozwoju 

rolnictwa; 

 Zanieczyszczenie środowiska poprzez niską 

emisję oraz substancje szkodliwe 

pochodzące ze środków transportu; 

 Bardzo duży wzrost ilości powstających 

odpadów komunalnych; 

 Niewystarczający - choć znaczny - poziom 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

 Niewystarczające wykorzystanie zasobów 

przyrodniczych dla rozwoju i promocji Gminy; 

 
 

 TURYSTYKA, SPORT, REKREACJA 

MOCNE STRONY 

 Występowanie cennych obiektów 

zabytkowych; 

 Działalność jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych związana zarówno z ochroną 

SŁABE STRONY 

 Niewystarczająca promocja Gminy; 

 Niewystarczająca ilość obiektów sportowych  

i miejsc spotkań dla dzieci, młodzieży  

i seniorów; 
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przeciwpożarową i ratownictwem,  

jak i działaniami kulturalnymi; 

 Funkcjonowanie kolei wąskotorowej; 

 Przystosowywanie budynków OSP  

dla potrzeb kulturalno- społecznych; 

 Dostęp do boisk sportowych, sal 

gimnastycznych i placów zabaw; 

 Działalność Szkolnych Klubów Sportowych; 

 Brak gospodarstw agroturystycznych; 

 
 

 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROLNICTWO 

MOCNE STRONY 

 Stopniowy wzrost liczby przedsiębiorstw; 

 Stopniowo wzrasta poziom aktywizacji 

gospodarczej mieszkańców; 

 Wydzielenie terenów produkcyjno- 

usługowych oraz wyznaczonych  

dla prowadzenia działalności gospodarczej; 

 Struktura przedsiębiorstw ulega zmianie, 

maleje liczba firm w sektorach, najbardziej 

rozwiniętych; 

 Wykorzystywanie nowoczesnych metod 

chowu zwierząt; 

 Istnienie dużych, nowoczesnych 

gospodarstw rolniczych; 

SŁABE STRONY 

 Niska dynamika rozwoju podmiotów 

gospodarczych w Gminie; 

 Rozdrobnienie gospodarstw rolnych; 

 Większość mieszkańców czerpie dochody  

z prowadzonej działalności rolniczej; 

 Niski stopień innowacyjności gospodarstw; 

 Niska opłacalność produkcji; 

 Niski poziom kwalifikacji i doświadczenia 

potencjalnych pracowników; 

 
 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 

MOCNE STRONY 

 Dobry poziom zwodociągowania Gminy; 

 Korzystny układ komunikacyjny; 

 Coraz więcej obiektów poddawanych jest 

modernizacji  pod kątem źródeł ciepła; 

 Dobry stan linii energetycznych; 

 Dobre warunki dla realizacji inwestycji  

z zakresu odnawialnych źródeł energii; 

 Wykorzystanie zewnętrznych środków 

finansowych dla realizacji inwestycji  

SŁABE STRONY 

 Niski stopień skanalizowania Gminy; 

 Mała ilość przydomowych oczyszczalni 

ścieków; 

 Niski stopień zgazyfikowania Gminy; 

 Konieczność doświetlenia fragmentów dróg 

oraz remontu źródeł oświetlenia ulicznego  

w szczególności pod kątem uzupełnienia  

i rozbudowy sieci oraz wymiany opraw 

oświetleniowych na energooszczędne; 
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z zakresu infrastruktury technicznej; 

 Segregacja odpadów u źródła; 

 Konieczność modernizacji budynków 

mieszkalnych w celu oszczędzania energii 

cieplnej; 

 Brak profesjonalnego sprzętu do ochrony 

zdrowia i życia ludzi oraz środowiska 

przyrodniczego na wypadek awarii  

i wypadków na drogach oraz na skutek 

występowania nadzwyczajnych, 

niebezpiecznych zjawisk pogodowych; 

 
 

 EDUKACJA I SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE 

MOCNE STRONY 

 Kształcenie w szkołach odbywa się  

na dobrym poziomie, uczniowie biorą udział  

w zajęciach dodatkowych; 

 Realizacja projektów, które otrzymały 

wsparcie z funduszy unijnych; 

SŁABE STRONY 

 Więcej dzieci powinno uczęszczać  

do przedszkola; 

 Niski poziom wykształcenia mieszkańców; 

 
 

 POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA 

MOCNE STRONY 

 Dostęp do usług z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej; 

 Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej; 

 Funkcjonowanie Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; 

SŁABE STRONY 

 Znaczny udział wydatków przeznaczanych 

na pomoc społeczną w wydatkach z budżetu 

Gminy ogółem; 

 Problem bezrobocia, w szczególności 

długotrwałego oraz osób samotnie 

wychowujących dziecko/ dzieci; 

 Problem alkoholizmu, brak świadomości 

zagrożenia, jakie niosą ze sobą używki; 

 

 

 SZANSE 

 Przynależność do rozwijającego się województwa; 

 Wykorzystanie walorów przyrody; 

 Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci 

gazowej; 

 Dostęp do dofinansowania ze środków zewnętrznych dla działań inwestycyjnych oraz  

z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego; 
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 Rozwój doradztwa i form edukacji; 

 Rozwój turystyki; 

 Wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa; 

 Wzrost świadomości społecznej, dziedziczenie pozytywnych wzorców i postaw, chęć 

podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wykształcenia, kształtowanie świadomości 

ekologicznej; 

 Promowanie regionu przez jednostki zewnętrzne; 

 Utrzymujący się w Polsce wzrost gospodarczy; 

 Wykorzystanie funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej; 

 Łatwiejszy dostęp do kredytów na rozwój działalności gospodarczej; 

 Rozwój działalności agroturystycznej; 

 Pozyskiwanie środków na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych; 

 Dostosowanie obiektów użyteczności publicznej dla poruszania się osób niepełnosprawnych; 

 Wykorzystanie cennych walorów Gminy w celu jej promocji, a także rozwoju drobnej 

przedsiębiorczości; 

 Tworzenie miejsc pracy poza sektorem rolnictwa, przy równoczesnym kształceniu osób 

odchodzących z tego sektora; 

 Zwiększenie pomocy – nie tylko finansowej – dla osób ubogich. 

 

 ZAGROŻENIA 

 Zanieczyszczenie środowiska spowodowane wzrostem natężenia ruchu samochodowego; 

 Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura techniczna hamuje rozwój społeczno- gospodarczy 

Gminy; 

 Brak chęci i odwagi do zakładania działalności gospodarczej lub wprowadzania zmian; 

 Duża konkurencja wśród wnioskujących o wsparcie ze środków Unii Europejskiej; 

 Niestabilna sytuacja polityczno- ekonomiczna na Bliskim Wschodzie; 

 Brak promocji Gminy; 

 Bezrobocie strukturalne; 

 Spadek szybkiego tempa wzrostu gospodarczego; 

 Brak kapitału skłonnego do inwestowania na terenach wiejskich; 

 Słaby rozwój małych i średnich firm spowodowany dużymi kosztami pracy – podatki, ZUS; 

 Brak środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw; 

 Skomplikowane procedury i wysokie wymagania instytucji pomocowych udzielających 

wsparcia finansowego; 

 Niska opłacalność produkcji rolnej; 

 Rozpowszechniony handel produktami przez sieć Internet oraz duża dostępność produktów  

o niskiej jakości i cenie np. z Chin, na czym mogą tracić lokalni przedsiębiorcy; 

 Brak działalności związanej z opieką nad osobami starszymi, związanej przede wszystkim  

z wykształceniem umiejętności odnalezienia się w społeczeństwie, aktywizacji. 
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3.6. Identyfikacja najważniejszych problemów 

występujących na danym obszarze 
 

Szczegółowa analiza sfery społeczno-gospodarczej gminy Rawa Mazowiecka pozwala na wskazanie 

największych obszarów problemowych, stanowiących barierę dla jej dalszego rozwoju.  

 

Gmina charakteryzuje się korzystnym położeniem zarówno względem większych ośrodków miejskich 

jak i połączeń drogowych. Układ komunikacyjny pozwala na bezpośredni przejazd do miast 

wojewódzkich Łódź i Warszawa, dodatkowo w centrum Gminy znajduje się miasto powiatowe Rawa 

Mazowiecka. Lokalizacja ta powinna sprzyjać rozwojowi społeczno- gospodarczemu obszaru, może 

jednak powodować również zachowania i sytuacje niekorzystne dla Gminy. 

 

Dzięki opracowaniu oraz uaktualnianiu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,  

w Gminie wytyczono obszary produkcyjno- usługowe i infrastruktury technicznej oraz wyznaczone  

pod działalność gospodarczą. Obszary te skupiają się przy najważniejszych ciągach komunikacyjnych,  

a mianowicie przy drodze krajowej S8 oraz drodze krajowej nr 72. Spełniony jest zatem jeden  

z podstawowych warunków determinujących atrakcyjność terenu inwestycyjnego, czyli jego 

dostępność. Nie jest to jednak jedyny czynnik, którym kierują się inwestorzy. Dla założenia 

działalności gospodarczej, tam gdzie zostanie otwarty np. oddział danej firmy, niezbędne jest 

wyposażenie obszaru w podstawową infrastrukturę techniczną, taką jak wodociąg  

czy kanalizacja. W obecnych warunkach tereny nie posiadające dostępu do tych instalacji mają 

bardzo małe szanse na wykorzystanie przez inwestora zewnętrznego. Podstawowym problemem 

Gminy w tym zakresie jest niewystarczający, wręcz bardzo niski poziom skanalizowania obszaru. 

Kwestią do rozważenia pozostaje oczywiście opłacalność ekonomiczna takiej inwestycji, jednak  

dla niektórych terenów z pewnością jest to działalnie uzasadnione ekonomicznie. Być może należy 

rozważyć zasadność budowy większej ilości przydomowych oczyszczalni ścieków, które również  

w znacznym stopniu polepszą wizerunek Gminy. 

 

Pojawienie się w Gminie nowego inwestora wiąże się zwykle z zamieszkaniem na jej obszarze 

pracowników przedsiębiorstwa. Firma będzie zatem poszukiwać miejsca, które nie tylko spełni 

założenia techniczne dla jej prowadzenia, ale również będzie atrakcyjne dla codziennego życia 

zatrudnionych w niej osób. Najczęściej są to ludzie młodzi, elastyczni, którzy łatwiej adaptują się  

w nowych warunkach. Osoby te jednak albo planują, albo posiadają już rodzinę, często małe dziecko, 

któremu chcą zapewnić dobrą opieką przedszkolną, na wysokim poziomie, a następnie jak najlepsze 

warunki kształcenia. Nowe miejsce pracy wiąże się zatem z możliwościami rozwoju ich dzieci,  

a wiadomo że wymagania w tej kwestii są coraz większe. Problemem Gminy, który uwidacznia się  

w tym miejscu jest brak wystarczającej ilości przedszkoli, do których mogliby uczęszczać najmłodsi 

mieszkańcy.  
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W Rawie Mazowieckiej widoczne jest również zjawisko suburbanizacji. Mieszkańcy Miasta Rawa 

Mazowiecka chętnie przeprowadzają się na tereny wiejskie wokół miasta, znajdując tam lepsze 

warunki do życia i rozwoju. Rosną więc potrzeby społeczności lokalnej. Potrzebne są nowe drogi, 

infrastruktura sieciowa, edukacyjna, kulturalna.  

 
Fot. Nowy Kurzeszyn. Odnowy wymaga zagospodarowanie miejscowości wokół ciągów drogowych 

Na terenie Gminy w dalszym ciągu jest wiele małych gospodarstw. Choć osoby starsze starają się 

uprawiać ziemie, to są to gospodarstwa nieefektywne i nie są w stanie wyżywić wszystkich 

domowników. Dlatego też, wiele osób odchodzi od rolnictwa, szukając pracy w innych sektorach. 

Konieczna jest zatem większa ilość szkoleń i kursów dokształcających dla mieszkańców. W Gminie 

występują również gospodarstwa duże, nowoczesne. Znajduje się tutaj dużo upraw sadowniczych. 

 
Fot. Uprawa czarnej porzeczki w miejscowości Gaj 

Brak dostatecznej ilości miejsc przedszkolnych staje się przyczyną braku aktywności zawodowej 

jednego z rodziców (najczęściej matki), a w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko 

prowadzi do bardzo trudnej sytuacji finansowej. Nie zawsze rodzice mogą liczyć na pomoc rodziny. 

Pozostanie w domu wiąże się nie tylko z utratą dochodów, ale również z postępującą dezaktualizacją 

umiejętności i wiedzy, w wyniku czego w okresie późniejszym coraz trudniej znaleźć im pracę.  
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W tym miejscu wskazuje się trzeci obszar problemowy, jakim jest rynek pracy, a dokładniej 

bezrobocie. Jak podają statystyki w najtrudniejszej sytuacji są osoby długotrwale bezrobotne oraz 

samotnie wychowujące co najmniej 1 dziecko do 18 roku życia (w obydwu tych grupach w ostatnich 

czterech latach liczba osób gwałtowanie wzrasta). Oczywistym jest, że część z tych osób z pewnością 

czerpie dochody pracując w tzw. szarej strefie, jednak to również źle świadczy o lokalnym rynku pracy, 

na którym trudno znaleźć jest zatrudnienie legalnie, gdzie pracodawca odprowadza składki, a osoba 

pracująca jest ubezpieczona. Problem bezrobocia ma bardzo złożone podłoże. Niewątpliwie jedną  

z przyczyn jest stosunkowo niski poziom wykształcenia mieszkańców Gminy, którym posiadane 

kwalifikacje nie wystarczają na znalezienie pracy poza rolnictwem, ani w samej Gminie, ani w mieście 

Rawa Mazowiecka. Posiadanie statusu osoby bezrobotnej wiąże się również z brakiem kwalifikacji  

i doświadczenia. Osoby długotrwale bezrobotne wraz z upływem czasu tracą nabyte dotychczas 

umiejętności, jednak nie tylko. Praca jest wpisana w życie niemalże każdego człowieka, jej brak 

zaburza - uważany za powszechny - rytm życia. Bezrobocie powoduje bowiem nie tylko brak środków 

finansowych, jest również przyczyną zmian o podłożu psychologicznym, osoba taka zaczyna wątpić  

w siebie, obniża się jej poziom samooceny, czuje się odrzucona i pozostawiona sama sobie.  

Z biegiem czasu trudno jest jej być aktywną w poszukiwaniu pracy, ponieważ nie wierzy  

w powodzenie podejmowanych prób.  

 

Bezrobocie związane jest również z dostępnymi miejscami pracy, których liczba w ostatnich latach 

maleje. Liczba zakładanych podmiotów gospodarczych w Gminie stopniowo wzrasta, jednak nie są  

to duże zmiany - dynamika jest bardzo niska, natomiast w zakładanych firmach pracują zwykle 

członkowie rodziny. 

 

Do problemów natury społecznej należy również zaliczyć wspomniany już wyżej stosunkowo niski 

poziom wykształcenia mieszkańców. Możliwość kształcenia w Gminie kończy się na etapie 

gimnazjum, kształcenie ponadgimnazjalne prowadzone jest w Mieście Rawa Mazowiecka,  

zaś kształcenie wyższe w większych ośrodkach miejskich, jak np. Łódź, Warszawa. Zdobycie 

wykształcenia wyższego wiąże się zatem z ponoszeniem znacznych nakładów finansowych  

czy to na codzienne dojazdy na uczelnię czy na wynajęcie choćby pokoju w akademiku. Nie każdą 

rodzinę stać jest na takie wydatki, zatem często w wyniku niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny, 

zdolne dzieci nie mają szansy na rozwój własnych umiejętności i zainteresowań. 

