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I. OBSZARI CZAS REALIZACJI PLANUROZWOJU LOKALNEGO

Niniejszy plan obejmuje obszar Gminy Regnów na lata 2004 - 2006 oraz na
kolejny okres 2007 - 2013.

II. AKTUALNA SYTUACJA SPOLECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJETYM WDRAZANIEMPLANU

l. ANALIZA

1.1 RYS HISTORYCZNY, POLOZENIE , POWIERZCHNIA, LUDNOSC.

Rys historyczny:

Gmina Regnów zostala powolana do zycia w dniu 31 grudnia 1994 roku Do
tego momentu tereny nalezace do obecnej Gminy Regnów wchodzily w sklad
Gminy Cieladz. Pierwsze wzmianki o Regnowie jako jednostce administracyjnej
siegaja 300 lat wstecz. Miejscowosc Regnów jako jednostka administracyjna
zniknela z mapy administracyjnej Polski tylko na czas od roku 1974 do roku
1995 . Analizujac historie gminy mozna powiedziec , ze Gmina Regnów w
dniu 31 grudnia 1994 roku zostala reaktywowana.

Polozenie geograficzne, powierzchnia:

Gmina Regnów polozona jest w poludniowej czesci powiatu rawskiego. Zajmuje
obszar 45,6 km2 . Graniczy od strony zachodniej z Gmina Rawa Mazowiecka, od
strony poludniowej z Gmina Cieladz, od strony wschodniej z Gmina Sadkowice,
od strony poludniowo-wschodniej z Gmina Nowe Miasto i od strony pólnocnej z
Gmina Biala Rawska. Regnów oddalony jest od Rawy Mazowieckiej 10 km, od
Lodzi 70 km, a od Warszawy 80 km.
Dojazd do Rawy Mazowieckiej , Lodzi i Warszawy jest mozliwy tylko przy
uzyciu transportu samochodowego. Przez teren gminy Regnów przeplywa rzeka
Rylka bedaca prawym doplywem rzeki Rawki, drugim wiekszym ciekiem
wodnym jest kanal Regnów - Ossowice, który ma ujscie do rzeki Rylki.
Wszystkie cieki wodne na terenie Gminy Regnów i powiatu rawskiego znajduja
sie w dorzeczu rzeki Bzury.
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Ludnosc:

Obszar Gminy Regnów podzielony jest na 12 solectw gdzie ogólem zamieszkuje
okolo 1900 osób. Ludnosc nalezaca do grupy osób w wieku produkcyjnym stanowi
54% ogólu ludnosci gminy, ludnosc w wieku przedprodukcyjnYm stanowi 26% a
ludnosc w wieku poprodukcyjnym stanowi 20 %. Przewazajaca liczba ludnosci
utrzymuje sie z produkcji rolniczej i stanowi 72% ludnosci aktywnej zawodowo,
24% ludnosci utrzymuje sie z pracy najemnej, natomiast 4% prowadzi dzialalnosc
pozarolnicza. Gestosc zaludnienia wynosi 41 osób na l km2.

1.2 Srodowisko przyrodnicze:

Polozenie geograficzne gminy, gestosc zaludnienia, intensywnosc produkcji
rolniczej , ilosc i wielkosc cieków wodnych oraz wielkosc obszarów lesnych
ksztahuje jej charakter przyrodniczy.
Niewielka gestosc zaludnienia, ekstensywna gospodarka rolna sprzyja zachowaniu
przyjaznego srodowiska przyrodniczego . Korzystny wplyw na ksztahowanie
srodowiska przyrodniczego wywiera równiez dolina rzeki Rylki i kanalu Regnów -
Ossowice i zwarte kompleksy lesne usytuowane w pólnocnej i poludniowej czesci
gmmy.

1.3 Turystyka:

Jedyna atrakcja turystyczna na terenie gminy moze byc przejazd koleja waskotorowa
dla wycieczek zorganizowanych. Inne formy turystyki w postaci gospodarstw
agroturystycznych czy sciezek rowerowych nie wystepuja.

1.4 Zagospodarowanie przestrzenne

1.4.1 Uwarunkowania ochrony srodowiska naturalnego:

w zakresie ochrony wód powierzchniowych - wynikaja z koniecznosci
zachowania ciekom wodnym jakosci wody gwarantujacej jej uzytecznosc dla celów
gospodarczych. Niebezpieczenstwo pogorszenia jakosci wód powierzchniowych
wynika przede wszystkim z braku kompleksowych rozwiazan gospodarki wodno-
sciekowej na terenach zabudowy osadniczej. Nalezy liczyc sie ze stalym wzrostem
wielkosci zrzutów scieków komunalnych do gruntu i wód powierzchniowych
,chociazby ze wzgledu na kompleksowe wyposazenie mieszkanców gminy w siec
wodociagowa. Nie istnieje na terenie gminy kanalizacja sanitarna. Scieki komunalne
gromadzone sa w wiekszosci w szambach i kilku oczyszczalniach przydomowych.
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Wskaznik zmeliorowania uzytków rolnych wynosi 9,3%, natomiast potrzeba
zmeliorowania uzytków rolnych wynosi 12%.

w zakresie ochrony wód podziemnych - uwarunkowania dotycza ochrony
poziomu wodonosnego. Dla istniejacych komunalnych ujec wód podziemnych
obowiazuja strefy ochrony bezposredniej w wielkosciach ustanowionych w
przepisach szczególnych dla studni wierconych (8 - 10 m). W mysl przepisów
"Prawa wodnego" sa to powierzchnie, na których wykluczona jest jakakolwiek
inna dzialalnosc.

w zakresie ochrony gruntów - zasady gospodarowania przestrzenia gminy
okreslaja przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i lesnych. Grunty rolne
polozone w znaczacych powierzchniowo kompleksach , winny byc przeznaczone
wylacznie do prowadzenia produkcji rolniczej. W przypadku koniecznosci
zabudowy na glebach wysokiej bonitacji , konieczne jest wylaczenie gruntów z
produkcji rolniczej. Na terenie Gminy Regnów nie jest to zjawisko nagminne ze
wzgledu na uwarunkowana historycznie lokalizacje wielu skupisk zabudowy na
terenach o atrakcyjnych warunkach glebowych. Z punktu widzenia zasad
racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody pozadanym zjawiskiem jest
rezygnacja z uzytkowania rolniczego gruntów slabej jakosci i wprowadzanie w te
miejsca uzytkowania lesnego.

