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I. Podstawowe informacje 

A. Dane teleadresowe 

Emitentem obligacji jest Powiat Rawski znajdujący się w województwie łódzkim. Przedstawicielem Powiatu 

jest Starosta, Pan Józef Matysiak. 

Jednostka ma swoją siedzibę w Starostwie Powiatowym, mieszczącym się przy Placu Wolności 1,   96-200 

Rawa Mazowiecka. Z Urzędem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem  (46) 814 46 31 lub 

drogą elektroniczną pod adresem starostwo@powiatrawski.pl. 

B. Charakterystyka Emitenta 

Powiat rawski znajduje się we wschodniej części województwa łódzkiego.  W skład powiatu wchodzi miasto 

Rawa Mazowiecka, miasto i gmina Biała Rawska oraz gminy: Cielądz, Rawa Mazowiecka, Regnów 

i Sadkowice. Dużą zaletą powiatu rawskiego jest korzystna lokalizacja w układzie komunikacyjnym kraju- 

między dwiema największymi aglomeracjami – Warszawą i Łodzią, przy drodze ekspresowej nr 8. 

W listopadzie 2005 r. została oddana do użytku obwodnica miasta, usprawniająca komunikację na odcinku 

Warszawa – Łódź. W pobliżu biegną też odcinki autostrad A1 i A2 oraz droga ekspresowa E77. 

 

Rysunek 1. Powiat Rawski na tle województwa łódzkiego 

mailto:starostwo@powiatrawski.pl


Według danych z 2018 roku ludność Powiatu wynosi 48.808 mieszkańców, a gęstość zaludnienia to 

w przybliżeniu 76 osób/km2.  Według ekonomicznych grup wieku wykazuje, że największą grupę stanowi 

ludność w wieku produkcyjnym tj. 29.366 osób, co stanowi ponad 60,0% ogółu ludności Powiatu.  

Infrastruktura w Powiecie Rawskim 

Sieć dróg publicznych przebiegających przez teren Powiatu liczy około 766,55 km, składają się na nią:  

• drogi krajowe - 45,98 km  

• drogi wojewódzkie - 54,4  

• drogi powiatowe - 323,71 km  

• drogi gminne - 342,46 km 

Przez powiat rawski przebiega dwujezdniowa droga ekspresowa S8 Wrocław - Białystok która ułatwia 

dojazd zarówno w kierunku stolicy kraju, jak i Śląska. Droga S8 stała się znaczącym drogowym łącznikiem 

do autostrady A1 i A2 - na terenie powiatu rawskiego powstały w związku z tym 4 węzły bezkolizyjne: Rawa 

Południe, Rawa Północ, Julianów, Babsk oraz 3 wiadukty nad drogą S8. 

Ponadto, powiat rawski ma dobre połączenie: 

• z Łodzią - dzięki drodze krajowej nr 72,  

• ze Skierniewicami, Nowym Miastem – dzięki drodze wojewódzkiej nr 707 Skierniewice – Nowe 

Miasto, 

• w pozostałych kierunkach: m.in. do Grójca prowadzi droga wojewódzka nr 725, a do Opoczna 

– droga wojewódzka nr 726. 

Pozwala to zarówno na dojazd do tych miejscowości, jak i umożliwia komunikację z krajową 

i europejską siecią dróg. 

Gospodarka Powiatu Rawskiego 

Według danych GUS na koniec 2018 roku na terenie Powiatu Rawskiego funkcjonowało 4.128 podmiotów 

gospodarczych wpisanych do rejestru REGON, z czego zdecydowaną większość stanowiły osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą (3.217). Funkcjonujące na terenie Powiatu podmioty gospodarcze 

działają głównie w zakresie sekcji G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych), 

sekcji F (budownictwo),  oraz sekcji C (przetwórstwo przemysłowe). Jeśli chodzi o strukturę własnościową 



podmiotów zarejestrowanych na terenie Powiatu Rawskiego, to zdecydowaną większość stanowią 

podmioty należące do sektora prywatnego (3.985 takich podmiotów na koniec 2018 r.). 

Baza ekonomiczna Powiatu Rawskiego jest silnie zróżnicowana przestrzennie. Jej podstawą jest 

obecnie mała i średnia przedsiębiorczość pozarolnicza skupiona w sektorze gospodarki prywatnej, 

która koncentruje się w na obszarach miast. Największy udział w tej dziedzinie gospodarki ma 

przemysł zlokalizowany w Rawie Mazowieckiej i Białej Rawskiej - na pozostałym obszarze dominuje  

rolnictwo. Stabilizującą rolę rynku pracy odgrywa, tzw. „budżetówka”, tzn. jednostki sektorów: 

administracja publiczna, edukacja, ochrona zdrowia. 

  



II .Program emisji obligacji 
Powiat Rawski wyemituje obligacje na okaziciela w łącznej liczbie 10.935 (słownie: dziesięć tysięcy 

dziewięćset trzydzieści pięć) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, 

na łączną kwotę 10.935.000 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy).  

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2019 roku w następujących seriach: 

• seria A19 o wartości 5.000.000 zł  

• seria B19 o wartości 2.300.000 zł, 

• seria C19 o wartości 1.135.000 zł,  

• seria D19 o wartości 2.500.000 zł. 

Celem emisji w 2019 jest spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz finansowanie planowanego 

deficytu budżetowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Sytuacja finansowa emitenta 

A. Dane z wykonania budżetów oraz uchwały budżetowe 

Powiat Rawski zapewnił dostęp do archiwalnych uchwał budżetowych oraz uchwał w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Adres strony zawierającej uchwały Rady Powiatu jest 

następujący: 

https://bip.powiatrawski.pl/2599,uchwaly-rady-powiatu-rawskiego-vi-kadencji 

B. Opinia RIO o możliwości spłaty zadłużenia z tyt. Emisji obligacji 

Regionalna Izba Obrachunkowa nie wydała jeszcze opinii dotyczącej możliwości spłaty 

zadłużenia z tytułu emisji obligacji na kwotę 10.935.000 zł przez Powiat Rawski. W chwili wydania 

opinii przez RIO Powiat udostępni ją do wglądu pod adresem podanym w punkcie A powyżej. 

 

https://bip.powiatrawski.pl/2599,uchwaly-rady-powiatu-rawskiego-vi-kadencji
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