 

Problemem Gminy są również starty ponoszone w wyniku funkcjonowania budynków zarówno 

mieszkalnych jak i użyteczności publicznej, wynikające z ich niewystarczająco dobrego stanu 

technicznego. Budynki wymagają remontów, termomodernizacji, dzięki którym wzrośnie  

ich efektywność energetyczna.  
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Gmina zmaga się z problemem niskiej emisji, szczególnie w miejscowościach o ścisłej zabudowie. 

Emiterami są głównie budynki prywatne. Wiele z nich opalanych jest w dalszym ciągu węglem  

lub drewnem. Powoduje to znaczne zanieczyszczenie powietrza w centrach miejscowości. W niektóre 

dni w roku w miejscowościach występuje smog. Aby ogrzać wodę użytkową mieszkańcy również  

w miesiącach letnich używają swoich pieców węglowych. W domach nowych coraz częściej 

stosowane są gazowe piece kondensacyjne oraz odnawialne źródła energii. Na domach coraz 

częściej spotkać można kolektory słoneczne, jednak tyczy się to gospodarstw zamieszkałych  

przez osoby majętniejsze. Rzadkością są pompy ciepła czy ogniwa fotowoltaiczne. Pozytywnym 

prognostykiem jest coraz większa świadomość społeczeństwa o problemach ochrony powietrza  

i oszczędnościach wynikających z wprowadzenia odnawialnych źródeł energii. Innym ważnym 

problemem jest ogólna niska efektywność energetyczna obiektów mieszkalnych. Wiele domów nie jest 

poprawnie docieplonych.  

 
Fot. Miejscowość Gaj 

Położenie na ważnych ciągach komunikacyjnych sprawia, że przez Gminę przewożone są substancje 

niebezpieczne. Drogi regionu stają się coraz bardziej niebezpieczne mimo inwestycji poczynionych  

w ostatnich latach. Dlatego konieczne staje się zabezpieczanie Gminy przed awariami i wypadkami, 

które mogą wystąpić na drogach. Stanowią one niebezpieczeństwo dla unikalnej przyrody regionu. 

Służby ratownicze nie są w pełni przygotowane na takie sytuacje. Brakuje głównie nowoczesnego 

sprzętu w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Do tego dochodzą niebezpieczeństwa pochodzące  

z nadzwyczajnych zjawisk pogodowych. Coraz częstsze stają się huraganowe wiatry, gwałtowne 

burze, które zagrażają ludziom. 
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4. Cele ogólne i szczegółowe rozwoju danego 

obszaru 
 

CEL GŁÓWNY 
Stworzenie mieszkańcom jak najbardziej optymalnych warunków dla życia i pracy poprzez 

zapobieganie bezrobociu, rozwój infrastruktury technicznej i społecznej, wzmacnianie więzi 

społecznych oraz ochronę środowiska przyrodniczego i ładu przestrzennego 

 

Dla realizacji celu głównego określono cele strategiczne, zaś dla nich cele cząstkowe opisane poniżej. 

 

CEL STRATEGICZNY 1 
Rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie działalności rolniczej dla polepszenia warunków życia  

oraz wzrostu gospodarczego Gminy 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

a) Wzmacnianie rangi obszarów inwestycyjnych 

b) Rozwój infrastruktury technicznej 

c) Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców 

d) Promowanie kształcenia 

e) Rozwój działalności rolniczej w oparciu o istniejące zasoby z wykorzystaniem nowoczesnych 

rozwiązań i tworzeniem specjalizacji produkcji 

f) Kształtowanie warunków korzystnych dla powstawania oraz rozwoju nowych działalności 

gospodarczych 

 

Rozwój gospodarczy Gminy uzależniony jest od wielu czynników, wynikających zarówno z zasobów 

kapitału społecznego, zasobów o charakterze infrastrukturalnym jak i uwarunkowań wynikających  

z położenia geostrategicznego danej jednostki terytorialnej. Gmina Rawa Mazowiecka posiada tereny, 

które mogą zostać wykorzystane dla rozwoju inwestycji, jednak fakt wydzielenia takiego obszaru nie 

jest wystarczający. Teren taki, aby był użyteczny i jednocześnie atrakcyjny dla potencjalnego 

inwestora musi posiadać dostęp minimum do podstawowych instalacji, mediów. 

Możliwość korzystania z takiej infrastruktury muszą mieć również mieszkańcy Gminy, których rozwój 

osobisty wpływa na lokalny wzrost gospodarczy. Infrastruktura techniczna decyduje niekiedy  

o założeniu i efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej, ułatwia codzienne życie, niosąc 

dodatkowe korzyści w postaci tworzenia lepszego wizerunku danego obszaru. 

Dla wsparcia rozwoju przedsiębiorczości Gmina planuje rozbudowę sieci kanalizacyjnej, dzięki której 

wzrośnie poziom życia mieszkańców, obszar stanie się bardziej pożądany przez inwestorów, a jakość 

środowiska przyrodniczego ulegnie poprawie, co również ma niebagatelny wpływ na jej wizerunek. 
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Dla rozwoju przedsiębiorczości niezbędne są również działania u podstaw, czyli promowanie 

aktywnych postaw już wśród uczniów, tak aby wykształcić w nich chęć do pogłębiania wiedzy oraz 

wskazać kierunki i postawy służące dążeniu do lepszego poziomu życia, pokazaniu, że także  

w małych miejscowościach można wiele osiągnąć. 

 

Choć wiele mówi się o odchodzeniu od rolnictwa, to jednak w Gminie nadal zdecydowana większość 

mieszkańców utrzymuje się właśnie z działalności rolniczej. Konieczne jest zatem zoptymalizowanie 

procesów, tak aby opłacalność produkcji była większa. Pożądane jest wyspecjalizowanie się 

działalności, wprowadzanie nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym niektóre  

z dotychczasowych prac będą wykonywane szybciej, bardziej precyzyjnie z jednoczesnym 

utrzymaniem albo nawet podwyższeniem jakości powstałych dóbr. Konieczne jest wsparcie sektora 

rolniczego, jednak – co warto podkreślić – nie tylko pod względem finansowym. Niezmiernie istotne 

jest przekazywanie ważnych dla prowadzenia gospodarstwa informacji, wskazywanie kierunków 

umożliwiających rozwój, działań aktywizujących rolników, umożliwiających wymianę cennych 

informacji, czy nawet zrzeszanie się. 

 

W miarę możliwości należy również ułatwiać i promować zakładanie nowych działalności 

gospodarczych – niezwiązanych z rolnictwem, generujących nowe miejsca pracy, dzięki czemu np. 

młodzi ludzie, którzy mają w perspektywie odziedziczenie nieefektywnego ekonomicznie  

gospodarstwa rolnego będą mogli rozwijać się w zupełnie innym kierunku. 

 

CEL STRATEGICZNY 2 
Zwiększenie standardu warunków życia mieszkańców Gminy 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

a) Stworzenie warunków dla opieki nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy (edukacja 

przedszkolna) 

b) Tworzenie atrakcyjnych miejsc dla aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych 

c) Tworzenie efektywnych oraz zachęcających do dalszego kształcenia się form nauczania 

d) Ochronę zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców 

e) Wsparcie dla grup osób wykluczonych społecznie, walka z nałogami, ochrona rodziny 

 

Warunki, w jakich żyją ludzie, otaczające ich zasoby infrastruktury technicznej i społecznej  

w znacznym stopniu decydują o poczuciu zadowolenia i satysfakcji, determinują również życiowe 

decyzje szczególnie młodych mieszkańców, którzy kreując wizję swojego dalszego życia, rozważają 

ewentualną emigrację. Aby uniknąć tego najbardziej niepożądanego zjawiska konieczne jest 

stworzenie odpowiedniej bazy opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej, ale również sportowej, która 

zachęci młodych rodziców do pozostania w rodzinnej miejscowości. Planuje się zatem powstanie 

nowych przedszkoli , które zapewnią opiekę nad najmłodszymi mieszkańcami Gminy, dzięki czemu 

rodzice (głównie matki) będą mogły powrócić do pracy. Opieka i edukacja przedszkolna są niezwykle 
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ważne nie tylko ze względu na możliwość podjęcia aktywności zawodowej rodzica, ale również ze 

względu na lepsze przystosowanie się dziecka do życia w grupie rówieśników. Przedszkola są bardzo 

potrzebne mieszkańcom Gminy. 

 

Nie należy w tym miejscu pominąć dalszych etapów edukacji – szkół, w których dzieci dorastają  

i z których wynoszą wiele wzorców. Pożądane jest stworzenie jak najlepszych warunków  

dla nauczania, tak aby młodzi ludzie mogli skupić się na tym, co w szkole najważniejsze. Stąd 

planowane jest wdrażanie prac związanych z poprawą efektywności energetycznej budynków,  

czy remontem szkół, co znacznie podniesie jakość warunków, w których uczą się dzieci oraz 

wygeneruje oszczędności w wydatkach bieżących gminy. 

 

Obligatoryjnie należy podjąć wszelkie możliwe działania, które będą służyły ochronie zdrowia i życia 

mieszkańców, w tym z zakresu np. ratownictwa, czy opieki społecznej. Należy zwrócić uwagę  

i wspierać życie w rodzinie, wzmacniać autentyczne więzi międzyludzkie, tak aby młodzi ludzie dążyli 

do rzeczywistych kontaktów z drugim człowiekiem, nie tylko za pośrednictwem telefonu, czy portali 

internetowych. 

 

 

CEL STRATEGICZNY 3 
Ochrona środowiska przyrodniczego z zachowaniem ładu przestrzennego obszaru Gminy  

z uwzględnieniem działań proekologicznych, w tym zwiększeniem efektywności energetycznej 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

a) Edukację ekologiczną mieszkańców 

b) Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju Gminy 

c) Poprawę jakości powietrza atmosferycznego 

d) Poprawę efektywności energetycznej budynków 

e) Poprawę stanu zdrowia mieszkańców 

 

W ostatnich latach coraz większy nacisk kładzie się na stan i jakość środowiska przyrodniczego  

w kontekście dążenia do zrównoważonego rozwoju. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z wagi 

problemu zanieczyszczenia środowiska i nie są to już tylko grupy ekologów, to również zwyczajni 

mieszkańcy miast czy miejscowości, którzy dostrzegają piękno otaczającej ich natury, ciszę i czyste 

powietrze. Działania prowadzone przez Gminy służące ochronie środowiska nie są i nie mogą być 

zatem prowadzone tylko dla spełnienia celów wyznaczonych przez strategiczne ponadlokalne 

dokumenty planistyczne, ale również – w szczególności – dla nadania Gminie kolejnych atutów. 

Czyste powietrze i piękne krajobrazy tworzą doskonałą wartość dodaną dla promocji obszaru. W tym 

celu pożądane jest prowadzenie działań kształtujących świadomość ekologiczną mieszkańców,  

ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, które nabywając dobre wzorce w najmłodszych 

latach, będą kształtować postawy proekologiczne również w kolejnych pokoleniach. 
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Stan i jakość powietrza atmosferycznego w Gminie – jak wskazała analiza – uzależnione są zarówno 

od ruchu drogowego, jaj i od lokalnych źródeł ciepła, z których emitowane są do powietrza znaczne 

zanieczyszczenia. Dodatkowo, budynki zarówno mieszkalne jak i użyteczności publicznej, wymagają 

remontów i termomodernizacji, która pozwoli na wzrost ich efektywności energetycznej, a w efekcie 

zmniejszy zużycie paliw. 

Jakość powietrza wpływa oczywiście na stan zdrowia mieszkańców, a zatem ww. prace niosą również 

bezpośrednie korzyści dla zdrowia mieszkańców Gminy. 

 

 

CEL STRATEGICZNY 4 
Odnowa wsi - zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obszaru 

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez: 

a) Włączenie mieszkańców w działalność na rzecz rozwoju Gminy 

b) Promocję lokalnych zasobów 

c) Kultywowanie oraz promowanie dziedzictwa historycznego oraz kulturowego miejscowości 

d) Aktywizacja mieszkańców dla zwiększenia więzi społecznych, poczucia wspólnoty oraz 

odpowiedzialności za „Małą Ojczyznę”  

e) Aktywny udział w Lokalnej Grupie Działania 

 

Celem działań podejmowanych na rzecz odnowy wsi jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia 

na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Realizacja działań jest możliwa dzięki wzmocnieniu więzi 

oraz wykształceniu poczucia odpowiedzialności za przyszłość własnej wsi. Sprawia, iż mieszkańcy 

utożsamiają się ze swoją miejscowością, a zatem walczą o jej rozwój, mając świadomość, że to od ich 

wiedzy i aktywności jest on zależny. Włączenie mieszkańców w proces odnowy wsi daje również 

możliwość wprowadzania zmian, które w odczuciu lokalnej ludności są najbardziej potrzebne. 

Mieszkańcy czują się potrzebni i docenieni, jednocześnie wzrasta w ich oczach jakość życia,  

a poprawie ulega wizerunek miejscowości. Niejednokrotnie oni sami promują swoją „Małą Ojczyznę” 

wśród rodziny czy znajomych. Przywiązują większą wagę do historii i lokalnej kultury, w oparciu  

o które bardzo często następuje rozwój danej miejscowości. Są to bowiem cechy charakterystyczne 

obszaru, jego niepowtarzalne walory. 