1.4.2 Infrastruktura techniczna

l. Uklad komunikacyjny

Uklad komunikacyjny sklada sie z sieci dróg powiatowych i gminnych.

Glównym szlakiem komunikacyjnym jest droga powiatowa nr 38569 Pukinin -

Sadkowice umozliwiajaca dojazd z Regnowa do Rawy Mazowieckiej i

Sadkowic. Siec dróg powiatowych i gminnych pozwala na swobodny dojazd do

sasiednich gmin . Pólnocnym skrajem gminy przebiega linia kolejki

waskotorowej Rogów - Rawa Mazowiecka - Biala Rawska. Nie posiada ona

decydujacego znaczenia dla rozwoju gminy Regnów. W przyszlosci moze

stanowic srodek lokomocji dla ruchu turystycznego. Z kierunku pólnoc-

poludnie przebiega linia kolejowa Centralnej Magistrali Kolejowej. Uciazliwosc

tej kolei jest niewielka ze wzgledu na dosc duza odleglosc zabudowan od linii

kolejowej.
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Siec drogowa Gminy Regnów sklada sie z:

Na terenie gminy znajduje sie - 36 km dróg powiatowych,

13 km dróg gminnych w tym 4 km posiada nawierzchnie bitumiczna a

pozostale 9 km nawierzchnie gruntowa, 92 km dróg lokalnych gruntowych z

tego 21 km wymaga utwardzenia.

Zarzadca dróg powiatowych jest Zarzad Dróg w Rawie Mazowieckiej

Chodniki czesciowo polozone sajedynie w samym Regnowie.

Oswietlenie uliczne funkcjonuje we wszystkich miejscowosciach gminy

2. Zaopatrzenie w wode

Dla oszacowania potrzeb na wode w gminie przyjeto skumulowany wskaznik
maksymalnego godzinowego zapotrzebowania na jednego mieszkanca , przy
uwzglednieniu zuzycia wody w prowadzonym gospodarstwie rolnym. Opierajac sie
na operatach wodno-prawnych na eksploatacje urzadzen wodnych, wskaznik ten
ksztaltuje sie na poziomie 0,02 do 0,03 m3/h/osobe.Przy tak przyjetym wskazniku i
liczbie ludnosci szacowanej w roku 2013 na poziomie 1800 osób, zapotrzebowanie
na wode wyniesie od 36 m3fh do 54 m3fh. Pokrycie zapotrzebowania zapewniaja
istniejace ujecia wody w Regnowie. W chwili obecnej siec wodociagowa zapewnia
dostawe wody do 84% gospodarstw domowych.

Zródlo GUS: spis 2002 .

W miesiacu pazdzierniku 2004r zostal oddany do uzytku wodociag w
miejscowosciach: Rylsk, Rylsk Duzy, Slawków i Wólka Stronska lacznie 122
przylaczy. Zaopatrywac on bedzie 480 mieszkanców gminy.
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W tum mieszkania wyposazone w
Ogólem wodociag Ustep splukiwany

z odprowadzeniem
Wyszczególnienie razem z sieci lokalny Razem

do urzadzenia
do sieci lokalnego

Ogólem - mieszkan
504 318 194 124 246 - 246

w tym zamieszkane

mieszkania stale: 490 316 193 123 246 - 246

ludnosc 1867 1322 781 541 1049 - 1049



1.4.2.3. Kanalizacja sanitarna

Utylizacja scieków oparta jest o zbiorniki do gromadzenia scieków z wywozem do
najblizszej oczyszczalni w Cieladzu lub ich utylizacja przy uzyciu kilku
oczyszczalni przydomowych. Ze wzgledu na to , ze wiele szamb jest nieszczelnych
wystepuja przecieki do gruntu. W celu unikniecia dalszego przedostawania sie
scieków do gleby, w najblizszej perspektywie realizowana bedzie budowa malych
oczyszczalni przydomowych oraz oczyszczalnia zbiorcza w Regnowie z przylaczona
kanalizacja wsi Regnów .

1.4.2.4. Nieczystosci stale

Utylizacja odpadów opiera sie na skladowisku odpadów w Pukininie , które przy
udziale gmin z niego korzystajacych do roku 2007 zostanie rozbudowane.
Rozwiazanie takie umozliwi korzystanie z wysypiska przez nastepne kilkanascie
lat. Mieszkancy gminy zostali zaopatrzeni w indywidualne pojemniki na odpady,
które odbierane sa przez firme "INTERTOM" w Rawie Mazowieckiej. Do roku
2006 zostanie wprowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

1.4.2.5. Zaopatrzenie w cieplo

Ogrzewanie budynków opiera sie glównie na tradycyjnych systemach ogrzewania,
gdzie jako opal stosowane sa glównie wegiel kamienny i drewno. Wyjatek stanowi
osiem kotlowni zasilanych olejem opalowym.

1.4.2.6. Telekomunikacja

Lacznosc telefoniczna zapewnia linia telefoniczna , której operatorem jest
Telekomunikacja Polska S.A. Dostepnosc do telefonu mieszkancy gminy maja
prawie w 100%.

1.4.2.7. Uzbrojenie energetyczne

Za dostawe energii elektrycznej odpowiada Zaklad Energetyczny Lódz Teren Rejon
Energetyczny Zyrardów.

1.4.2.8. Gazyfikacja

Gmina Regnów nie posiada dostepu do gazociagu. Gospodarstwa domowe
korzystaja z gazu propan-butan konfekcjonowanego w butlach gazowych.
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1.4.2.9. Wlasnosc nieruchomosci

Struktura wlasnosci gruntów w gminie Regnów jest typowa dla gmin, w których nie
wystepuja tereny po bylych panstwowych gospodarstwach rolnych czy rolniczych
spóldzielniach produkcyjnych. Dominuje prywatna forma wlasnosci ( 94% ). Na
wlasnosc Skarbu Panstwa skladaja sie glównie tereny lasów panstwowych i kolejki
waskotorowej. Grunty pozostale to tereny dróg publicznych i ogólnodostepnych
dróg wewnetrznych. W ramach wlasnosci prywatnej dominuja wlasciciele
gospodarstw rolnych (93,7 %). Gmina na obecna chwile nie dysponuje znaczacymi
zasobami gruntów, które moga stanowic oferte lokalizacyjna dla potencjalnych
inwestorów. Nalezy rozwazyc zakup gruntów w zasoby gminy na ewentualne
inwestycje.