 

 

W celu odnowy wsi konieczna jest zatem aktywizacja mieszkańców, pozostawienie im możliwości 

podejmowania decyzji, ale również wnoszenia własnych pomysłów i uwag. Odnowa wsi wiąże się  

z przywróceniem blasku elementom małej architektury, ale również zagrodom, kościołom czy 

przydrożnym kapliczkom. W procesie tym niezbędne jest przekazywanie młodym pokoleniom 

miejscowych tradycji i zwyczajów, tak aby wzmocnić poczucie przynależności i dumy z bycia 

mieszkańcem danej miejscowości.  
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Fot. Zabytkowa kapliczka w miejscowości Wołucza 

 

 

 

5. Zadania zmierzające do poprawy sytuacji  

na danym obszarze 
 

5.1. Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru 
 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pukininie wraz z budową przedszkola; 

 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Starej Wojskiej; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Konopnicy; 

 Przebudowa z rozbudową budynku szkoły w Dziurdziołach na budynek (mieszkalny) i świetlicę 

wiejską; 

 Przebudowa budynku publicznego w Kaleniu na cele mieszkalne; 

 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Podlas dla potrzeb mieszkańców okolicznych 

sołectw; 

 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Matyldów dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw; 

 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej w Garłowie (gmina posiada działkę); 
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5.2. Zmiany w sposobie użytkowania terenu 
 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pukininie wraz z budową przedszkola; 

 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Starej Wojskiej; 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Podlas dla potrzeb mieszkańców okolicznych 

sołectw; 

 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Matyldów dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw; 

 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej w Garłowie ( gmina posiada działkę); 

 

 

 

5.3. Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury 
 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pukininie wraz z budową przedszkola; 

 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach; 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez  

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez 

budowę kanalizacji w Pukininie i Konopnicy; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Starej Wojskiej; 

 Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rawa Mazowiecka poprzez zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków publicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego LED; 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Rawa Mazowiecka; 

 Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego we wsi Podlas  dla potrzeb mieszkańców okolicznych 

sołectw; 

 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Matyldów dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw; 

 Remont i termomodernizacja OSP Przewodowice; 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 113107 E relacji Kurzeszyn - Helenów - Jakubów - Zagórze - 

Kaleń w miejscowości Zagórze; 

 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej w Garłowie; 

 Przebudowa remizy OSP w Niwnej; 
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5.4. Poprawa stanu środowiska 
 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez  

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez 

budowę kanalizacji w Pukininie i Konopnicy; 

 Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rawa Mazowiecka poprzez zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków publicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego LED; 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Remont i termomodernizacja OSP Przewodowice; 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 113107 E relacji Kurzeszyn - Helenów - Jakubów - Zagórze - 

Kaleń w miejscowości Zagórze; 

 

 

 

5.5. Poprawa stanu środowiska kulturowego 
 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pukininie wraz z budową przedszkola; 

 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Starej Wojskiej; 

 Adaptacja budynku publicznego w Kaleniu na cele mieszkalne; 

 Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Podlas  dla potrzeb mieszkańców 

okolicznych  sołectw; 

 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Matyldów dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw; 

 Rewitalizacja zabudowy przy urzędzie gminy w Rawie Mazowieckiej; 

 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej w Garłowie; 

 Przebudowa remizy OSP w Niwnej; 

 

 

 

5.6. Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców 
 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pukininie wraz z budową przedszkola; 

 Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach; 

 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez 

budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; 
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 Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez 

budowę kanalizacji w Pukininie i Konopnicy; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Boguszycach; 

 Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Starej Wojskiej; 

 Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rawa Mazowiecka poprzez zwiększenie 

efektywności energetycznej budynków publicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego LED; 

 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków; 

 Przebudowa z rozbudową budynku szkoły w Dziurdziołach na budynek (mieszkalny)  

i świetlicę wiejską; 

 Adaptacja budynku publicznego w Kaleniu na cele mieszkalne; 

 Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Rawa Mazowiecka; 

 Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego we wsi Podlas dla potrzeb mieszkańców okolicznych 

sołectw; 

 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Matyldów dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw; 

 Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej w Garłowie 

 Remont  i termomodernizacja OSP Przewodowice; 

 Rewitalizacja zabudowy przy urzędzie gminy w Rawie Mazowieckiej; 

 Przebudowa remizy OSP w Niwnej; 

 Przebudowa drogi gminnej Nr 113107 E relacji Kurzeszyn - Helenów - Jakubów - Zagórze - 

Kaleń w miejscowości Zagórze; 
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6. Realizacja zadań 
 

6.1. Planowane zadania inwestycyjne w okresie 

2016 – 2022 
 

 

 

Nazwa projektu 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pukininie wraz z budową przedszkola 

Opis projektu 

Projekt przewiduje rozbudowę budynku szkoły podstawowej i budowę nowego przedszkola  

w miejscowości Pukinin. Przedszkole jest niezwykle ważnym elementem rozwoju społeczno-

gospodarczego gminy. Ma być to obiekt nowoczesny przystosowany dla najmłodszych dzieci. Według 

oceny nie ma możliwości adaptacji innego budynku będącego w mieniu gminy na przedszkole. 

Dlatego przewiduje się budowę nowego obiektu.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 4 050 000,00 PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR - 3 400 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka - 650 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli upowszechnić wychowanie przedszkolne w Gminie. W wyniku realizacji projektu 

zwiększy się ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Co należy podkreślić,  

w Gminie rośnie liczba mieszkańców, a co za tym idzie dzieci. Zwiększy się tym samym poziom 

wykształcenia dzieci na poziomie przedszkolnym, co przełoży się na lepsze wyniki w edukacji  

na wyższych poziomach.  

Dzięki realizacji projektu więcej matek będzie mogło podjąć pracę co jest jednym z większych 

problemów społeczno- gospodarczych w Gminie. Zmniejszy się więc bezrobocie w tej grupie.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy, 

- spadek bezrobocia,  

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- poprawa wizerunku Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych realizowanych 
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m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Zajęcia pozalekcyjne dla przedszkolaków – wprowadzone zostaną innowacyjne metody rozwoju 

dzieci. Dzieci mają przez zabawę uczyć się, poznawać świat. Dzięki nowoczesnym salom będzie 

można wprowadzać do edukacji elementy nauki o społeczeństwie informacyjnym.  

 

Nazwa projektu 

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach 

Opis projektu 

Projekt przewiduje budowę nowego przedszkola w miejscowości Boguszyce. Przedszkole  

to niezwykle ważny element rozwoju społeczno-gospodarczego gminy. Ma być to obiekt nowoczesny, 

przystosowany dla najmłodszych dzieci. Według oceny nie ma możliwości adaptacji innego budynku 

będącego w mieniu Gminy na przedszkole. Przewiduje się zatem budowę nowego obiektu.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 2 050 000,00 PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR  w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 1 700 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka - 350 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli upowszechnić wychowanie przedszkolne w Gminie. W wyniku jego realizacji zwiększy 

się ilość dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego. Co należy podkreślić, w gminie rośnie 

liczba mieszkańców, a co za tym idzie dzieci. Zwiększy się tym samym poziom wykształcenia dzieci 

na poziomie przedszkolnym, co przełoży się na lepsze wyniki w edukacji na wyższych poziomach.  

Dzięki realizacji projektu więcej matek będzie mogło podjąć pracę co jest jednym z większych 

problemów społeczno- gospodarczych w Gminie. Zmniejszy się więc bezrobocie w tej grupie.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy, 

- spadek bezrobocia,  

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- poprawa wizerunku Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Zajęcia pozalekcyjne dla przedszkolaków – wprowadzone zostaną innowacyjne metody rozwoju 

dzieci. Dzieci mają przez zabawę uczyć się, poznawać świat. Dzięki nowoczesnym salom będzie 

można wprowadzać do edukacji elementy nauki o społeczeństwie informacyjnym.  

Nazwa projektu 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez  budowę 
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sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

Opis projektu 

Przewiduje się rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rossocha. Projekt ma 

zapewnić wszystkim mieszkańcom gminy Rawa Mazowiecka dostęp do podstawowych usług. Jego 

realizacja pozwoli ożywić Gminę poprzez wprowadzenie funkcji gospodarczych. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 1 260 000,00 PLN. 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka – 1 260 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2016. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli zwiększyć liczbę przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Rawa 

Mazowiecka. Zwiększy się tym samym liczba miejsc pracy. Polepszą się warunki życia w obszarze 

realizacji projektu. Projekt wpłynie również na zmniejszenie ilości ścieków uwalnianych do środowiska 

w sposób niekontrolowany.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie Gminy, 

- wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych,  

- zwiększenie jakości środowiska naturalnego; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Budowa silnej marki „Gmina Rawa Mazowiecka” - aby przyciągnąć inwestorów niezbędne są 

działania zmierzające do budowy silnej marki „Gmina Rawa Mazowiecka”. Niezbędne staje się 

określenie segmentu przedsiębiorstw chętnych do inwestycji w Rawie Mazowieckiej. Projekt 

może być zrealizowany ze środków EFRR.  

 

 

Nazwa projektu 

Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez budowę 

kanalizacji w Pukininie i Konopnicy 

Opis projektu 

Projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Pukinin i Konopnica. 

Miejscowości posiadają odpowiednie zagęszczenie gospodarstw, co uzasadnia budowę sieci 

kanalizacyjnej. Projekt umożliwi mieszkańcom dostęp do podstawowej infrastruktury. Dzięki realizacji 

inwestycji stworzone zostaną dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.  
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Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 5 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z PROW 

Środki z UE – 2 000 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka – 2 000 000,00 PLN 

Inne źródła – 1 000 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2018 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli zwiększyć liczbę przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy Rawa 

Mazowiecka. Zwiększy się jakość życia. Zmniejszy się ilość ścieków uwalnianych do gleb.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- wzrost cen działek na terenie Gminy, 

- wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych,  

- zwiększenie jakości środowiska naturalnego; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Budowa silnej marki „Gmina Rawa Mazowiecka” - aby przyciągnąć inwestorów niezbędne są 

działania zmierzające do budowy silnej marki „Gmina Rawa Mazowiecka”. Niezbędne staje się 

określenie segmentu przedsiębiorstw chętnych do inwestycji w Rawie Mazowieckiej. Projekt 

może być zrealizowany ze środków EFRR.  

 

 

Nazwa projektu 

Ochrona środowiska naturalnego Gminy Rawa Mazowiecka poprzez zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków publicznych oraz budowę oświetlenia ulicznego LED 

Opis projektu 

Niezwykle ważnym elementem rozwoju Gminy jest zapewnienie efektywności energetycznej  

we wszystkich obiektach użyteczności publicznej. Każdy budynek podlegać będzie ocenie pod kątem 

potrzeb inwestycyjnych. Wykorzystane zostaną odnawialne źródła energii m.in. ogniwa fotowoltaiczne. 

Budynki podlegać również będą - o ile to konieczne - termomodernizacji (m.in. budynek Lokalnej 

Grupy Działania, budynki przy urzędzie gminy). W projekcie przewiduje się również wymianę i nowe 

punkty oświetleniowe z wykorzystaniem technologii LED. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1 315 000,00 PLN. 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka – 1 315 000,00 PLN 
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Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2017 oraz 2020 - 2021 

Wpływ na realizację Strategii 

Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie ilość 

substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać będzie środowisko 

naturalne Gminy. Spadną również koszty utrzymania budynków.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, 

- poprawa zdrowotności mieszkańców, 

- spadek kosztów utrzymania budynków; 

Projekty uzupełniające 

1. Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii - planuje się 

realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych. Będą one 

miały na celu wykształcanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szczególny nacisk 

położony zostanie na promowanie efektywności energetycznej w budynkach prywatnych  

i przedsiębiorstwach.  

 

 

 

Nazwa projektu 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Opis projektu 

Planuje się budowę nowych przydomowych oczyszczalni ścieków z pomocą środków Unii 

Europejskiej. Wsparcie na tego typu inwestycje będzie kierowane dla mieszkańców obszarów, gdzie 

budowa kanalizacji zbiorczej jest niemożliwa lub nieuzasadniona pod kątem ekonomicznym  

czy technicznym.  

Wybudowane zostaną również przyszkolne oczyszczalnie ścieków w miejscowości Garłów i Stara 

Wojska. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 600 tys. PLN. 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka  - 600 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2021. 

Wpływ na realizację Strategii 

Gospodarka wodno- ściekowa jest niezwykle ważnym elementem zapewnienia wszystkim 

mieszkańcom dostępu do podstawowych usług. Wpływ na jakość życia będzie widoczny i przyczyni 

się do rozwoju społeczno- gospodarczego całej Gminy. Projekt wpłynie również na ochronę 

środowiska naturalnego.  
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Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości środowiska naturalnego, 

- poprawa jakości zamieszkania, 

- wzrost liczby nowych mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

1. Planuje się organizację działań uświadamiających konieczność prawidłowego zagospodarowania 

nieczystości i wpływu programu na środowisko naturalne.  

 

 

Nazwa projektu 
Przebudowa z rozbudową budynku szkoły w Dziurdziołach na budynek mieszkalny i świetlicę wiejską 

Opis projektu 

Planuje się adaptację niewykorzystanego budynku po dawnej szkole w Dziurdziołach na budynek 

mieszkalny. Budynek ma służyć mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1 239 000,00. PLN. 

Planuje się pozyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego 239 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka - 1 000 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2016. 

Wpływ na realizację Strategii 

Polepszy się jakość życia mieszkańców. Stworzone im zostaną warunki do życia i rozwoju.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości zamieszkania, 

- wzrost liczby nowych mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

1. Planuje się specjalne programy dokształcające dla osób bezrobotnych, ubogich. 

Nazwa projektu 

Przebudowa i budowa dróg na terenie Gminy Rawa Mazowiecka 

Opis projektu 

Projekt ma na celu uwolnienie terenów inwestycyjnych oraz rozwój przedsiębiorczości w Gminie Rawa 

Mazowiecka. Poza tym, zwiększona ma zostać jakość życia mieszkańców terenów wiejskich. 

Przebudowa dróg będzie więc uzależniona od analizy przeprowadzonej w dokumentacjach 

technicznych i aktualnych potrzeb. Wstępnie planowana jest budowa dróg zarządzanych przez Gminę 

Rawa Mazowiecka o łącznej długości około 24 km: drogi Stara Wojska - Nowa Wojska (ok. 540 m i 

około 1 km), droga we wsi Ścieki (około 350 m), droga Niwa - Sucha (około 1500 m), droga we wsi 

Niwna (około 560 m), droga Niwna - Pokrzywna - Niwna (około 800 m), droga Linków - Rossocha 

(około 380 m), droga Pasieka Wałowska - Wałowice (około 1 km), droga Wałowice - Stary Dwór (około 

900 m), droga Konopnica - Kaleń (około 830 m), droga we wsi Pukinin (około 1300 m), droga 
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Bogusławki Duże - Bogusławki Małe (około 220 m), droga Głuchówek - Leopoldów (około 1870 m), 

droga Dziurdzioły - Małgorzatów - Zielone (około 2 km), droga Boguszyce - Soszyce (około 1 km), 

drogi we wsi Boguszyce (około 600 m), droga Rossocha Stara - Rossocha Nowa (około 850 m), droga 

we wsi Chrusty (około 300 m), droga Głuchówek - Byszewice (około 2200 m), droga Kurzeszyn - 

Helenów - Jakubów - Zagórze (około 4000 m), droga Zawady - Złota (około 500 m), droga Wilkowice - 

Michowice (około 1200 m). Ponadto planuje się budowę chodnika we wsi Konopnica i Podlas 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 3 652 000,00 PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji WFOGRiL NPBDL  do 50 % kosztów projektu 

Wkład WFOGRiL NPBDL  – 1 314 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka – 2 338 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2021. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt ma zapewnić spójność społeczno-gospodarczą obszaru Gminy Rawa Mazowiecka. Tereny 

wiejskie muszą mieć łatwy dostęp do miast i głównych ciągów drogowych.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie Gminy; 

Projekty uzupełniające 

1. Nie planuje się projektów uzupełniających 

Nazwa projektu 

Przebudowa drogi gminnej Nr 113107 E relacji Kurzeszyn - Helenów - Jakubów - Zagórze - Kaleń  

w miejscowości Zagórze 

Opis projektu 

Projekt ma na celu uwolnienie terenów inwestycyjnych oraz rozwój przedsiębiorczości w Gminie Rawa 

Mazowiecka. Poza tym, zwiększona ma zostać jakość życia mieszkańców terenów wiejskich. 

Przebudowa drogi będzie więc uzależniona od analizy przeprowadzonej w dokumentacjach 

technicznych i aktualnych potrzeb.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 600 000,00 PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z PROW w wysokości około 60% kosztów projektu 

Środki PROW – 380 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka – 220 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2017. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt ma zapewnić spójność społeczno-gospodarczą obszaru Gminy Rawa Mazowiecka. Tereny 
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wiejskie muszą mieć łatwy dostęp do miast i głównych ciągów drogowych.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie Gminy; 

Projekty uzupełniające 

1. Nie planuje się projektów uzupełniających 

 

 

Nazwa projektu 

Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego we wsi Podlas dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw 

Opis projektu 

Przewiduje się budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlas - Leopoldów. Świetlica ma stać się 

miejscem spotkań dla mieszkańców. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 800 000,00 PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji PROW w wysokości do 63,63% kosztów projektu 

Wkład PROW - 500  000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka  - 300 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2017. 

Wpływ na realizację Strategii 

Dzięki realizacji projektu nastąpi odnowa lokalnej tradycji i kultury. Mieszkańcy chętniej będą 

uczestniczyli w zajęciach kulturalnych. Gmina stanie się przyjazna i ciekawa dla turystów 

zainteresowanych lokalnymi tradycjami. Odnowa tradycji ma również duży wpływ na promocję 

lokalnych przedsiębiorstw, które opierają swoją działalność o lokalne wyroby. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- większy udział mieszkańców korzystających z kultury; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Promocja Gminy i jej kultury 

2. Współpraca z Lokalną Grupa Działania 

 

Nazwa projektu 

Rewitalizacja zabudowy przy urzędzie gminy w Rawie Mazowieckiej 
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Opis projektu 

Przewiduje się przebudowę budynku gminy. Pomieszczenia mają być przeznaczone pod działalność 

społeczną. Stworzone zostaną miejsca, gdzie mieszkańcy wspólnie będą mogli pracować  

nad rozwojem własnych miejscowości w myśl założeń odnowy wsi.      

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 1 135 000,00 PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR - 850  000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka  - 285 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016, 2018 – 2019. 

Wpływ na realizację Strategii 

Poprawi się jakość życia i jakość świadczenia usług publicznych dla mieszkańców. Społeczeństwo 

włączone zostanie w proces decyzyjny.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości życia na wsiach 

Projekty uzupełniające 

- planuje się wprowadzenie technologii ICT  

 

Nazwa projektu 
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Matyldów dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw 

Opis projektu 

Planuje się budowę świetlicy wiejskiej we wsi Matyldów dla potrzeb mieszkańców okolicznych sołectw. 

Budynek ma służyć mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 800  000,00. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z  PROW w wysokości do 63,63% kosztów projektu 

Wkład PROW - 500  000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka  - 300 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 

Polepszy się jakość życia mieszkańców. Stworzone im zostaną warunki do życia i rozwoju.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości zamieszkania, 

- wzrost liczby nowych mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

1. Planuje się specjalne programy dokształcające dla osób bezrobotnych, ubogich. 
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Nazwa projektu 

Remont i termomodernizacja OSP Przewodowice 

Opis projektu 

Planuje się remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Przewodowicach. Rosnące zagrożenia  

na ciągach drogowych, zagrożenia płynące ze strony środowiska naturalnego powodują,  

że unowocześnić należy Ochotnicze Straże Pożarne. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 250 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z PROW w wysokości do 63,63% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 159 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka  - 91 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2019 

Wpływ na realizację Strategii 

Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Gminy i osób odwiedzających ją. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- wzrost bezpieczeństwa, 

- poprawa jakości środowiska naturalnego; 

Projekty uzupełniające 

Brak projektów komplementarnych. 

Nazwa projektu 
Adaptacja budynku publicznego w Kaleniu na cele mieszkalne 

Opis projektu 

Planuje się adaptację niewykorzystanego budynku w Kaleniu na budynek mieszkalny. Budynek ma 

służyć mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1000 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego 200 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka  - 800 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2020 - 2021. 

Wpływ na realizację Strategii 

Polepszy się jakość życia mieszkańców. Stworzone im zostaną warunki do życia i rozwoju.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości zamieszkania, 

- wzrost liczby nowych mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

1. Planuje się specjalne programy dokształcające dla osób bezrobotnych, ubogich.   
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Nazwa projektu 

Przebudowa remizy OSP w Niwnej 

Opis projektu 

Planuje się przebudowę budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Niwnej. Rosnące zagrożenia  

na ciągach drogowych, zagrożenia płynące ze strony środowiska naturalnego powodują,  

że unowocześnić należy Ochotnicze Straże Pożarne. W ramach projektu przewiduje się: przebudowę 

garażu, pomieszczenie na świetlicę, łazienki, nowy dach i przyłącza, ogrodzenie, utwardzenie terenu. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 600 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z PROW w wysokości do  50% kosztów projektu 

Wkład PROW - 300  000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka  - 300 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców Gminy i osób odwiedzających ją. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- wzrost bezpieczeństwa, 

- poprawa jakości środowiska naturalnego; 

Projekty uzupełniające 

Brak projektów komplementarnych. 

 

 

Nazwa projektu 

Budowa boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej w Garłowie 

Opis projektu 

Przewiduje się budowę pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej w Garłowie. Boisko ma spełniać 

zarówno cele sportowe jak i kulturalne. Odbywać się na nim będą lekcje szkolne, zawody, imprezy 

kulturalne. Boisko będzie ogólnodostępne i służyć będzie wszystkim mieszkańcom miejscowości. Jest 

to ważny element budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do tworzenia projektu boiska i 

przestrzeni włączona zostanie lokalna społeczność.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1000 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z PROW w wysokości 63,63% kosztów projektu 

Wkład EFRR lub PROW  - do 500 000,00 PLN 

Środki z innych źródeł – 300 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka - 200 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 
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Planuje się realizację projektu w roku 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia wolnego 

czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się liczby osób  

na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia mieszkańców. Zwiększy się 

udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR, EFS: 

1. Profilaktyka statyki ciała - planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego celem 

będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Przewiduje on organizację zajęć sportowo-

rekreacyjnych. Grupę docelową stanowić będą zarówno osoby młodsze jak i starsze. 

Promocja zdrowego trybu życia pozwoli na realizację celów Strategii Rozwoju Gminy Rawa 

Mazowiecka. 

2. Badania profilaktyczne - przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. Badania 

mammograficzne, dentystyczne, czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu zdrowia. Tym samym 

zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy. 

 

 

 

Nazwa projektu 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Boguszycach 

Opis projektu 

Przewiduje się budowę boiska w Boguszycach. Boisko ma spełniać zarówno cele sportowe jak i 

kulturalne. Odbywać się na nim będą lekcje szkolne, zawody, imprezy kulturalne. Boisko będzie 

ogólnodostępne i służyć będzie wszystkim mieszkańcom miejscowości. Jest to ważny element 

budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do tworzenia projektu boiska i przestrzeni włączona 

zostanie lokalna społeczność.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 300 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z PROW w wysokości do 63,63 % kosztów projektu 

Wkład  PROW  - 190 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka – 110 000,00 PLN 
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Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2021. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia wolnego 

czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się liczby osób  

na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia mieszkańców. Zwiększy się 

udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała - planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego celem 

będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Przewiduje on organizację zajęć sportowo-

rekreacyjnych. Grupę docelową stanowić będą zarówno osoby młodsze jak i starsze. Promocja 

zdrowego trybu życia pozwoli na realizację celów Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka. 

2. Badania profilaktyczne - przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. Badania 

mammograficzne, dentystyczne, czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu zdrowia. Tym samym 

zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy. 

Nazwa projektu 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej i kulturalnej w Starej Wojskiej 

Opis projektu 

Przewiduje się budowę boiska w Starej Wojskiej. Boisko ma spełniać zarówno cele sportowe jak i 

kulturalne. Odbywać się na nim będą lekcje szkolne, zawody, imprezy kulturalne. Boisko będzie 

ogólnodostępne i służyć będzie wszystkim mieszkańcom miejscowości. Jest to ważny element 

budowania społeczeństwa obywatelskiego. Do tworzenia projektu boiska i przestrzeni włączona 

zostanie lokalna społeczność.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 300 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z PROW) w wysokości do 63,63% kosztów projektu 

Wkład  PROW  - do 190 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy Rawa Mazowiecka - 110 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2021. 

Wpływ na realizację Strategii 
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Projekt upowszechni w Gminie sport i rekreację. Mają one się stać zabawą i formą spędzenia wolnego 

czasu dla wszystkich jej mieszkańców. Projekt wpłynie więc na zwiększenie się liczby osób  

na co dzień uprawiających sport. Poprawi się tym samym jakość zdrowia mieszkańców. Zwiększy się 

udział mieszkańców w procesie podejmowania decyzji.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- odnowa kultury lokalnej, 

- poprawa wizerunku Gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR, EFS: 

1. Profilaktyka statyki ciała - planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego celem 

będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. Przewiduje on organizację zajęć sportowo-

rekreacyjnych. Grupę docelową stanowić będą zarówno osoby młodsze jak i starsze. Promocja 

zdrowego trybu życia pozwoli na realizację celów Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka. 

2. Badania profilaktyczne - przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. Badania 

mammograficzne, dentystyczne, czy kręgosłupa mają pomóc w utrzymaniu zdrowia. Tym samym 

zwiększy się liczba osób zdolnych do pracy. 

 

 

Wszystkie ww. projekty są zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

Harmonogram ich realizacji został przedstawiony w rozdziale 8 Plan finansowy. 

 

 

 

 

 

6.2. Zadania planowane do realizacji po roku 2022 
 

Realizacja poszczególnych projektów jest uzależniona od otrzymania dofinansowania oraz dat 

ogłaszania poszczególnych konkursów w ramach RPO WŁ lub PROW. Dlatego też harmonogram  

ma charakter intencyjny i będzie w ramach potrzeb modyfikowany. Jeżeli na poszczególne projekty 

gmina nie uzyska dofinansowania będzie je prawdopodobnie realizować w kolejnych latach,  

w tym prawdopodobnie również po roku 2022. 
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6.3. Powiązania realizowanych zadań z innymi 

działaniami realizowanymi na terenie 

powiatu/województwa 
 

 Powiązania Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 z dokumentami  

i programami planistycznymi stanowiącymi wykładnię polityki regionalnej na poziomach: 

krajowym, wojewódzkim oraz powiatowym: 

 

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2020 
„Strategia …” przedstawia Wizję Polski 2020 jako: „aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 

gospodarka i sprawne państwo”. W dokumencie przedstawiono główne obszary interwencji, cele  

i priorytety rozwojowe. Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka wpisuje się  

w szczególności w następujące dziedziny: 

 

Obszar strategiczny I. Sprawne i efektywne państwo 

Cel I.3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności 

obywatela (rozwój kapitału społecznego; zwiększenie bezpieczeństwa obywatela). 

 

Obszar strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka 

Cel II.2. Wzrost wydajności gospodarki (poprawa warunków ramowych dla prowadzenia działalności 

gospodarczej); 

Cel II.3. Zwiększenie innowacyjności gospodarki (zwiększenie wykorzystania rozwiązań 

innowacyjnych); 

Cel II.4. Rozwój kapitału ludzkiego (zwiększanie aktywności zawodowej; poprawa jakości kapitału 

ludzkiego; zwiększanie mobilności zawodowej i przestrzennej); 

Cel II.5. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych (zapewnienie powszechnego dostępu  

do Internetu; upowszechnienie wykorzystania technologii cyfrowych; zapewnienie odpowiedniej 

jakości treści i usług cyfrowych); 

Cel II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko (racjonalne gospodarowanie zasobami; poprawa 

efektywności energetycznej; zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii; poprawa stanu 

środowiska; adaptacja do zmian klimatu); 

Cel II.7. Zwiększenie efektywności transportu (modernizacja i rozbudowa połączeń transportowych). 

 

Obszar strategiczny III. Spójność społeczna i terytorialna 

Cel III.1. Integracja społeczna (zwiększenie aktywności osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; zmniejszenie ubóstwa w grupach najbardziej nim zagrożonych); 
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Cel III.2. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych (podnoszenie jakości  

i dostępności usług publicznych; zwiększenie efektywności systemu świadczenia usług publicznych). 

 

Strategie są ze sobą spójne m. in. we wszystkich wyżej wymienionych obszarach aktywności. 

 
STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU ( Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU) 
Zachodzi zgodność niniejszej strategii ze Strategią Rozwoju Transportu: 

CEL GŁÓWNY: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników 

ruchu i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego  

i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym 

CEL STRATEGICZNY 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego 

Cele szczegółowe: 

- Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej 

- Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym 

- Bezpieczeństwo i niezawodność 

- Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko 

- Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych 

 

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO ROKU 2030 
Strategia zgodna jest z Polityką w szczególności w zakresie rozwoju wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, w tym biopaliw. Podkreślone jest w niej znaczenie energii słonecznej: „W znacznie 

większym niż dotychczas stopniu zakłada się wykorzystanie energii promieniowania słonecznego  

za pośrednictwem kolektorów słonecznych oraz innowacyjnych technologii fotowoltaicznych.”. 

Zwrócono również uwagę na biomasę, energię geotermalną oraz wiatr. Polityka energetyczna zakłada 

wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do poziomu  

15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. 

 

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014 - 2020 
Niniejsza Strategia pozostaje spójna z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Realizacja 

większości inwestycji zaplanowana jest w układzie komplementarnym do projektów realizowanych  

ze środków m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowane w ten sposób przedsięwzięcia 

spowodują maksymalizację efektów interwencji, wpłyną na zwiększenie ich spójności  

oraz efektywności. 

W wyniku decentralizacji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce w latach 2014-2020,  

72% środków tego Funduszu zasili regionalne programy operacyjne, a 28% Program Operacyjny 

Wiedza Edukacja Rozwój.  

 

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 - 2020 
POIiŚ będzie kontynuacją Programu funkcjonującego w latach 2007 - 2013. Zgodność Strategii  

z Programem przejawia się w następujących obszarach: 
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 PRIORYTET I (FS) 
Promocja odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej: 

- produkcja, dystrybucja oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE); 

- poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym; 

- rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, np. budowa sieci dystrybucyjnych średniego 

i niskiego napięcia. 

 PRIORYTET II (FS) 
Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu: 

- rozwój infrastruktury środowiskowej (np. oczyszczalnie ścieków, sieć kanalizacyjna oraz 

wodociągowa, instalacje do zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym do ich termicznego 

przetwarzania); 

- ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, poprawa jakości środowiska miejskiego (np. 

redukcja zanieczyszczenia powietrza i rekultywacja terenów zdegradowanych); 

- dostosowanie do zmian klimatu, np. zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi 

zjawiskami pogodowymi, zarządzanie wodami opadowymi, projekty z zakresu małej retencji oraz 

systemy zarządzania klęskami żywiołowymi. 

 PRIORYTET III (FS) 
Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej: 

- rozwój drogowej i kolejowej infrastruktury w sieci TEN-T, połączeń kolejowych poza tą siecią oraz  

w aglomeracjach; 

- niskoemisyjny transport miejski, transport śródlądowy, morski i intermodalny; 

- poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. 

 PRIORYTET V (EFRR) 
Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa energetycznego: 

- rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii 

elektrycznej, np. budowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu ziemnego lub energii elektrycznej. 

 PRIORYTET VI (EFRR) 
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego: 

- inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, 

czy też szkół artystycznych. 

 

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2020 
Jak czytamy w Strategii: „Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 przyjmuje następującą 

wizję rozwoju regionu: 

REGION SPÓJNY TERYTORIALNIE I WIZERUNKOWO, KREATYWNY I KONKURENCYJNY  

W SKALI KRAJU I EUROPY, O NAJLEPSZEJ DOSTĘPNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ, 

WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ ATRAKCYJNOŚCIĄ INWESTYCYJNĄ I WYSOKĄ JAKOŚCIĄ ŻYCIA. 