1.4.3. Stan obiektów dziedzictwa kulturowego

Na terenie gminy wystepowaly szlacheckie majatki ziemskie i stad pozostale po nich
dwa dwory w Rylsku i w Rylsku Duzym. Innym cennym zabytkiem jest kosciól
parafialny p.w. N1v1Pw Regnowie. Do rejestru zabytków wpisane sa równiez
cmentarz przykoscielny (nieczynny), cmentarz rzymsko-katolicki w Regnowie, park
przy dworze w Rylsku Duzym. Na obszarze gminy wystepuja równiez obiekty nie
wpisane do rejestru zabytków a posiadajace wartosc historyczna. Sa nimi gorzelnia
w Rylsku, park przy dworze w Rylsku, kapliczka przydrozna w Rylsku i cmentarz
parafialny w Sowidole. Dwory wraz z otaczajacymi ich parkami sa w rekach
prywatnych pod opieka ich wlascicieli. Kosciól parafialny i cmentarze ma we
wladaniu parafia rzymsko-katolicka.
Stan wszystkich obiektów zabytkowych ocenia sie jako dobry.

1.4.3.1. Identyfikacja problemów

Czynnikami , które glównie przyczyniaja sie do hamowania rozwoju gminy sa :
jednostronny kierunek gospodarczy gminy i slaba infrastruktura techniczna.
Pojawienie sie nowych kierunków przedsiebiorczosci zapewniloby szybszy rozwój
gminy i wzrost zamoznosci mieszkanców.
Przedsiebiorczosc powinna isc w kierunku przetwarzania produktów rolniczych na
terenie gminy, wzrostu ilosci przedsiebiorstw prowadzacych dzialalnosc
pozarolnicza, tworzenia gospodarstw agroturystycznych , przechowalnictwa i
handlu. W czesci dotyczacej infrastruktury technicznej inwestycje powinny
dotyczyc budowy oczyszczalni scieków, instalacji gazowej, sciezek rowerowych i
nowych nawierzchni dróg gminnych.
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1.5. Gospodarka

Gmina Regnów ze wzgledu na charakter rolniczy nie posiada duzych zakladów
przemyslowych Jest tutaj kilka malych przedsiebiorstw zatrudniajacych po kilka
osób. Zarejestrowanych jest ok.90 podmiotów gospodarczych prowadzacych
najczesciej samodzielnie róznoraka dzialalnosc gospodarcza. Grupa ta stanowi ok.
9% ogólu ludnosci w wieku produkcyjnym. Najwieksza liczba podmiotów to
dzialajacy w dziedzinie handlu - 43%, nastepnie w sferze uslug - 25%, kolejno w
sferze uslug budowlanych 24% ogólu zarejestrowanych. Wiekszosc osób
prowadzacych dzialalnosc gospodarcza to mieszkancy Regnowa (14,9% osób w
wieku produkcyjnym), i Podskarbic Szlacheckich (14,9%) nastepne miejsce zajmuje
Nowy Regnów (11,1%) i Annoslaw (9,8%). Jedynym przedsiebiorstwem nie
bedacym wlasnoscia prywatna jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne-Lasy
Panstwowe, które gospodaruje na gruntach o powierzchni 102 ha stanowiacych lasy.
Jesli przyjac za miernik rozwoju gospodarki lokalnej poziom zatrudnienia , to w
gminie Regnów sfera dzialalnosci innej niz rolnictwo indywidualne jest mniej
rozlegla niz przecietnie w powiecie rawskim.
Generalnie na terenie gminy nie obserwuje sie zwiekszonej aktywnosci
gospodarczej w sferze produkcji nierolniczej i uslug a zwiazanej bezposrednio z
dobrze rozwinieta produkcja rolnicza. Baza obslugi tej wiodacej dziedziny
gospodarki gminy nie jest rozlegla, ani tez róznorodna i nowoczesna, choc nie
odbiega od typowej dla rejonu.

1.6. Sfera spoleczna

1.6.1. Sytuacja demograficzna

Na terenach wiejskich obserwuje sie odplyw ludnosci ze wsi do wiekszych
osrodków miejskich co jest uwarunkowane wieksza mozliwoscia otrzymania
zatrudnienia i kontynuowania dalszej nauki.
Sytuacje demograficzna w gminie Regnów wedlug plci i ekonomicznych grup
wieku przedstawia ponizsza tabela.
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LUDNOSC GMINY REGNÓW WEDLUG PLCI I EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU

Z powyzszej tabeli wynika , ze proces starzenia sie spoleczenstwa w gminie
postepuje. Niekorzystny stosunek ilosci osób w wieku nieprodukcyjnym do
ilosci osób w wieku produkcyjnym nie daje dobrych prognoz dla dalszego. .
rozwoJu gmmy.

BEZROBOTNI WEDLUG OKRESU POSZUKIWANIA PRACY

zródlo GUS: spis 2002 r.

POZIOM I DYNAMIKA BEZROBOCIA

Dane: Powiatowy UrzadPracy w Rawie Mazowieckiej - pazdziernik 2004r.
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Kobie
921-
245

1002 567 435

634 351 283
I

niemobilnym(mezszcZYZlliw wieku45-64lata,
kobietyw wieku45-59Iat)

216 152
poprodukcyjnym(mezszcZYZlliw wieku65 lat i wiecej, 125 241
kobietYw wieku60 lat i lat i i wiece'

167 rTi2

I wyszczególnienie
ogólem wedlu!! okresu poszukiwania pracy

do 3 miesiecy 4-12 miesiecy 12 miesiecy brak danych
i wiecei

ogólem 73 9 28 35

mezczyzni 44 7 17 19

kobiety 29 2 11 16

MIESIAC
DYNAMIKA
BEZROBOCIA

Gmina I

Regnów
09.04r. 12.03r.

31.01. 31.03. 30.06. 31.08. 30.09. 31.12.
04r. 04r. 04r. 04r. 04r. 03r. LICZBA %

72 71 74 69 68 73 -5 93,2



1.6.2 Warunki i jakosc zycia mieszkanców

GOSPODARSTW A DOMOWE WEDLUG LICZBY OSÓB I GLÓWNEGO ZRÓDLA UTRZYMANIA

Zródlo GUS: spis 2002

I Powyzsza tabela przedstawia rodzaje glównych zródel utrzymania w
gospodarstwach domowych.
Najwyzszy udzial stanowi praca 55,4% w tym praca najemna 21% a praca na
wlasny rachunek 79%.
W grupie glównych zródel utrzymania z pracy na wlasny rachunek praca w
rolnictwie stanowi 73%, natomiast praca poza rolnictwem tylko 5,2%. Glówne
zródla utrzymania z dochodów poza praca (emerytury, renty) stanowia 44,6%.
Jak widac prawie polowa gospodarstw domowych utrzymuje sie glównie z rent i
emerytur.

AKTYWNOSC EKONOMICZNA LUDNOSCI W WIEKU 15 LAT I WIECEJ

Zródlo GUS: spis 2002 r.
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Glówne zródlo utrzyma Ogólem
% Gospodarstwa domowe wedlu liczbv osób

gosp. domowego l 2 3 4 5 i wiecej

Ogólem 626 160 148 86 101 131
Praca 346 42 41 58 88 117

naiemna 74 15 7 17 19 16

na wlasny rachunek 272 27 34 41 69 101
w rolnictwie 254 23 31 40 63 97

poza rolnictwem 18 4 3 6 4
Pozostale zródla 279 117 107 28 13 14

w tym: emerytury i renty 269 111 106 26 12 14

AKTYWNI ZAWODOWO Stopa bezrobocia
WYSZCZEGÓLNIENIE OGÓLEM w %

Razem pracujacy bezrobotni

Ogólem 1443 884 811 73 8,3

Poziom wyksztalcenia:

wyzsze 42 41 40 l 2,4

policealne i srednie 216 186 169 17 9,1

zasadnicze zawodowe 398 362 325 37 10,2

podstawowe ukonczone i 783 293 275 18 6,1
bez wyksztalcenia szkol.
nieustalony 4 2 2

1002 816 743 73 8,9
Ogólem w wieku produkcyjny



Wyksztalcenie osób zamieszkujacych gmine ksztahuje sie nastepujaco:
osoby z wyksztalceniem wyzszym stanowia 2,2 % , z wyksztalceniem srednim
11,3% , z wyksztalceniem zawodowym 20,9%, z podstawowym ukonczonym i
bez wyksztalcenia szkolnego 41,2% ogólu mieszkanców. Najwieksza liczba
bezrobotnych jest w grupie osób posiadajacych wyksztalcenie zasadnicze
zawodowe i srednie . Osoby posiadajace wyksztalcenie wyzsze stanowia
najmniejsza grupe wsród bezrobotnych. Niski udzial bezrobotnych w grupie
osób posiadajacych wyksztalcenie podstawowe ukonczone i bez wyksztalcenia
wynika z bezrobocia ukrytego w gospodarstwach indywidualnych.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDLUG SIEDZIBY GOSPODARSTW A

Zród/o GUS: spis 2002 r

Srednia powierzchnia uzytków rolnych na terenie gminy wynosi 7,6 ha ,
poniewaz najwiekszy udzial , w wysokosci 31,8% , maja gospodarstwa o
powierzchni od 1 ha do 5 ha. Zauwaza sie tu korzystna tendencje wzrostu
obszaru gospodarstw rolnych, gdyz gospodarstwa o powierzchni od 5 ha do 10
ha stanowia 29,3 % . Gospodarstwo duzej powierzchni uzytków rolnych bedzie
przybywac co daje sie zaobserwowac na podstawie ilosci umów kupna-
sprzedazy .
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wyszczególnienie liczba gospodarst1 Powierzchnia w ha

ogólna uzytków rolny( lasów i gruntów lesny %

Ogólem 488 4054,55 3711,17 197,07 100%

pow. do 1 ha 45 312,26 23,15 1,57 9,2%

pow.I-5ha 155 530,25 448,67 48,56 31,8%

pow. 5 -10 ha 143 1125,99 1026,61 58,57 29,3%

pow. 10 -15 ha 86 1134,90 1051,44 51,93 17,6%

powyzej 15 ha 59 1232,15 1161,30 36,44 12,1%



ZADANIA POLEGAJCE NA POPRAWIE SYTAUACJI NA DANYM OBSZARZE

Glównym celem polityki przestrzennej gminy Regnów jest ksztaltowanie

struktur przestrzennych podnoszacych konkurencyjnosc i atrakcyjnosc

przestrzeni dla inwestorów wewnetrznych i zewnetrznych oraz podnoszacych

jakosc zycia mieszkanców przy zachowaniu zasad zrównowazonego rozwoju.

Dostosowanie jakosci dróg do standardów Unii Europejskiej zmusza do ciaglych

modernizacji i remontów. Z uwagi na bardzo kosztowne inwestycje, wykonuje

sie co roku nieduze odcinki dróg. Bez dobrego dojazdu nie mozna liczyc na

zainteresowanie inwestora i na to, ze rodzinne firmy beda sie rowijac. Duze

znaczenie ma równiez obecnosc firm transportowych na terenie gminie, dla

których istnienie dobrych dróg jest bardzo wazna.

Aktywnosc spoleczna i gospodarcza koncentrowac sie bedzie w obszarze

srodkowym gminy z miejscowoscia gminna Regnów, stymulujacym

wielofunkcyjny rozwój calej gminy. Dalszy rozwój i zwiekszenie

niezawodnosci systemów infrastruktury technicznej zwiekszy konkurencyjnosc i

atrakcyjnosc gminy dla inwestorów z zewnatrz. Powiazania zewnetrzne gminy

umozliwi siec dróg powiatowych. Podstawowy uklad wewnetrzny opierac sie

bedzie na sieci dróg gminnych. Ich budowa , modernizacja poprawi komfort i

bezpieczenstwo przejazdu.

Dla stworzenia bardziej dogodnych warunków inwestorom gmma ma w

koncepcji zakup gruntów w strefie przemyslowej wsi Regnów gruntów od

pojedynczych rolników w celu ich skomasowania.