Terytorium województwa łódzkiego cechować będą silne powiązania wewnętrzne i zewnętrzne oraz 
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atrakcyjne warunki zamieszkania i pracy. Promowane będą kreatywne postawy mieszkańców  

i przedsiębiorców. Zagwarantowanie najlepszej dostępności komunikacyjnej przełoży się na wysoką 

atrakcyjność inwestycyjną. Istotnym czynnikiem podnoszącym warunki i poziom życia mieszkańców 

będzie wysoka jakość środowiska przyrodniczego osiągana dzięki racjonalnej gospodarce jego 

zasobami. Województwo łódzkie będzie postrzegane jako region kreatywny i konkurencyjny, 

wyróżniający się specyficznym potencjałem efektywnie wykorzystywanym na rzecz długookresowego 

wzrostu oraz zrównoważonego i trwałego rozwoju.  

Misja regionu łódzkiego zorientowana na: 

PROWADZENIE ZINTEGROWANEJ I TERYTORIALNIE UKIERUNKOWANEJ POLITYKI 

ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU, OPARTEJ NA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ, BUDOWANIU 

WIĘZI SPOŁECZNYCH ORAZ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ. 

Misja koncentruje strategiczne kierunki działań na: 

- budowaniu przyszłości (dobrobytu) regionu dzięki wzmacnianiu endogenicznych potencjałów 

Województwa oraz współpracy gospodarczej, zarówno w wymiarze regionalnym, krajowym  

i międzynarodowym; 

- budowaniu powiązań między mieszkańcami i społecznościami oraz sprzyjaniu kreowania tożsamości 

Regionalnej z uwzględnieniem wielokulturowości i różnorodności regionalnej.” 

 

Niniejsza Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 wpisuje się w swych 

założeniach w wykładnię rozwoju województwa łódzkiego. Jej cele są spójne z celami strategicznymi 

dokumentu, a więc także z celami operacyjnymi oraz strategicznymi kierunkami działań. Realizacja 

działań zawartych w Strategii Gminy przyczynia się do realizacji założeń wskazanych w Strategii 

Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. 

 

PLAN PRZECIWDZIAŁANIA DEPOPULACJI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 
Celem głównym Planu jest „Odbudowa kapitału ludzkiego poprzez tworzenie sprzyjających warunków 

na rynku pracy, rozwój wykształcenia i kompetencji oraz poprawę jakości życia mieszkańców 

województwa łódzkiego w perspektywie krótko i długookresowej.” Cel ten jest realizowany za pomocą 

celów szczegółowych. Przedmiotowa Strategia jest zgodna w szczególności z celami o brzmieniu: 

- Dostępność i atrakcyjność miejsc pracy w regionie, sprzyjające warunki dla napływu ludności  

do województwa łódzkiego; 

- Równe szanse edukacyjne w regionie, wysoka jakość usług świadczonych w systemie oświaty oraz 

równy poziom kształcenia na obszarach miejskich i wiejskich, w tym wsparcie na rzecz 

przeciwdziałania marginalizacji osób z obszarów wiejskich; 

- Modernizacja szkolnictwa zawodowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej placówek kształcenia 

ustawicznego i praktycznego do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy; 

- Zdrowi i świadomi profilaktyki zdrowia mieszkańcy województwa; 

- Aktywizacja zawodowa kobiet/osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej  

z wychowywaniem dzieci lub opieką nad osobami zależnymi; 
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- Wysoka atrakcyjność zatrudniania osób z grup defaworyzowanych (kobiety/młode matki/osoby 

niepełnosprawne) dla potencjalnego pracodawcy. 

 

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO - „LORIS - 2030” 
Wizja Innowacyjnego Województwa Łódzkiego w roku 2030 brzmi: „Spójny terytorialnie  

i wizerunkowo, kreatywny i konkurencyjny w skali kraju i Europy, o najlepszej dostępności 

komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką jakością życia.”. 

Misją jest natomiast: „Prowadzenie aktywnej polityki innowacyjnej z wykorzystaniem potencjału 

wewnętrznego regionu do pobudzania kreatywności i przedsiębiorczości mieszkańców w trosce  

o zrównoważony rozwój.”  

Województwo Łódzkie w 2030 r. to region:  

- W którym siłą jest różnorodność.  

- Który posiada tożsamość kulturową i gospodarczą.  

- Który jest otwarty i przychylny dla przedsiębiorstw.  

- Kreatywnych ludzi i przedsiębiorców.  

- Silnego i konkurencyjnego lokalnego biznesu.  

- Lokalnych patriotów.  

 

Przekładając zapisy „LORIS - 2030” na rzeczywistość lokalną, widoczna jest zależność pomiędzy 

niniejszą Strategią, a dokumentem wojewódzkim. Cel Strategii Gminy Rawa Mazowiecka wpisuje się  

w przedstawioną powyżej Wizję i Misję. 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014 - 2020 
Stwierdza się zgodność strategii z Projektem RPO WŁ na lata 2014 - 2020, wersja 4.0 (w momencie 

sporządzania Strategii była to najbardziej aktualna wersja dokumentu). 

RPO WŁ na lata 2014 - 2020 składać się będzie z siedmiu osi priorytetowych: 

Oś priorytetowa I - Innowacyjność i konkurencyjność  

Oś priorytetowa II - Transport  

Oś priorytetowa III - Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska  

Oś priorytetowa IV - Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa  

Oś Priorytetowa V - Zatrudnienie i włączenie społeczne  

Oś Priorytetowa VI - Kompetencje i adaptacyjność  

Oś Priorytetowa VII - Pomoc techniczna 

 

Niniejsza Strategia zgodna jest w swych zapisach z działaniami w obrębie: 

- Osi priorytetowej I - Innowacyjność i konkurencyjność, w szczególności w ramach wzmacniania 

konkurencyjności MŚP, sektora rolnego - spójność polega m.in. na promowaniu przedsiębiorczości,  

w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz 

sprzyjanie tworzeniu nowych firm; wspieranie zdolności MŚP do wzrostu na rynkach regionalnych, 

krajowych i międzynarodowych oraz do angażowania się w procesy innowacji. 
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Osi priorytetowej II - Transport  

Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu 

najważniejszej infrastruktury sieciowej. 

Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska  

Powiązanie jest widoczne w ramach wspierania przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 

sektorach, w szczególności wspierania wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych; wspierania efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią  

i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach 

publicznych, i w sektorze mieszkaniowym. Spójność polega także na promowaniu dostosowania  

do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem oraz zachowaniu i ochronie środowiska 

naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami, m.in. poprzez inwestowanie  

w sektor gospodarki odpadami/wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku 

prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania 

potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie. 

Osi priorytetowej IV - Rewitalizacja i usługi dla społeczeństwa  

Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK: wzmocnienie zastosowań TIK  

dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia. Powiązanie 

widoczne jest także w działaniach ukierunkowanych na zachowanie i ochronę środowiska naturalnego 

oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami: zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój 

dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę 

stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów 

poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza  

i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu). Bardzo istotne jest także promowanie 

włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją: inwestycje w infrastrukturę 

zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, 

zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez 

lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług 

instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych oraz wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich. Inwestowanie  

w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się 

przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Osi priorytetowej V - Zatrudnienie i włączenie społeczne  

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników: praca  

na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją: aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego 

uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie. 

Osi priorytetowej VI - Kompetencje i adaptacyjność  

Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników: równość 

mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 
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życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę; 

przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian; aktywne i zdrowe starzenie 

się. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu 

nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej 

oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, 

nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia  

i szkolenia. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 jest spójna ze wszystkimi osiami 

priorytetowymi wyszczególnionymi w Projekcie RPO WŁ na lata 2014 - 2020. 

 

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU RAWSKIEGO - STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 
2007 - 2013 

Dokument określa misję Strategii o brzmieniu:  

Stworzenie warunków dla stabilnego i dynamicznego rozwoju społeczno - gospodarczego powiatu, 

podniesienie jego konkurencyjnej pozycji w regionie i kraju oraz poprawa jakości życia mieszkańców. 

 

Wśród celów strategicznych określono: 

1. Wzmocnienie integracji funkcjonalno - przestrzennej Powiatu w celu wykorzystania walorów 

położenia i poprawy jego pozycji konkurencyjnej w regionie. 

2. Zróżnicowanie struktury gospodarczej Powiatu w oparciu o istniejące zasoby i tradycje oraz 

nowoczesne rodzaje działalności będące nośnikiem rozwoju gospodarczego. 

3. Rozwój kapitału ludzkiego, aktywizacja rynku pracy, dostosowywanie metod zarządzania 

Powiatem i procesów w nim zachodzących do gospodarowania w warunkach członkostwa 

Polski w Unii Europejskiej. 

4. Zagospodarowanie infrastrukturalne Powiatu adekwatne do potrzeb jednostek gospodarczych 

i ludności. 

5. Wzmocnienie ekosystemu Powiatu w celu wykorzystanie walorów środowiska dla rozwoju 

gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców Powiatu. 

6. Poprawa warunków życia mieszkańców. 

Obydwa dokumenty są ze sobą zgodne. Zachodzi zbieżność celów. W momencie opracowywania 

Strategii dla Gminy, nie była jeszcze dostępna Strategia Powiatu na lata kolejne. Przypuszcza się,  

iż nowo określona misja oraz cele będą podobne do tych wymienionych wyżej. Jeżeli tak nie będzie, 

niniejsza Strategia Rozwoju Gminy będzie stanowiła kontynuację i dopełnienie celów określonych  

na lata 2007 - 2013. 

 

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU RAWSKIEGO 
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Jak czytamy w Programie: „Nadrzędnym celem Programu ochrony środowiska dla Powiatu Rawskiego 

jest: wzmocnienie ekosystemu Powiatu Rawskiego w celu wykorzystania walorów środowiska  

dla rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia mieszkańców”. 

Wśród celów ogólnych wymieniono: 

1. Oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą w Powiecie 

2. Zrównoważone i racjonalne gospodarowanie energią w Powiecie 

3. Ocena możliwości zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-

energetycznym Powiatu 

4. Zapewnienie odpowiedniej jakości wód podziemnych i powierzchniowych w Powiecie 

5. Utrzymanie dobrej jakości powietrza na obszarze Powiatu  

6. Ograniczenie poziomu hałasu na terenach Powiatu zagrożonych hałasem 

7. Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu 

obszarów chronionych  

Niniejsza Strategia wpisuje się w wyżej wymienione założenia. Wszelkie działania inwestycyjne będą 

realizowane zgodnie z obowiązującymi aktami i przepisami prawnymi dotyczącymi jego ochrony. 

Dodatkowo, wśród zadań inwestycyjnych znajdują się również takie, które będą mieć pozytywny 

wpływ na jakość środowiska. 

 
LOKALNA STRETEGIA ROZWOJU NA LATA 2009 - 2015 Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Kraina Rawki” 
Misja LGD „Kraina Rawki” została określona jako: 

Poprawa jakości życia z wykorzystaniem posiadanych zasobów poprzez rozwój przedsiębiorczości  

(a w tym turystyki) i kapitału ludzkiego 

Strategia precyzuje następujące cele: 

Cel ogólny 1:   Poprawa jakości życia mieszkańców 

Cel szczegółowy:  1.1.Rozwój życia społeczno - kulturalnego. 

Cel ogólny 2:  Rozwój małej przedsiębiorczości, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy oraz 

wsparcie tworzenia grup producenckich. 

Cel szczegółowy:  2.1. Zwiększenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania  

i rozwijania działalności gospodarczej. 

Cel ogólny 3:  Wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru. 

Cele szczegółowe:  3.1. Promocja regionu. 

3.2. Budowa infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i sportowej wraz  

z zagospodarowaniem terenu. 

3.3. Zachowanie tożsamości społeczności lokalnej. 

Strategie są ze sobą zgodne, obydwa dokumenty maja na celu szeroko pojęty rozwój społeczno- 

gospodarczy obszaru. Realizacja celów niniejszej Strategii przyczyni się do realizacji celów 

określonych przez LGD.  
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 Zadania realizowane w ramach strategii rozwoju powinny być również komplementarne  

z innymi dokumentami określającymi rozwój danego obszaru, stanowić ich uzupełnienie  

i przyczyniać się do kompleksowego, zrównoważonego rozwoju danego obszaru. W związku  

z tym, niniejsza Strategia pozostaje w ścisłym powiązaniu z: 

 
PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY RAWA MAZOWIECKA NA LATA 2008 - 2013 
Niniejsza Strategia stanowi kontynuację PRL opracowanego na lata 2008 - 2013. Dokumenty są 

komplementarne wobec siebie. Możliwe jest uzyskanie wartość dodatnich w wyniku realizacji działań. 

Zbieżność dokumentów przejawia się m.in. w ich celach, w Planie określono je jako: 

Cel główny: Zapewnienie mieszkańcom gminy wysokiego poziomu życia poprzez rozwój 

przedsiębiorczości, turystyki, tworzenie przyjaznych warunków zamieszkania. 

oraz 

            cele strategiczne: 

1. Wspieranie rozwoju gospodarczego w gminie Rawa Mazowiecka, 

2. Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej i rozwój 

funkcji kulturalnych, 

3. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy Rawa Mazowiecka, 

4. Odnowa wsi - pielęgnacja kultury i tradycji. 

 
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA i PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA GMINY RAWA 
MAZOWIECKA NA LATA 2010 - 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2014 - 2017 
Jak zapisano w Programie: „Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu 

poszczególnych komponentów środowiska na terenie gminy, uwarunkowań zewnętrznych  

i wewnętrznych, a także innych wymagań w zakresie jakości środowiska. Po dokonaniu aktualizacji 

diagnozy stanu środowiska w gminie Rawa Mazowiecka oraz przeprowadzeniu analizy SWOT 

określono dwa cele strategiczne (nadrzędne): 

I. Rozwój gospodarczy gminy wykorzystujący walory środowiska naturalnego 

II. Czyste środowisko 

Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga zdefiniowania celów 

operacyjnych oraz opracowania programów działania w poszczególnych obszarach. Programom 

zostaną przyporządkowane szczegółowe zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe 

(na lata 2010 - 2013) oraz zadania długookresowe (na lata 2014 - 2017). 

 

Cele strategiczne Cele operacyjne Programy 

I: Rozwój 
gospodarczy gminy 
wykorzystujący 

Rozwój gospodarczy nie 
wpływający negatywnie  
na środowisko naturalne 

 Program popularyzacji energii odnawialnej  
i technologii przyjaznych środowisku 
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walory środowiska 
naturalnego 

Rozwój ekologicznego 
rolnictwa i przetwórstwa 

 Program rozwoju ekologicznego rolnictwa  
i przetwórstwa rolnego 

Rozwój agroturystyki  
i ekoturystyki 

 Program wspierania rozwoju agroturystyki  
i gospodarstw ekologicznych 

II: Czyste 
środowisko 

Budowa systemów 
infrastruktury technicznej 

 Program wodociągowania 
 Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej 
 Program gazyfikacji i termomodernizacji 

budynków 
Rozbudowa i usprawnienie 
systemu gospodarki odpadami  Program likwidacji dzikich wysypisk 

Ochrona zasobów leśnych  Program zalesień 
Wysoka świadomość 
ekologiczna mieszkańców  Program edukacji ekologicznej 

 

Niniejsza Strategia wspiera realizację celów zawartych w POŚ, przejawia się to w zbieżności celów 

obydwu dokumentów oraz w charakterze poszczególnych zadań inwestycyjnych. 