Bedac wlascicielem wiekszej scalonej polaci gruntów gmina jest o wiele

bardziej dogodnym negocjatorem z ewentualnymi inwestorami.

Naplyw inwestycji przemyslowych do gminy przyczyni sie znacznie do

zmmeJszema bezrobocia i poprawy stopy zyciowej mieszkanców oraz

ewentualnego naplywu ludnosci spoza terenu gminy. Czesciowe

uprzemyslowienie gminy a w szczególnosci wsi Regnów wymaga wiekszej
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sprawnosci w zakresie ochrony srodowiska. Najwiekszym problemem w chwili

obecnej stanowia scieki komunalne, dlatego tez w miejscowosci Regnów

planowana jest budowa oczyszczalni scieków i kanalizacji.

Ze wzgledu na przywiazywanie wagi spoleczenstwa do aktywnego wypoczynku

i rekreacji w planach perspektywicznych gminy jest budowa zbiornika wodnego

w Regnowie o powierzchni 8 ha, który oprócz walorów rekreacyjno-

wypoczynkowych bedzie pelnil role zbiornika retencyjnego. Bliskie sasiedztwo

Regnowa z Rawa Mazowiecka i dobre polaczenie komunikacyjne juz w obecnej

chwili wywoluje spore zainteresowanie ludnosci spoza terenu gminy zakupem

dzialek budowlanych, których spora ilosc bedzie wydzielona wokól

planowanego zbiornika.

Kierunki zagospodarowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Wynikaja glównie z zasobów przyrodniczych i prowadzic beda do wzrostu

aktywnosci gospodarczej, konkurencyjnosci przy dostosowaniu produkcji do

wymogów Unii Europejskiej, w tym szczególnie warunków sanitarnych i

higienicznych. Jednym z najtrudniejszych momentów w produkcji jest sprzedaz

wytworzonych produktów. Wspólna organizacja i marketing sprzedazy

stwarzaja szanse na ograniczenie kosztów produkcji i znalezienie nabywcy na

towary. Dlatego zachecanie producentów do organizowania sie moze poprawic

sytuacje ekonomiczna w gospodarstwach. Innym powodem do organizowania

sie jest duze rozdrobnienie gospodarstw w gminie i klopoty z wystawieniem

wiekszej partii towaru. Bliskosc duzego rynku zbytu na produkcje ogrodnicza w

Broniszach pod Warszawa i Lódz - Zjazdowa ( rynki hurtowe), to dobre

warunki na organizacje grupowej sprzedazy produkcji. Ostatnim powodem sa

srodki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej dla nowo tworzonych grup

producenckich, na organizacje i rejestracje grupy, na rozpoczecie dzialanosci i

zalozenie biura. Dobra dzialanosc informacyjna i szkoleniowa moze pomóc

wielu rolnikom z gminy.
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Kierunki polityki rolnej realizowane beda poprzez:

D rozwój instytucji obslugi rolnictwa w zakresie obrotu produktami rolnymi,

chemizacji

rolnictwa, zaopatrzenia w srodki do produkcji rolnej, a szczególnie instytucji

szeroko rozumianej doradztwa rolniczego, finansowego, prawnego lacznie z

przepisami i wymogami unijnymi, oraz pozyskiwania srodków pomocowych

przez gospodarstwa rolne,

D tworzenie warunków do powstawania gospodarstw o powierzchni uzytków

rolnych powyzej 20 ha i wysokiej towarowosci produkcji rolnej,

D wspieranie rozwoju gospodarstw rolnych produkujacych zywnosc metodami

niekonwencjonalnymi oraz przetwórstwa surowców pochodzacych z tych

gospodarstw,

D zmiany w sposobie uzytkowania terenu, ograniczenie produkcji rolnej na

gruntach rolnych o niskiej przydatnosci do produkcji rolnej ze wskazaniem

zmiany sposobu uzytkowania w kierunku zalesien,

D wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich dla zmniejszenia wysokiego

zatrudnienia w rolnictwie

D rozwój systemu komunikacji i infrastruktury

D poprawe stanu srodowiska kulturowego

D poprawe warunków i jakosci zycia mieszkanców, w tym zmiany w strukturze

zamieszkania,

13
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PROGRAMY OPERACYJNE I ZADANIA PODEJMOWANE NA RZECZ
,

ROZWOJU SPOLECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY REGNOW, W

LATACH 2004 - 2013

Dla przejrzystego zaprezentowania informacji na temat programów

operacyjnych i zadan objetych Strategia rozwoju, ujeto je w zestawieniu

tabelarycznym. Obok celu strategicznego, programu operacyjnego i nazwy

zadania, zaprezentowano w tej tabeli takze:

· symbol zadania,

· szacunekkosztów jego realizacji,

· informacje na temat podmiotów i osób wykonujacych zadanie.

Szacunekkosztów realizacji zdania zawiera dwie informacje:

· okreslenie przedzialu kosztów niezbednych do podjecia w zwiazku

z realizacja zadania w okresie obowiazywania Strategii rozwoju,

· informacje na temat zaangazowaniasrodków z budzetu Gminy Regnów.

Poniewaz na obecnym etapie planowania nie jest mozliwe zarówno

okreslenie zakresu wszystkich zadan (np. liczby podmiotów lub osób

zainteresowanych udzialem w projektach, liczby kilometrów modernizowanych

dróg itd.), jak i wysokosci srodków mozliwych do przeznaczaniaprzez podmioty

wykonujace zdanie na ich realizacje (niestabilnosc dochodów jednostek

samorzadu terytorialnego, brak mozliwosci okreslenia wysokosci srodków

przeznaczanychna zadania inwestycyjne), dokonano szacunkowego okreslenia

potencjalnych kosztów zadania. To bezposredni wykonawcy projektów

zwiazanych z realizacja udanego zadania (na podstawie aktualnej sytuacji

finansowej i skali potrzeb) decydowac beda o wysokosci kosztów jego realizacji,

a bezposredni wplyw na ich decyzje miec beda wskazniki makroekonomiczne,

niemozliwe obecnie do okreslenia (np. poziom inflacji, droznosc nowego

systemu ksztaltowania dochodów jednostek samorzadu terytorialnego,

zaangazowaniefunduszy strukturalnych Unii Europejskiej).
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Z powyzszych powodów zadania podzielono na 5 grup, w zaleznosci od

szacunkowych skali kosztów ich realizacji, obliczonych wedlug obowiazujacych

obecnie wartosci towarów, uslug czy tez np. wysokosci plac:

· grupaA, zadanienie generujedodatkowychkosztów,

· grupaB, kosztydo 0,1 miliona.zlotych,

· grupaC, kosztydo 0,2 milionazlotych,

· grupaD, kosztydo 1 milionazlotych,

· grupaE, kosztydo 5 milionówzlotych.