 

ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA 
GAZOWE DLA GMINY RAWA MAZOWIECKA - AKTUALIZACJA - OPRACOWANE NA LATA 2012 
- 2027 
Jak zapisano w Dokumencie: 

„Cele podstawowe Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej i ekonomicznej mieszkańców w zakresie racjonalnego 

gospodarowania ciepłem, w tym również dążenie do zminimalizowania zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego (w postaci pyłów i gazów); 

 Efektywniejsze zarządzanie energią, prowadzące do obniżenia kosztów związanych z produkcją 

ciepła (…); 

 Upowszechnianie termomodernizacji budynków mieszkalnych oraz możliwości skorzystania  

z ułatwień finansowych wynikających z ustawy o termomodernizacji budynków;  

 Stworzenie warunków do zmiany, funkcjonujących obecnie w większości gospodarstw 

domowych, tradycyjnych systemów grzewczych na systemy ekologiczne (rozbudowa sieci 

gazowej, zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej); 

 Termomodernizacja i zmiana systemu grzewczego w budynkach użyteczności Publicznej. 

(…) 

 

Podstawowe cele Gminy Rawa Mazowiecka w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 

 Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej o właściwych parametrach do wszystkich 

miejscowości w gminie; 

 Doprowadzenie sieci energetycznej do terenów przewidzianych pod inwestycje (budownictwo 

mieszkaniowe, działalność gospodarczą, rekreację itp.) w „Studium uwarunkowań.....”  

i miejscowych planach szczegółowych zagospodarowania przestrzennego; 

 Konserwacja i rozbudowa linii oświetlenia drogowego, w kontekście poprawy jakości oświetlenia  

i zminimalizowania energochłonności lamp oświetleniowych.” 
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Dokumenty są ze sobą zgodne. Założenia zawarte w Strategii wpisują się w zapisy „Założeń  

do Planu…”. 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
GMINY RAWA MAZOWIECKA 
Zgodnie z zapisami zawartymi w Studium: 

„Podstawowymi ustaleniami w zakresie kierunków rozwoju przestrzennego jest przyjęcie założeń: 

a) miasto Rawa Mazowiecka jest dla gminy Rawa Mazowiecka, centrum wielofunkcyjnym  

o znaczeniu gminnym z ośrodkami pomocniczymi w Kurzeszynie, Wilkowicach, Pukininie, 

Boguszycach i Konopnicy; 

b) rozwoju terenów produkcyjno - usługowych położonych w zbliżeniu do drogi ekspresowej 

(węzeł Julianów) i wojewódzkiej Nr 726; 

c) utrzymania rolnictwa jako dominującej funkcji obszaru; 

d) rozwoju funkcji mieszkalnictwa w formie zabudowy jednorodzinnej; 

e) modernizacji sieci dróg w tym: 

 dostosowanie drogi krajowej Nr 72 do klasy drogi głównej, 

 przyjęcie dla dróg wojewódzkich klasy: droga główna, 

 uporządkowanie kategoryzacji dróg publicznych z dostosowaniem odpowiedniej klasy 

funkcjonalno - technicznej do odpowiedniej kategorii; 

f) rozbudowy systemów infrastruktury technicznej w tym: 

 przebudowa sieci wodociągowej na obszarach gminy, 

 budowa sieci gazociągów średniego ciśnienia w oparciu o stacją redukcyjne gazu  

w Konopnicy i Rawie Mazowieckiej (ul. Krakowska), 

 budowa systemów kanalizacji sanitarnej na terenach promowanych do zabudowy w oparciu  

o miejską oczyszczalnię ścieków w Konopnicy; 

g) ochrony środowiska w tym: 

 zasobów środowiska w obszarze chronionego krajobrazu i obszaru NATURA 2000, 

obejmującego dolinę rzeki Rawki, 

 rezerwatu przyrodniczego „Rawka”, 

 gruntów rolnych wysokich klas poprzez wyłączenie z możliwości zabudowy, 

 złóż geologicznych kruszyw; 

h) ochrony zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu kulturowego z wprowadzeniem  

do planów miejscowych wymogów i warunków zagospodarowania. 

 

Strategia jest spójna w swoich zapisach ze „Studium …”. 
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 Przykładowe inwestycje Gminy Rawa Mazowiecka realizowane w ostatnich latach, 

komplementarne wobec niniejszej Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 

2022, dofinansowane ze środków zewnętrznych: 

 

Tabela 45: Przykładowe inwestycje gminy Rawa Mazowiecka dofinansowane ze środków 
zewnętrznych 

PROJEKTY ZREALIZOWANE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 
TYTUŁ ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA KWOTY 

„Budowa sali gimnastycznej  
z łącznikiem przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Starej Wojskiej” 

EFRR w ramach RPOWŁ na lata  
2007 - 2013 

ogólna projektu: 
2 703 093,81 zł 
dofinansowania: 
1 918 664,98 zł 

Rozbudowa Publicznego Gimnazjum 
w Kurzeszynie o salę gimnastyczna z 
zapleczem szatniowo - magazynowym 

EFRR w ramach RPOWŁ na lata  
2007 - 2013 

ogólna projektu: 
1 549 983,75 zł 
dofinansowania: 
1 262 624,43 zł 

„ Budowa zespołu boisk sportowych  
z budynkiem zaplecza socjalnego oraz 
infrastrukturą towarzyszącą  
w Konopnicy gm. Rawa Mazowiecka” 

PROW na lata 2007 – 2013, 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 

ogółem projektu: 
943 130,50 zł 
dofinansowania: 
499 987,00 zł 

„Rozbudowa budynku OSP  
na potrzeby społeczno- kulturalne 
mieszkańców wsi Wilkowice” 

PROW na lata 2007 – 2013, 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 

ogółem projektu: 
707 111,84 zł 
dofinansowania: 
379 501,34 zł 

Rozbudowa budynku na potrzeby 
społeczno – kulturalne mieszkańców 
wsi Boguszyce wraz z budową sceny 
zewnętrznej i zagospodarowaniem 
terenu 

PROW na lata 2007 – 2013, 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 

ogółem projektu: 
953 574,50 zł 
dofinansowania: 
500 000,00 zł 

"Urządzenie miejsca wypoczynku  
i rekreacji poprzez budowę placu 
zabaw w miejscowości Rossocha" 

PROW na lata 2007 – 2013, 
Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów 

ogółem projektu: 
43 174,23 zł 
dofinansowania: 
24 570,00 zł 

„Budowa placu zabaw dla dzieci  
i boiska do siatkówki w miejscowości 
Bogusławki Duże gm. Rawa 
Mazowiecka” 

PROW na lata 2007 – 2013, 
Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju, Działanie „Odnowa i rozwój 
wsi” 

ogółem projektu: 
176 499,00 zł 
dofinansowania: 
110 635,00 zł 

„Budowa placu zabaw w Pukininie” 
PROW na lata 2007 – 2013, 
Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla małych projektów 

ogółem projektu: 
43 936,28 zł 
dofinansowania: 
25 000,00 zł 

Budowa kompleksu rekreacyjnego  w 
Nowym Kurzeszynie- bisko 
wielofunkcyjne z bieżnią 

PROW na lata 2007 – 2013, 
Działanie „Odnowa i rozwój wsi” 
 
Środki Ministerstwa Sportu na 
Program Rozwoju Regionalnej 
Infrastruktury Sportowej 

ogółem projektu: 
441 026,57 zł 
dofinansowania: 
265 168,00 zł 
dofinansowanie: 
143 500,00 zł 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami w Konopnicy  
i Żydomicach gm. Rawa Mazowiecka” 

PROW na lata 2007 - 2013 Działanie 
„Podstawowe Usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej” 

ogółem projektu: 
1 634 556,24 zł 
dofinansowania: 
996 680,00 zł 

Przebudowa i rozbudowa stacji PROW na lata 2007 - 2013 Działanie ogółem projektu: 
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uzdatniania wody w miejscowości 
Pukinin 

„Podstawowe Usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej” 
 

1 331 967,00 zł 
dofinansowania: 
791 250,00 zł 

„Nasze Przedszkolaki 2009 - 2011” 

POKL, Poddziałanie 9.1.1 
„Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechniania edukacji 
przedszkolnej” 

ogółem projektu: 
847 380,00 zł 
dofinansowania: 
832 380,00 zł 

„ Mała szkoła - Duże możliwości” 

POKL, Poddziałanie 9.1.2 
„Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz 
zmniejszenie różnic w jakości usług 
edukacyjnych – projekt systemowy” 

ogółem projektu: 
149 516,00 zł 
dofinansowania: 0 zł 

Nasze Przedszkolaki 2013 -2015 

POKL, Poddziałanie 9.1.1 POKL 
Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej 

ogółem projekt: 
623.620,00 zł 
dofinansowania: 
530.077,00 zł  

Mały uczeń 

POKL Poddziałanie 9.1.1 POKL 
Zmniejszanie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej 

ogółem projektu  
i dofinansowania: 
698 130,00 zł 

„Gminna Platforma Cyfrowa - Gmina 
Rawa Mazowiecka” 

ZPORR 2004 - 2006, Priorytet 1- Rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności 
regionów, Działanie 1.5 - Infrastruktura społeczeństwa 
informacyjnego, współfinansowany z EFRR 

„Przebudowa strażnicy OSP  
na potrzeby kulturalno-rekreacyjne 
mieszkańców wsi Kaleń” 

Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 - 2006, 
Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego” 

ogółem projektu: 
396 090,71 zł 
dofinansowania: 
312 319,00 zł 

„ Budowa boiska sportowego  
z zapleczem w Wołuczy” 

Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 2004 - 2006, 
Działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa 
kulturowego” 

ogółem projektu: 
406 095,42 zł 
dofinansowania: 
299 183,82 zł 

„Wioska internetowa - kształcenie  
na odległość na terenach wiejskich”  
- utworzenie Centrum Kształcenia  
we wsi Kurzeszyn 

EFS w ramach Sektorowego 
Programu Operacyjnego Rozwój 
Zasobów Ludzkich, Działanie 2.1 

ogółem projekt: 
114 954,07 zł 
dofinansowania: 
114 954,07 zł 

PROJEKTY ZREALIZOWANE DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO 
FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI 

TYTUŁ KWOTY 
 

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Konopnicy  
i Żydomicach gm. Rawa Mazowiecka” 

ogółem projektu: 
1 634 556,24 zł 
dofinansowania: 
243 048,00 zł 
pożyczki: 
243 048,00 zł 

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pukinin 

Ogółem projektu: 
1 331 967,00 zł, 
dofinansowania: 
 209 254,00 zł, 
pożyczki: 
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209 254,00 zł 
„Termomodernizacja budynku OSP w Konopnicy - etap I"  
„Wybudowano 25 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków” 
"Program edukacji ekologicznej "W przyjaźni z przyrodą, czyli z ekologią na Ty" 

Źródło: Oficjalna strona internetowa Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej, www.rawam.ug.gov.pl 

 

7. Oczekiwane wskaźniki efektów realizacji Strategii 
 

Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka będzie monitorowana za pomocą zestawu wskaźników. 

Pomoże to wyciągać wnioski i mierzyć skuteczność działań podejmowanych przez Gminę. 

Wskaźniki realizacji Strategii nie są tożsame ze wskaźnikami poszczególnych projektów 

realizowanych w ramach Programów Unijnych. Wskaźniki Strategii są bardziej ogólne i obrazują 

ogólne zmiany w Gminie, w następstwie realizacji różnych powiązanych ze sobą projektów. Dołożono 

wszelkich starań, aby poszczególne projekty wzajemnie na siebie oddziaływały tworząc efekt synergii. 

Np. działania związane ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków połączono z 

działaniami promującymi efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii, co ma w 

rezultacie wpłynąć na zmniejszenie ilości szkodliwych substancji uwalnianych do powietrza, ale także 

na spadek kosztów utrzymania obiektów. 

Strategia ocenia te działania spójnie. Niezwykle ważnym i niezbędnym etapem jest wyciągnięcie 

wniosków z realizacji Strategii.  

Poszczególne wskaźniki nie są również podporządkowane danym celom strategicznym. Ze względu  

na efekt synergii należy je monitorować wspólnie. 

 

Poniżej przedstawiono przykładowe wskaźniki efektów realizacji strategii: 

 Wzrost poziomu wykształcenia mieszkańców 

Wartości wskaźnika można zweryfikować na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. 

Należy je porównać z poziomem bezrobocia mieszkańców, w tym z bardziej szczegółowymi danymi  

o strukturze osób bezrobotnych, które są dostępne w Powiatowym Urzędzie Pracy. Należy również 

skorelować je z poziomem średnich dochodów mieszkańców. Szczegółowa analiza wskaże,  

czy występują pomiędzy tymi wskaźnikami zależności. 

 

 Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w Gminie 

Jest to bardzo pożądany kierunek zmian w obszarze społeczno- gospodarczym. Aktywizacja 

miejscowej ludności nie tylko polepszy stan i jakość jej życia, ale również wpłynie pozytywnie  

na rozwój całej Gminy. Dane te należy porównać do wskaźników dotyczących poziomu wykształcenia, 

wysokości średnich dochodów mieszkańców, ale również ilości podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących w Gminie.  

 

 Liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych w Gminie 
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Pożądany jest wzrost liczby przedsiębiorstw oraz miejsc pracy w szczególności dla miejscowej 

ludności. Należy regularnie sprawdzać wartość wskaźnika oraz strukturę podmiotów funkcjonujących 

w Gminie. Wnikliwa analiza wskaże, które z branż rozwijają się, a w których działach obserwowany 

jest spadek liczby przedsiębiorców. 

Wskaźnik jest ściśle powiązany z dwoma powyżej, ale również ze wskaźnikiem mówiącym  

o dochodach miejscowej ludności. 

 

 Wzrost cen działek na terenie Gminy 

Dane dostępne w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej. Wzrost wartości wskaźnika będzie 

świadczyć o wzroście atrakcyjności tych terenów. Będzie jednocześnie wyrazem zasadności 

podejmowanych działań inwestycyjnych na rzecz rozwoju Gminy. 

 

 Wzrost średnich dochodów gospodarstw domowych 

Wzrost wskaźnika wpłynie na lepszy rozwój społeczno- gospodarczy całej Gminy Rawa Mazowiecka. 

Posiadanie większych środków finansowych powiększa wachlarz produktów i usług, z których 

korzystają mieszkańcy. Daje również możliwość inwestowania zgromadzonych środków. Bardzo 

często niewystarczające zasoby finansowe hamują rozwój przedsiębiorstw, ich zwiększenie może 

zatem doprowadzić do unowocześnienia prowadzonych gospodarstw albo wprowadzania nowych 

produktów, usług lub rozwiązań w przedsiębiorstwach. 

 

 Polepszenie stanu zdrowia mieszkańców 

Dane można zweryfikować w jednostkach służby zdrowia. Wszelkie inwestycje, których efektem 

będzie polepszenie stanu i jakości środowiska przyrodniczego, a także bezpośrednie inwestycje  

w infrastrukturę społeczną, w szczególności sportową, powinny przynieść pozytywne aspekty 

zdrowotne dla mieszkańców Gminy. 

 

 Poprawa jakości życia mieszkańców 

Wzrost jakości życia mieszkańców Gminy będzie przejawiać się poprzez zwiększenie liczby ludności 

zamieszkującej Gminę oraz dodatnie wartości salda migracji – w szczególności - wewnętrznych. Będą 

one świadczyły o polepszeniu się warunków dla zamieszkania i pracy, a zatem poprawy jakości życia 

mieszkańców. 

 

 Spadek kosztów utrzymania budynków 

Dane można zweryfikować w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej. Jest to bardzo pożądany 

kierunek zmian, dzięki któremu zaoszczędzone pieniądze będzie można przeznaczyć na inne 

działania służące rozwojowi Gminy i jej mieszkańców. Wskaźnik ten należy skorelować  

z poczynionymi w Gminie inwestycjami, w szczególności w zakresie termomodernizacji, wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii jak i wprowadzenia rozwiązań energooszczędnych.  

 

 Wzrost liczby mieszkańców Gminy 
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Szczegółowe dane dostępne są na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Rejestrację 

prowadzi się w podziale na płeć. Liczba mieszkańców wynika z ruchu naturalnego ludności oraz ruchu 

migracyjnego. Wzrost wartości wskaźnika będzie świadczyć o polepszeniu się warunków  

dla osiedlenia w Gminie. Warto sprawdzić, czy wzrost ludności jest wynikiem migracji czy też wzrostu 

liczby urodzeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Plan finansowy 
 

Poniżej zamieszczono plan finansowy realizacji Strategii. Realizacja poszczególnych projektów jest 

uzależniona od otrzymania dofinansowania oraz dat ogłaszania poszczególnych konkursów w ramach 

RPO WŁ lub PROW. Dlatego też harmonogram ma charakter intencyjny i będzie w ramach potrzeb 

modyfikowany. 

Kwoty podano w tys. zł. 
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Projekt rok 2016 rok 2017 

  ogółem Środki 
UE 

Środki 
własne inne ogółem Środki 

UE 
Środki 
własne inne 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Pukininie wraz z budową przedszkola 50 0 50 0 2000 1700 300 0 

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Boguszycach 50 0 50 0 1000 850 150 0 

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka poprzez budowę sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 

1260 0 1260 0 0 0 0 0 

Ochrona środowiska naturalnego Gminy 
Rawa Mazowiecka poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków 
publicznych oraz budowę oświetlenia  
ulicznego LED 

565 0 565 0 250 0 250 0 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 100 0 100 0 100 0 100 0 

Przebudowa z rozbudową budynku szkoły 
w Dziurdziołach na budynek mieszkalny i 
świetlicę wiejską 

1239 0 1000 239 0 0 0 0 

Przebudowa i budowa dróg na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka 1452 0 1238 214 300 0 150 150 

Przebudowa drogi gminnej Nr 113107 E 
relacji Kurzeszyn - Helenów - Jakubów - 
Zagórze - Kaleń w miejscowości Zagórze 

0 0 0 0 600 380 220 0 

Budowa obiektu sportowo rekreacyjnego 
we wsi Podlas dla potrzeb mieszkańców 
okolicznych sołectw 

0 0 0 0 800 500 300 0 

Rewitalizacja zabudowy przy urzędzie 
gminy w Rawie Mazowieckiej 135 0 135 0 0 0 0 0 

 

 

cd. 

Projekt rok 2018 rok 2019 

  ogółem Środki 
UE 

Środki 
własne inne ogółem Środki 

UE 
Środki 
własne inne 

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w 
Pukininie wraz z budową przedszkola 2000 1700 300 0 0 0 0 0 

Budowa przedszkola przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Boguszycach 1000 850 150 0 0 0 0 0 

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka poprzez budowę kanalizacji 
w Pukininie i Konopnicy 

2000 1000 500 500 2000 1000 500 500 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 100 0 100 0 100 0 100 0 
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Przebudowa i budowa dróg na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka 300 0 150 150 500 0 250 250 

Budowa świetlicy wiejskiej we wsi 
Matyldów dla potrzeb mieszkańców 
okolicznych sołectw; 

800 500 300 0 0 0 0 0 

Remont i termomodernizacja OSP 
Przewodowice  0 0 0 0 250 159 91 0 

Rewitalizacja zabudowy przy urzędzie 
gminy w Rawie Mazowieckiej 500 425 75 0 500 425 75 0 

 

 

cd. 

Projekt rok 2020 rok 2021 

  ogółem Środki 
UE 

Środki 
własne inne ogółem Środki 

UE 
Środki 
własne inne 

Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej na terenie Gminy Rawa 
Mazowiecka poprzez budowę kanalizacji 
w Pukininie i Konopnicy 

1000 0 1000 0 0 0 0 0 

Budowa boiska pełnowymiarowego do 
piłki nożnej w Garłowie 1000 500 200 300 0 0 0 0 

Ochrona środowiska naturalnego Gminy 
Rawa Mazowiecka poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków 
publicznych oraz budowę oświetlenia 
ulicznego LED 

250 0 250 0 250 0 250 0 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 100 0 100 0 100 0 100 0 

Adaptacja budynku publicznego w Kaleniu 
na cele mieszkalne 500 0 400 100 500 0 400 100 

Przebudowa i budowa dróg na terenie 
Gminy Rawa Mazowiecka 600 0 300 300 500 0 250 250 

Przebudowa remizy OSP w Niwnej 600 300 300 0 0 0 0 0 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej 
i kulturalnej w Boguszycach 0 0 0 0 300 190 110 0 

Budowa boiska jako przestrzeni sportowej 
i kulturalnej w Starej Wojskiej 0 0 0 0 300 190 110 0 
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9. System wdrażania Strategii 
 

Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat oraz 

wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym 

przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji  

z otoczeniem. Wdrożeniu Strategii towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać  

na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach i publicznym odbiorze.  

Strategia gminy jest warunkiem koniecznym rozwoju danej jednostki terytorialnej. Sam dokument nie 

jest jednak receptą na sukces. Aby mógł przynieść zaplanowane efekty, konieczne jest sukcesywne 

jego wdrażanie, czuwanie nad jego realizacją i kontrolowanie przebiegu.  

Właściwy proces wdrażania Strategii wymaga połączenia wysiłków wielu instytucji, organizacji i osób. 

Przedkładana Strategia jest "własnością" społeczności lokalnej - dla niej przede wszystkim była 

budowana. Udział lokalnych liderów i lokalnej społeczności będzie czynnikiem wspierającym procesy 

implementacyjne. Niezwykle istotne jest partnerstwo ponadgminne. Wdrażanie wytyczonych planów 

zakłada potrzebę animacji od podstaw, która wiąże się z głębszymi kwestiami, takimi jak: zmiana 

mentalności, stosunki społeczne oraz kultura lokalna, których ewolucja jest procesem rozłożonym  

na wiele lat.  

Realizacja Strategii uzależniona jest od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych  

jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań  

w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, 

możliwości finansowe Gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów Jednostka zabezpieczy 15% 

wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.  

Za wdrażanie Strategii odpowiedzialny będzie Urząd Gminy Rawa Mazowiecka.  

 

1. Zarządzanie  
Funkcję Instytucji Zarządzającej i koordynującej realizację Strategii będzie pełnił specjalnie powołany 

zespół pracowników. Zakres zadań Instytucji Zarządzającej obejmuje m.in.: 

 zapewnienia zgodności realizacji Strategii z poszczególnymi dokumentami programowymi 

wyższego rzędu, w tym w szczególności w zakresie zamówień publicznych, zasad 

konkurencji, ochrony środowiska, jak też zagwarantowanie przestrzegania zasad zawierania 

kontraktów publicznych; 

 zbieranie danych statystycznych i finansowych na temat postępów wdrażania oraz przebiegu 

realizacji projektów w ramach Strategii; 

 zapewnienie przygotowania i wdrożenia planu działań w zakresie informacji i promocji 

Strategii; 

 przygotowanie rocznych raportów na temat wdrażania Strategii; 

 zbieranie informacji do rocznego raportu o nieprawidłowościach; 

 dokonanie oceny po zakończeniu realizacji Strategii.  



Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2016 - 2022 

str. 124 
 

  

2. Instytucja wdrażająca Strategię Gminy Rawa Mazowiecka.  
Urząd Gminy, jako instytucja wdrażająca Strategię, odpowiedzialna będzie za:  

 opracowanie i składanie wniosków o finansowanie zewnętrzne; 

 bezpośrednią realizację działań przewidzianych w Strategii w zakresie przygotowania 

przetargów, gromadzenia dokumentacji bieżącej, nadzoru nad wykonawcą pod kątem 

terminowości i jakości wywiązania się z zobowiązania; 

 zapewnienie informowania o współfinansowaniu przez UE realizowanych projektów.  

  

W przypadku Strategii, kluczową postacią w procesie jej realizacji i monitoringu jest Wójt. Kierując 

bieżącą działalnością, ma największy wpływ zarówno na sam proces opracowywania Strategii,  

jej wdrażania, jak również oceny jej realizacji. Do najważniejszych zadań Wójta w zakresie 

zarządzania i monitoringu należałby bezpośredni nadzór nad wdrażaniem strategii oraz wyznaczenie 

koordynatora jej realizacji.  

Ważną rolę w procesach wdrożeniowych Strategii odgrywać powinien koordynator strategii jako osoba 

zaangażowana bezpośrednio w realizację zadań wyznaczonych w Dokumencie i dobrze zorientowana  

w istniejących realiach, mająca jednocześnie bezpośredni wpływ na procesy gospodarcze i społeczne 

zachodzące w gminie.  

Główne zadania koordynatora polegałyby na:  

 bieżącej analizie stanu realizacji Strategii; 

 obserwacji uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających lub mogących wpłynąć  

na realizację strategii; 

 prowadzeniu bazy informacji; 

 wypracowaniu kryteriów oceny stanu realizacji Strategii; 

 aktywnym poszukiwaniu źródeł finansowania.  

 

Wdrażanie na każdym etapie podlega weryfikacji i aktualizacji. Opierać powinno się ono  

na odpowiednim rozdziale zadań realizacyjnych w ramach struktury organizacyjnej Urzędu. Pozwala  

to na koncentrowanie się na konkretnym przedsięwzięciu, a tym samym zwiększa jego efektywność.  
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10. Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji 

społecznej Strategii 
 

10.1. System monitorowania 
 

Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu zawansowania projektu, czy 

strategii i jej zgodności z postawionymi celami. Istotą monitorowania jest wyciąganie wniosków  

z tego, co zostało i nie zostało zrobione. Jest nią także modyfikowanie dalszych poczynań w taki 

sposób, aby osiągnąć zakładany cel w przyszłości. Istotnym elementem monitorowania jest 

wypracowanie technik zbierania informacji oraz opracowanie odpowiednich wskaźników, które będą 

odzwierciedlały efektywność prowadzonych działań.  

Monitorowania wdrażania Strategii oraz jej poszczególnych elementów dokonywać będzie Komitet 

Monitorujący. Aby zachować ciągłość procesu przygotowania Strategii i jej realizacji, w skład Komitetu 

Monitorującego wchodzić będą członkowie grupy roboczej, zaangażowanej w sporządzanie Strategii. 

Skład Komitetu Monitorującego przedstawiać się będzie zatem następująco:  

 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, 

 Skarbnik Gminy, 

 Koordynator Zespołu, 

 Przedstawiciel Rady Gminy. 

Zebrania Komitetu Monitorującego odbywać się będą raz na pół roku. Istnieje możliwość częstszych 

spotkań po uprzednim zawiadomieniu członków Komitetu przez Sekretariat Komitetu. Funkcję 

Sekretariatu Komitetu Monitorującego pełnić będzie sekretariat Gminy w Rawie Mazowieckiej. 

Obowiązkiem Sekretariatu będzie zawiadamianie członków Komitetu o terminach posiedzeń oraz 

przygotowywanie na w/w posiedzenia szczegółowych informacji na temat postępów w realizacji 

Strategii w formie standardowego raportu monitorującego. Obowiązkiem Sekretariatu będzie także 

przygotowywanie protokołów z posiedzeń Komitetu Monitorującego, zawierających ustalenia  

w/w posiedzeń i przesyłanie ich do członków Komitetu. Komitet Monitorujący analizować będzie 

ilościowe i jakościowe informacje na temat wdrażanych projektów i całej Strategii w aspekcie 

finansowym i rzeczowym. Celem takiej analizy jest zapewnienie zgodności realizacji projektów  

i Strategii z wcześniej zatwierdzonymi założeniami i celami. Jeśli w raportach monitoringowych 

ujawnione zostaną problemy związane z wdrażaniem Strategii, Komitet Monitorujący powinien podjąć 

działania mające na celu wyeliminowanie pojawiających się trudności wdrożeniowych.  

Na koniec każdego podokresu planowania (tzn. styczniu 2022 roku) Komitet Monitorujący sporządzi 

raport końcowy, obrazujący faktycznie zrealizowane zadania w kontekście założeń Strategii. Wszelkie 

rozbieżności pomiędzy ustaleniami Strategii, a jego rzeczywistym wykonaniem będą w w/w raporcie 

szczegółowo wyjaśnione. Raport końcowy będzie dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy w Rawie 

Mazowieckiej. 
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10.2. Sposób oceny 
 

W procesie monitorowania Strategii przewidziano następujące fazy:  

 

Ocenę wstępną  
Rozpoczęcie każdego programu i wchodzących w jego skład projektów poprzedzone zostanie 

ustaleniem wszelkich parametrów ilościowych i jakościowych (wskaźniki określające wyniki 

realizowanych zadań). Zostaną również wyraźnie określone etapy cząstkowe realizacji 

poszczególnych zadań (termin rozpoczęcia i zakończenia). Przyjęte raz parametry powinny być 

stosowane przez cały czas realizacji programów i projektów.  

  

Monitoring sterujący  
Dotyczy całego okresu wdrażania projektu. Zadaniem prowadzonego monitorowania będzie wykrycie 

wszelkich odchyleń, jakie mają miejsce w trakcie realizacji projektu.  

  

Kontrolę końcową - ewaluację efektów 
Ewaluacja zaczyna się w już procesie planowania/programowania. Można powiedzieć, że planowanie 

ukierunkowuje ewaluację i ewaluacja ukierunkowuje planowanie przyszłych działań. Jest to bardzo 

ważna funkcja ewaluacji, gdyż pozwala na zbadanie wewnętrznej logiki programu/projektu. Logika 

programu/projektu opisuje relacje pomiędzy wszystkimi jego elementami: potrzebami, strategią, 

celami, nakładami, działaniami, produktami, rezultatami i wpływem. Ewaluacja, badając wewnętrzną 

spójność programu/projektu, weryfikuje w jaki sposób nakłady programu przekształcane  

są w produkty, jak produkty prowadzą do uzyskania rezultatów i oddziaływania, a więc i zaspokojenia 

potrzeb grup docelowych.  

Ogólnym celem ewaluacji jest podwyższanie stopnia adekwatności, efektywności i znaczenia 

rezultatów wynikających z programów finansowanych przez Unię Europejską. Głównym zadaniem 

jest, zatem dążenie do stałego ulepszania skuteczności i efektywności interwencji publicznej, 

rozumiane nie tylko jako pozytywne efekty społeczne lub gospodarcze związane bezpośrednio  

z programem, lecz także jako zwiększenie przejrzystości i promowania działań podejmowanych  

przez władze publiczne.  