Dodatkowo zamieszczonotakze informacje na temat skali potencjalnego

zaangazowaniasrodków z budzetu Gminy , wedlugnastepujacejzasady:

KA, nie przewiduje sie zaangazowaniafinansowego Gminy Regnów

KB, zaangazowaniefinansowe Gminy Regnów w wysokosci do 50 tys. zlotych,

KC, zaangazowanie finansowe Gminy Regnów w wysokosci do 0,1 miliona

zlotych,

KD, zaangazowanie finansowe Gminy Regnów w wysokosci do 0,5 miliona

zlotych,

KE, zaangazowanie finansowe Gminy Regnów w wysokosci do 1,5 miliona

zlotych.
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GminaReanów- zestawieniezadanstrateaicznvch

Cel
strategiczny

Program
operacyjny

Zadanie Symbol
zadania

Szacunkowe

koszty
realizacji
zadania

Termin
realizacji

f)

Wykonawca zadania

wiodacy wspólpracujacy

Rozbudowa

infrastruktury
komunalnej w

celu
podniesienia
poziomu jej

dostepnosci i
jakosci

Rozbudowa
infrastruktury
komunalnej

Wzrost
atrakcyjnosci
inwestycyjnej

gminy

Wykonanie gminnych,
kompleksowych projektów
kanalizacji oraz ich realizacja z
priorytetem dla miejscowosci
pelniacych funkcje gminnych
centrów wielofunkcyjnych oraz
miejscowosci o zwartej
zabudowie
Rozbudowasieci wodociagowej
na obszarzeGmin
Budowa lub modernizacja
urzadzen do odprowadzania i
oczyszczania scieków
Budowa lub modernizacja dróg

minnych o znaczeniu lokalnym
Modernizacja dróg na obszarze
Gminy pod katem poprawy
bezpieczenstwa komunikacyjnego
(chodniki, przystanki autobusowe,
ronda, oswietlenie,
Utworzenia lokalnych sieci
internetowych

Budowa zbiornika retencyjno-
przeciwpowodziowego

C/KC

KB

D/KD

E/KE

B/KB

B/KB

E/KD

2004-2013 IGmina
Regnów

2005-2006 IGmina
Regnów
Gmina

2005-2009 I Regnów

2004-2013 IGmina
Reanów

2004-2013 IGminaRegnów

2005-2013 IGminaRegnów

2007-2008 IGmina
Regnów

WFOS i GW
ZPORR

WFOS i GW
ZPORR

ZPORR
U.M
Samorzad wojewódzki
i powiatowy, firmy
ubezpieczeniowe,
podmioty gospodarcze
i osoby fizyczne
Firmy i osoby
prywatne

WFOS i GW
ZPORR
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Zapewnienie
optymalnych

warunków
ksztalcenia dla

dzieci i
mlodziezy

Rozbudowa
I

Stworzenie gminnego systemu
zasobów ludzkich grantów na dodatkowe zadania

edukacyjne

Opracowanie i wdrozenie w szkolach
gimnazjalnych programu nauczania
przedsiebiorczosci z uwzglednienie
lokalnej specyfiki Gminy Regnów

Wykorzystanie wolnych obiektów na
terenie Gminy na potrzeby
dzialalnosci oswiatowej, kulturalnej i
rekreacyjno - sportowej

B/KB
Organizacje

2005-2013 I Gmina Regnów Iobywatelskie

NKA 2005-2006 IGmina Regnów IGimnazjum

B/KB

Jednostki

organizacyjne gminy,
2005-2009 IGmina Regnów Iorganizacje

obywatelskie
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Wyznaczenie obszarów lokalizacji
dzialalnosci produkcyjnych i

uslugowych, oraz obszarów I I B/KB I 2005-2008 IGmina Regnów IRadysoleckie
lokalizacji funkcji mieszkaniowo -
uslu owe'

Uzbrojenie terenów rekreacyjnych Podmioty
pod rozwój budownictwa D/KC 2005-2013 Gmina Regnów gospodarcze,osoby
mieszkaniow o i rekrea . fi czne

Przygotowanie oferty inwestycyjnej Podmioty
Gminy B/KB 2005-2007 Gmina Regnów gospodarcze,osoby

fizyczne
B/KB I 2005-2013 IGmina Regnów
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Rolnictwo, lesnictwo i ochrona srodowiska

Wielofunkcyjny Tworzenie Wspieranie dzialan sluzacych ODR, izba rolnicza,
rozwój terenów warunków dla restrukturyzacji i modernizacji podmioty

wiejskich oplacalnosci gospodarstw towarowych AlKA 2005-2013 Gmina Regnów gospodarcze,
rolnictwa i specjalistycznych oraz podniesienia Samorzadpowiatowy

konkurencyjnosci produkcji rolnej

Wspieranie, doradztwo, animowanie Samorzady
tworzenia grup producenckich, a powiatowy, ODR, izba
szczególnie pomoc organizacyjno - AlKA 2004-2013 Gmina Regnów rolnicza, podmioty
prawna dla nowpowstajacych grup gospodarcze.
producenckich,
Wspólpraca z Urzedem Samorzad
Marszalkowskim w Lodzi w zakresie województwa
wlaczenia terenu Gminy do terenów AlKA 2005-2013 Gmina Regnów
preferowanych do upraw
ekoloaicznych
Promowanie produkcji "zdrowej AlKB 2005-2013 Gmina Regnów Podmioty gospodarcze
zvwnosci"
Wspieranie przemian w strukturze AlKA 2004-2013 Gmina Regnów ODR,Izba rolnicza,
obszarowej gospodarstw rolnych samorzad powiatowy
Wlaczenie do promocji gminy grup Samorzadpowiatowy,
producentów zdrowej ekologicznej AlKA 2004-2013 Gmina Regnów podmioty
zywnosci w powiazaniu z gospodarcze,osoby
gospodarstwami agroturystycznymi fizyczne