  

Główne zastosowania ewaluacji:  

 identyfikacja słabych i mocnych stron; 

 oszacowanie możliwości i ograniczeń; 

 usprawnienie zarządzania; 

 wskazanie kierunków rozwoju i priorytetów działalności sektora publicznego; 

 poprawianie błędów dla celów odpowiedzialności; 

 wsparcie alokacji zasobów finansowych; 

 ulepszenie procesu decyzyjnego. 
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W szczególności zadaniem ewaluacji jest dostarczenie odpowiednim odbiorcom dokładnych ocen 

stanu wdrożenia programów w zakresie:  

 działania programów; 

 wydajności i trwałości w stosunku do założonych celów; 

 wpływu na problemy, do których odnoszą się programy; 

 wyciągniętych wniosków w celu poprawy wdrożenia programów i projektowania nowych 

programów; 

 identyfikacji dobrych praktyk o potencjalnym szerszym zastosowaniu.  

 

Jednym z celów ewaluacji jest również zapewnienie przejrzystości wykorzystania środków publicznych 

poprzez przekazywanie i upowszechnianie informacji o powodzeniu lub niepowodzeniu przedsięwzięć 

finansowanych z programów pomocowych. Ewaluacja ma również wymiar edukacyjny. Uczy bowiem 

rejestrować i stymulować zmianę, analizować i rozumieć złożoność zjawisk.  

Ocena końcowa powinna określić na ile zakładane w Strategii cele zostały osiągnięte oraz ustalić 

przyczyny wszelkich odchyleń w realizacji. Ewaluacja posłuży za podstawę sprawdzenia,  

czy planowane efekty są zgodne z przyjętymi celami i ich miarami. W trakcie ewaluacji zostanie 

również dokonana analiza podejmowanych działań korygujących. Wnioski z ewaluacji zostaną 

wykorzystane w trakcie realizacji kolejnych, podobnych projektów w przyszłości.  
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10.3. Sposób inicjowania współpracy pomiędzy 

sektorem publicznym, prywatnym  

i organizacjami pozarządowymi 
 

Uwarunkowania współpracy  
Fundamentem ideowym wyznaczającym podstawy współpracy państwa, w tym samorządów 

terytorialnych i organizacji pozarządowych jest zasada subsydiarności, zapisana w preambule 

Konstytucji RP. Zakłada ona, że państwo bierze na siebie tylko te zadania, których nie są w stanie 

rozwiązać obywatele i ich wspólnoty. Praktyczną konsekwencją przyjęcia tej zasady jest 

decentralizacja państwa i przekazywanie władzy lokalnej wspólnotom samorządowym. Bardzo 

ważnym krokiem na tej drodze jest przeniesienie znacznej części kompetencji rządu centralnego 

samorządom: powiatom i województwom. Obok tego procesu powinien się dokonywać proces 

przekazywania części kompetencji państwa obywatelom dobrowolnie zrzeszającym się dla 

rozwiązywania zadań społecznych. Przemawiają za tym nie tylko względy ideowe, ale i praktyczne. 

Nie chodzi tylko o to, że obywatele mają prawo sami definiować swoje problemy i liczyć na pomoc 

państwa w ich rozwiązywaniu, ale także o to, iż w wielu dziedzinach organizacje te szybciej i taniej 

potrafią rozwiązać problemy niż administracja rządowa i samorządowa.  

Podstawowym faktem, który winni uświadamiać sobie wszyscy samorządowcy i pozarządowcy jest  

to, że podmiotem ich działania są ludzie. Zarówno samorząd lokalny, jak i organizacje pozarządowe, 

choć w oparciu o różne podstawy (samorząd z mocy prawa, organizacje dobrowolnie)  

są reprezentantami społeczności. Obie te instytucje, znów w różny sposób i na różnych zasadach, 

dążą do wspólnego celu. Jest nim zaspokajanie potrzeb społecznych, służenie ludziom, którzy wybrali 

swoich przedstawicieli do tych instytucji. Zrozumienie tego, skądinąd oczywistego faktu, nie jest wcale 

powszechne, a jest to przecież fundament współdziałania, w ramach wspólnej misji, jaką jest dobro 

społeczności lokalnej. Organizacje pozarządowe z reguły są znaczniej bliżej ludzi, wyrastają  

w odpowiedzi na ich konkretne potrzeby. Administracja natomiast często (na całym świecie zresztą) 

zapomina o swojej misji, o tym, komu służy. Świadomość misji, nadanie podmiotowości ludziom 

uruchamia proces uwłaszczenia obywateli, przywrócenia im podmiotowości poprzez tworzenie 

możliwości wpływania na własne sprawy. Jednym z nurtów takiego procesu uwłaszczenia obywateli 

jest budowanie współpracy władz lokalnych z organizacjami pozarządowymi, które pełnią funkcję 

uspołeczniania życia zbiorowego. 

 

Organizacje, o czym była już mowa, powstają tam, gdzie pojawiają się niezaspokojone potrzeby. 

Najczęściej są odpowiedzią na problemy dnia codziennego, gdyż te właśnie są najbardziej istotne. 

Część organizacji w sposób świadomy pozostaje na tym poziomie działania. To jest ich misja, tak 

określiły swoją rolę i miejsce: pomagać wtedy, gdy pojawia się problem. Najczęściej zresztą 

uzupełniają w ten sposób działania samorządu i państwa. Jednak inne organizacje starają się 

poszukiwać przyczyn problemów, a nie tylko łagodzić ich skutki. To jest skuteczna metoda 

rozwiązywania problemów, ale trudna, bo wymagająca umiejętności i wytrwałości w docieraniu do 
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rzeczywistych źródeł problemów, spojrzenia ponad codziennością. Wiele organizacji, które w tym 

właśnie upatrują swoją rolę, stara się docierać do źródeł problemów i rozwiązywać je, i to zarówno w 

skali lokalnej, jak i ogólnopolskiej.  

Nie jest to również łatwe dla samorządowców, którzy bardzo często przygnieceni są problemami dnia 

codziennego: dziurawymi jezdniami, czy brakiem pieniędzy na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej. 

Ale także wśród nich istnieje wiele przykładów starań o patrzenie na problemy w dłuższym horyzoncie 

czasowym i określanie celów, które odnoszą się do źródeł problemów, a nie tylko do ich skutków  

- w myśl twierdzenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Przykładem takiego podejścia do określania 

celów działania są Strategie w wielu gminach w Polsce.  

Świadomość tego, że w działaniu najważniejsze są rezultaty wiąże się ściśle ze świadomością misji, 

celów. Myślenie w kontekście rezultatów podejmowanych działań wymaga planowania i to w dłuższym 

horyzoncie czasowym. Finansować należy nie działania, ale ich rezultaty. Dobrze znane są sytuacje,  

w których pewne rezultaty można osiągnąć bardzo prostymi, tanimi sposobami. Nie da się ich jednak 

zastosować, trzeba wybrać sposób droższy i niekoniecznie gwarantujący osiągnięcie zakładanych 

rezultatów, tylko dlatego, że tak mówią przepisy. To bardzo często problem administracji, którego 

rozwiązaniem mogą być organizacje pozarządowe, elastyczne i - między innymi dzięki temu - 

skuteczne w działaniu.  

Władza samorządowa z mocy prawa jest gospodarzem w swojej gminie. Dobry gospodarz  

to nie zawsze ten, który sam wszystko potrafi zrobić najlepiej, ale przede wszystkim ten, który potrafi 

dobrze kierować innymi. Władze samorządowe powinny przede wszystkim tworzyć warunki  

do współpracy, z wszystkimi tymi, którzy działają dla dobra społeczności lokalnej,  

w tym z organizacjami pozarządowymi.  

Organizacje potrafią osiągać założone rezultaty taniej i skuteczniej niż na przykład jednostki 

budżetowe, obarczone administracją i skrępowane przepisami. Jest to również, a może nawet przede 

wszystkim, ważne z jednego jeszcze powodu. Ludzie wtedy są szczęśliwi, gdy czują w pełni,  

że ich potrzeby są zaspokajane, gdy się ich nie wyręcza, ale daje się możliwość decydowania  

o zaspokajaniu własnych potrzeb. Jedną z form takiego uczestnictwa jest właśnie współpraca  

z organizacjami pozarządowymi, które reprezentują interesy obywateli.  

Innym elementem świadomości współpracy jest uświadomienie sobie ról jakie pełnią obaj partnerzy. 

Oczywiste jest, że podstawą dla określania tych ról jest stan obecny, co nie oznacza,  

że nie można dążyć - w ramach obowiązujących reguł - do jego zmiany. Władze lokalne, w ramach 

bycia gospodarzem w swojej gminie, zobowiązane są do świadczenia określonego zakresu usług  

o określonych standardach. W przeciwieństwie do nich, organizacje tworzone są dobrowolnie, same 

określają to co robią. W określeniu ról pomaga zidentyfikowanie i przekonanie się nawzajem o swoich 

atutach. Samorząd, na przykład ma możliwość kreowania warunków i regulacji dotyczących różnych 

sfer życia publicznego, posiada zasoby i środki na prowadzenie działań na rzecz mieszkańców,  

ma dostęp do różnych źródeł informacji. Organizacje natomiast są elastyczne, nie są bowiem 

skrępowane tyloma przepisami co samorząd, mogą być zatem znacznie bardziej innowacyjne, mają 

lepsze rozpoznanie potrzeb społecznych, mogą efektywniej świadczyć usługi na rzecz  mieszkańców. 

Dobre poznanie siebie nawzajem, określenie własnych atutów i słabości pozwala precyzyjnie określić 
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role obu partnerów. Różnice w ich możliwościach działania i w tym czym dysponują stanowią siłę 

współpracy, w której obaj partnerzy mogą uzupełniać się, pomnażając efekty współdziałania.  

 

Organizacje pozarządowe jako partner samorządu terytorialnego  
Organizacje są reprezentantem społeczności lokalnej, wyrazicielem potrzeb, dążeń i oczekiwań  

tej społeczności (lub jej grup). To powoduje, że dla samorządu organizacje stanowią znakomity “pas 

transmisyjny”, którym przepływają informacje zarówno od ludzi do samorządu, jak i od samorządu  

do społeczeństwa. Organizacje jako reprezentant społeczności powinny mieć zatem możliwość 

wypowiadania się w sprawach ważnych dla społeczności i współuczestniczyć w podejmowaniu 

istotnych dla mieszkańców decyzji. Główne formy współpracy to: stała współpraca informacyjna, 

konsultacje, współudział w podejmowaniu decyzji przez władze samorządowe. Organizacje świadczą 

również, o czym była już mowa, pomoc bezpośrednią na rzecz mieszkańców społeczności lokalnej. 

Dysponują w tym zakresie potencjałem, wiedzą i doświadczeniami. Mogą być zatem znakomitym 

wykonawcą zadań publicznych, których zakres i sposób realizacji określa samorząd. 

 

Główna forma współpracy: kontraktowanie usług organizacjom przez samorząd. 
Organizacje obok wykonywania zlecanych przez samorząd zadań publicznych, proponują zupełnie 

niekonwencjonalne, nowatorskie sposoby rozwiązywania problemów. Pełnią funkcję innowacyjną  

i w tym zakresie samorząd również powinien współpracować z nimi, przede wszystkim inspirując 

działania innowacyjne i wspierając ich realizację.  

 

Główne formy współpracy to: programy dotacji i inne formy wspierania organizacji.  

Organizacje pozarządowe spośród innych partnerów samorządu terytorialnego wyróżniają 

następujące cechy:  

 łączenie funkcji usługowej i reprezentacji; 

 bardzo dobre rozpoznanie potrzeb, dążeń i oczekiwań społecznych; 

 elastyczność podejmowanych działań, łatwość w dostosowaniu ich do potrzeb i preferencji 

klientów/adresatów działań organizacji; 

 potencjał, przede wszystkim ludzki; 

 aktywizowanie i organizowanie wokół działań organizacji społeczności lokalnej; 

 możliwość pozyskiwania środków na realizację działań niedostępnych lub trudno dostępnych  

dla samorządu i innych partnerów; 

 elastyczność w kalkulowaniu kosztów realizacji działań. 

 

Programy współpracy najczęściej przewidują następujące formy współpracy pomiędzy samorządem  

i organizacjami pozarządowymi:  

 konsultowanie decyzji podejmowanych przez władze samorządowe z organizacjami 

pozarządowymi, najlepiej w ustalonym wspólnie trybie i formie; 
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 zaproszenie organizacji pozarządowych do współtworzenia strategii rozwoju lokalnego, 

szczególnego znaczenia nabiera w tworzeniu regionalnych planów  rozwoju nowych 

województw samorządowych; 

 określenie zasad i procedur ubiegania się przez organizacje pozarządowe o dotacje z budżetu 

samorządowego na realizację innowacyjnych projektów służących mieszkańcom danej 

społeczności lokalnej; 

 uwzględnianie organizacji pozarządowych w przetargach na wykonywanie zadań publicznych; 

 stanowienie prawa lokalnego (uchwały Rad Samorządów), które w sposób kompleksowy 

określają cele, zasady, mechanizmy i formy współpracy samorządu i organizacji 

pozarządowych. 

 

Różne formy wspierania działań organizacji, na przykład:  

 możliwość korzystania z infrastruktury posiadanej przez samorząd; organizacje bezpłatnie  

lub na zasadach preferencyjnych mogą korzystać z lokali, sal na szkolenia i konferencje, 

środków transportu; 

 możliwość korzystania z informacji posiadanych przez samorząd; 

 możliwość korzystania z wiedzy i doświadczeń ekspertów samorządowych; 

 możliwość korzystania z kanałów promocyjnych gminy; 

 możliwość korzystania z kontaktów zagranicznych gminy; 

 możliwość udzielania przez gminę rekomendacji dla organizacji pozarządowych; 

 możliwość korzystania ze szkoleń i to zarówno w zakresie merytorycznych zagadnień,  

jak i w zakresie rozwoju organizacyjnego, jak też dotyczących funkcjonowania władz 

samorządowych, urzędu gminy, etc42. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Wykorzystano: Tomasz Schimanek, „Organizacje pozarządowe w Polsce” 
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10.4. Działania informacyjne i promocja Strategii 
 

Gmina Rawa Mazowiecka będzie upowszechniać informacje o projektach i jego efektach przede 

wszystkim na obszarze jego realizacji oraz na ogólnodostępnej stronie internetowej. Informacje  

o projektach i Strategii będą również upowszechniane na terenie Polski. Celem takiego działania jest 

szeroka promocja projektów oraz zachęcenie do współpracy na terenie Polski i Europy.  

Działania promocyjne będą zgodne z wymogami Rozporządzenia w sprawie środków informacyjnych  

i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy 

strukturalnych.  

Zapewnienie informacji zwrotnej jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających efektywne 

wdrażanie Strategii oraz ocenę działań promocyjnych. Również systematyczne zbieranie danych  

i gromadzenie ich w istniejących bazach danych jest elementem ułatwiającym późniejsze prace  

i działania promocyjne. Celem ewaluacji działań promocyjnych jest odpowiedź na pytanie, 

czy wszyscy mieszkańcy regionu mają wystarczającą wiedzę o działaniach realizowanych  

przez Urząd Gminy? W przypadku problemów z promocją, działania powinny być korygowane w miarę 

zapisów projektu. Innym celem jest zapewnienie efektywnej promocji przy jednoczesnym obniżeniu 

jej kosztów.  

W prasie lokalnej i regionalnej oraz w Internecie podawane będą systematycznie informacje na temat 

zaangażowania finansowego UE w realizację projektów oraz stanie zaawansowania realizacji zadań  

i ich efektów w ramach Strategii.  

 