Dbalosco czyste i Podejmowanie dzialan na rzecz WFOSiGW,ZMiUW,
nieskazone uregulowania stosunków wodnych samorzad powiatowy
srodowisko oraz inspirowanie budowy i AlKA 2004-2013 Gmina Regnów
naturalne odbudowy systemów

melioracyjnych, ich prawidlowej
eksploatacji i konserwacji



PrzedsJebi orczosc

Tworzenie

sprzyjajacych
warunków d/a

rozwoju
przedsiebiorczosci

Promocja rozwoju
przedsiebiorczosci
poprzez wsparcie

dla malych i
srednich

przedsiebiorstw

Edukacja ekologiczna dzieci i
mlodziezy w zakresie segregacji
odpadów

AlKA

""",,,=<1>*,,'«>'

Utworzenie w Urzedzie Gminy
punktu informacji gospodarczej
(prawnej i finansowej) dla
pracodawcówi rolników

A/KA

Wspólpraca w tworzeniu
informatycznego systemu informacji
o istniejacych mozliwosciach
wsparcia finansowego msp
Pomoc lokalnym producentom
rolnym i przedsiebiorcom w
uczestnictwie w imprezach
wojewódzkich i krajowych typu targi,
Iwystawy

AlKA

B/KB

WFOSiGW, jednostki
2004-2013 I Gmina Regnów Iorganizacyjne gminy,

organizacje
obywatelskie

2005-2006

PUP, organizacje
okolobiznesowe

Gmina Regnów

Gmina Regnów,
2004-2013 IOrganizacje

I

Samorzad powiatowy,
okolobiznesowe PUP

2004-2013 IGmina Regnów IODR, Izba Rolnicza

19



20

Wspólpraca z Powiatowym Urzedem PUP,samorzad
Pracy i podmiotami gospodarczymiw powiatowy, ODR,Izby
organizowaniu ksztalcenia NKA 2004-2013 Gmina Regnów rolnicze, podmioty
i doskonaleniapracowników firm gospodarcze,

organizacje
obywatelskie

Wspólpraca z organizacjami samorzad powiatowy,
pozarzadowi wspierajacymi rozwój NKA 2004-2013 Gmina Regnów organizacje
przedsiebiorczosci obywatelskie
Tworzenie podstaw legislacyjnychdo
korzystnego inwestowania na teranie NKA 2004-2013 Gmina Regnów
Gminy oraz tworzenie programu
preferencji inwestvcvinvch

Edukacjadla Przeprowadzenie programu ODR, izba rolnicza,
przedsiebiorczosci edukacyjnego na temat prowadzenia organizacje

dzialalnosci pozarolniczej na B/KA 2005-2013 Gmina Regnów okolobiznesowe,
obszarachwiejskich oraz korzystania podmioty
z funduszy strukturalnych gospodarcze, PARP,

samorzad
województwa, PUP

Organizacja szkolen dla rolników Gmina Regnów,
indywidualnych z zakresu B/KA 2004- 2006 ODR jednostki
prowadzenia gospodarstw organizacyjne gminy
agroturystycznych

Turystyka r rekrejcja <

Podniesienie Rozbudowa Budowa sciezek rowerowych wzdluz Firmy
atrakcyjnosci infrastruktury ciagów komunikacyjnych B/KB 2008-2013 Gmina Regnów ubezpieczeniowe,
turystycznej turystycznej
GminyRegnów

Utworzenie centrum obslugi i
Dromocii turystYcznej BIKB 2008 Gmina Recmów
Inspirowanie tworzenia gospodarstw ROTWL
agroturystycznych oraz NKA 2004-2013 Gmina Regnów
wspomaganie dzialan w tym zakresie



Wdrozenie
skutecznych
form wsparcia
osób i rodzin w
trudnych
sytuacji
zyciowych

Zapewnienie
mieszkancom
bezpieczenstwa
socjalnego

Podniesienie

poziomu
bezpieczenstwa
publicznego

Wspólpraca z samorzadami:
powiatowym i gminnymi w
opracowaniu i wdrozeniu
"Powiatowego programu zwalczania
bezrobocia"

Uscislenie

organizacjami
zakresie realizacji
mieszkanców
pomocy

wspólpracy z
charytatywnymi
uslug na rzecz

potrzebujacych

Przeprowadzenie konkursów i
szkolen profilaktycznych na temat
zagrozen i sposobów im
przeciwdzialania (bezpiecznadroga
do szkoly, bezpiecznezniwa)

BIKB

KP Policji, organizacje
obywatelskie, firmy

2004-2013 I Gmina Regnów I ubezpieczeniowe,
podmioty gospodarcze
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Wielokierunkowa systemuI I AlKA I 2005 IGmina Regnów
promocjagminy

promocyjnegoI I AlKA I 2005 IGmina Regnów

Powiat rawski,
BIKB 2005-2013 Gmina Regnów Województwo lódzkie,

i R01WL

promocyjnej strony Jednostki
AlKA 2004 Gmina Regnów organizacyjne gminy,

ZPP

Samorzad
I Gmin, PP,AlKA I 2004- 2013 I powiatowy orgamzaqe
obywatelskie,
organizacje
okolobiznesowe

Organizacje
AlKA I 2004-2013 IGmina Regnów Icharytatywne
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Administracja
>",

Rozwój Podniesienie Podniesienie standardów pracy Podmiotydoradcze
instytucjonalny standardów pracy Urzedu Gminy oraz wdrozenie B/KB 2005-2007 Gmina Regnów

gminnej administracji systemu zarzadzania iakoscia
administracji samorzadowej Opracowanie gminnych wieloletnich Jednostki

samorzadowej planów - inwestycyjnego i A/KA 2004 Gmina Regnów organizacyjne gminy
finansoweao

Opracowanie i wdrozenie sytemu Jednostki
doksztalcania pracowników B/KB 2004-2013 Gmina Regnów organizacyjne gminy
samorzadowvch i radnych

Podniesienie Opracowanie i wdrozenie gminnego Organizacje
aktywnosci systemu wspierania inicjatyw obywatelskie
spolecznej spolecznych i B/KB 2004 -2013 GminaRegnów

mieszkanców, kulturalnych zglaszanych przez
budowa organizacje pozarzadowe i osoby

spoleczenstwa fizYczne
obywatelskiego Uruchomienie i funkcjonowanie Organizacje

punktu informacjiobywatelskiej B/KB 2005-2013 Gmina Regnów obywatelskie
(z terenu gminy i

zewnetrzne)



Zadania priorytetowe i przyblizone naklady finansowe przewidziane na ich realizacje na lata 2004 -2006

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO
Dzialanie 3.1 OBSZARY WIEJSKIE
REALIZACJA ZADAN I PROJEKTÓW w gm. Regnów
Planowane projekty inwestycyjne na lata 2004-2006
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Kolej Lp. Nazwa planowanego Etapy dzialania! Oczekiwane Instytucje i Naklady do Naklady
nosc przedsiewziecia okres realizacji rezultaty podmioty poniesienia razem

realiz uczestniczace UWAGI.
ac.ii

3.1. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZADZEN DO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA SCIEKÓW

GMINA 50.000
l 1. Budowa oczyszczalni 2006 wsie gminy 20 szt WFOS i GW 90.000 200.000

przydomowych (pilotazowo) LUDNOSC 60.000

Budowa mini GMINA 30.000
3 3 oczyszczalni scieków 2006 11m3!d WFOS i GW 60.000 90.000

przy szkole



3.1. BUDOWA LUB MODERNIZACJA URZADZEN ZAOPATRZENIA W WODE I POBORU WODY
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Dodatkowe
l l. Rozbudowa sieci 2005 przylacza 25.000

wodociagowej Regnów
Dodatkowe

2
2. Rozbudowa sieci 2005 przylacza 25.000

wodociagowej Podskarbice
Szlacheckie



/:
I
i

I

I
I

II

3.1. BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH O ZNACZENIU LOKALNYM

3.1. GOSPODARKA ODPADAMI
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GMINA 190.000
l l. Annoslaw-Kazimierzów 2005 - 2006 dlugosc - 1900mb ZPORR 560.000 750.000

szerokoscjezdni 4 m
GMINA 90.000

2 2. Annoslaw- Nowy Regnów 2006 - 2007 dlugosc - 1450 mb ZPORR 267.000 357.000
szerokoscjezdni 4 m

GMINA 105.000
2 3. Nowy Regnów- Regnów 2006 - 2007 dlugosc - 1760 mb ZPORR 315.000 420.000

szerokoscjezdni 4 m
GMINA 49.000

3 4. Rylsk Duzy - wies 2005 dlugosc - 900 mb U.M 42.000 91. 000
szerokoscjezdni 4 m

GMINA 67.000
4 5. Podskarbice Szlacheckie - 2005 - 2006 dlugosc - 800 mb U.M 37.000 104.000

Komorów szerokoscjezdni 4 m

dlugosc -500 mb GMINA 27.000
5 6. Slawków - wies 2005 - 2006 szerokoscjezdni 4 m U.M 23.000 50.000

Wspóludzial w Zagospodarowanie GMINA 60.000
l budowie wysypiska w 2005 -2007 odpadów z terenu Porozumienie

Rawie Mazowieckiej gmmy gmm pow.
l. rawskiego

ZPORR
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dl. 2100 mb ZPORR 412.000
l l. Annoslaw - stacja - stacja 2007 -2008 szer. jezdni 4 m GMINA 138. 000 550.000

dl. 2100 mb ZPORR 412.000
2 2. Annoslaw-krzywek 2008 -2009 szer. jezdni 4 m GMINA 138. 000 550.000

Rylsk- dl. 800 mb U.M 37.000
3 3. Wozniak - zakret 2007 szer. jezdni 4 m GMINA 53.000 90.000

dl. 600 mb U.M 28.000
4 4. Wólka Stronska 2007 szer. jezdni 4 m GMINA 40.000 68.000

PodskarbiceSzlacheckie- dl. 700 m U.M 32.000
5 5. dr .powiatowa- Podskar.Król 2008 szer. jezdni 4 m GMINA 43.000 75.000

dl. 1000m U.M 47.000
6 6. Rylsk Duzy - Kolonia 2009 szer. jezdni 4 m GMINA 65.000 112.000

dl. 1200 mb U.M 56.000
7 7 Slawków Kolonia 2009 szer. jezdni 4 m GMINA 79.000 135.000

dl. 3000 mb U.M 141. 000
8 8. Rylsk - Rylsk Maly 2010 - 2012 szer. jezdni 4 m GMINA 189.000 330.000

Podskarbice Król. - dl. 3000 mb U.M 131. 000
9

9. Podskarbice Szl.-Kazimierzów 2012 - 2013 szer. jezdni 4 mb GMINA 189.000 135.000



Plan rozwoju lokalne powstal przy wykorzystaniu materialów ze studium
uwarunkowan i kierunków zagospodarowania gminy Regnów, informacji z
Narodowego Spisu Powszechnego (informacje GUS 2002r.), oraz wspólpracy i
konsultacjach z mieszkancami gminy poznajac ich potrzeby i przewidziane
inwestycje, które pomogly by im pomóc w rozwoju i lepszej egzystencji.
W tym celu z posród czlonków Rady Gminy Regnów zostala powolana dorazna
komisja ds. Rozwoju Lokalnego w skladzie:

1. Grzegorz Wojciechowski
2. Kazimierz Tkaczyk
3. Hieronim Sowik
4. Krzysztof Suminski
5. Lucyna Markiewicz

- przewodniczacy zespolu
- czlonek
- czlonek
- czlonek
- czlonek

Glównym inicjatorem i osoba pilotujaca prace nad PRL byl Wójt Gminy -
Tomasz Wojdaiski i osoby powolany przez niego. Zespól utworzony zostal z
posród pracowników urzedu gminy do wspólpracy i konsultacji w skladzie:

1. Lech Konopinski
2. Krystyna Lagida
3. Aleksandra Chalupka
4. KrzysztofRupiewicz
5. Mariusz Cheba

- przewodniczacy zespolu
-czlonek
-czlonek
-czlonek
-czlonek
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