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UZASADNIENIE ZAKRESU ZMIAN STUDIUM: 

1. Formalną podstawą opracowania niniejszej zmiany Studium jest Nr XVII/128/20 Rady Gminy 

Aleksandrów z dnia 15 lipca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów. 

2. Celem zmiany Studium jest wyznaczenie trasy przebiegu napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 110kV relacji Sulejów – Sławno. Inwestycja ta ma na celu poprawę 

warunków równowagi i pewności zasilania w energię elektryczną obszarów gmin na trasie 

przebiegu linii w powiatach piotrkowskim i opoczyńskim oraz zapewnienie trwałego i 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego regionu, poprzez: 

a. poprawę niezawodności funkcjonowania systemu dystrybucyjnego i przesyłowego energii 

elektrycznej; 

b. zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie województwa 

łódzkiego, powiatów piotrkowskiego (gminy Sulejów i Aleksandrów) oraz opoczyńskiego 

gminy (Mniszków i Sławno).  

Sieci napowietrzne wysokiego napięcia na terenie gmin wzdłuż planowanego przebiegu linii 

110 kV: 

− przez teren Miasta i Gminy Sulejów  przebiegają linie napowietrzne 110 kV: „Piotrków -  

Bronisławów”, linia 110 kV do stacji 110/15 kV „Sulejów” – będąca odgałęzieniem od linii 

110 kV „Piotrków – Bronisławów” oraz linia 110 kV „Piaski – Piotrków Wschód”, 

− przez obszar gminy Sławno przebiegają dwie linie napowietrzne 110 kV: „Ceramika – 

Myślibórz” oraz „Opoczno – Tomaszów”, 

− przez obszar Gminy Aleksandrów nie przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne 

110kV. 

Planowana inwestycja jest niezbędna dla tego rejonu. Linia 110 kV dostarczy energię 

elektryczną do instytucji użyteczności publicznej, przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych 

oraz gospodarstw domowych, co pozwoli to na rozwój inwestycyjny obszaru objętego 

przebiegu linii. 

3. Trasa przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej pozostaje bez wpływu na 

uwarunkowania i kierunki rozwoju Gminy Sławno określone w obowiązującej Zmianie 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Aleksandrów (przyjętym 

Uchwałą Nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 r.). 

4. Nowe przepisy wprowadziły konieczność uwzględniania uwarunkowań wynikających z 

zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z 
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dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie 

z uniwersalnym projektowaniem oraz konieczność określania terenów zamkniętych i ich stref 

ochronnych wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy 

Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa 

państwa. Ze względu jednak na przedmiot zmiany studium oraz występujące w gminie 

uwarunkowania, oba wyżej przedstawione zagadnienia nie mają wpływu na przyjęte w zmianie 

studium rozwiązania. W gminie Aleksandrów brak jest bowiem terenów zamkniętych i ich stref  

ochronnych, w tym stref ochronnych wynikających z decyzji lokalizacyjnych wydanych przez 

Komisję Planowania przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie 

obronności i bezpieczeństwa państwa. O uniwersalnym projektowaniu zaś, mowa jest w art. 2  

konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 

2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217). Zgodnie z Konwencją, o której 

wyżej, uniwersalne projektowanie oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i 

usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez 

potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie 

wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to 

potrzebne. Respektowanie postanowień niniejszej zmiany studium nie wymaga adaptacji lub 

specjalistycznego projektowania.  Przedmiotowa zmiana studium, dotycząca przebiegu 

planowanej linii elektroenergetycznej, nie zawiera też ustaleń uniemożliwiających spełnienie 

minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

5. Uznano, że nie ma potrzeby przeprowadzania bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę 

wg nowych wymagań. Przed opisaną nowelizacją ustawy, istniał zapis w art. 10 ust. 1 pkt 7 

ustawy mówiący o wymogu uwzględnienia uwarunkowań w zakresie potrzeb i możliwości 

rozwoju gminy. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa – Departament Polityki 

Przestrzennej (www.mr.gov.pl: Ustawa o rewitalizacji – praktyczny komentarz 2016 r.), 

stwierdziło, że na skutek nowelizacji doprecyzowano jedynie wymogi stawiane studium 

wskazując wyraźnie, jakie w szczególności elementy powinny być brane pod uwagę przy 

ustalaniu potrzeb i możliwości rozwoju gminy. Poza tym, zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy 

bilanse "terenów przeznaczonych pod zabudowę" sporządza się w odniesieniu do powierzchni 

użytkowej zabudowy. Ze względu na liniowy charakter planowanego zagospodarowania 

terenu, nie ma możliwości logicznego określenia ilości powierzchni użytkowej zabudowy. 

Podobne zdanie wyraził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (II SA/Wr 340/16 - 

Wyrok WSA we Wrocławiu). 
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A. UWARUNKOWANIA 

11..  WWSSTTĘĘPP  

11..11..  PPOODDSSTTAAWWAA  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  

1.1.1. Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium 

Uchwałą Nr XXXI/176/2006 Rada Gminy w Aleksandrowie z dnia 20 września 2006 

r.(unieważniającą wcześniejszą uchwałę nr XXIX/168/06 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 19 czerwca 

2006 r.) podjęła decyzję o przystąpieniu do aktualizacji - zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów”. Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów podlegające obecnej zmianie zostało wykonane w 

2000 r. i zatwierdzone uchwałą nr XVIII/115/2000 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 28 czerwca 2000 r. 

Zmiana studium wykonywana jest w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), uwzględnia również 

wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z 2004 r., poz. 

1233).  

1.1.2. Umowa na sporządzenie zmiany studium  

Podstawą sporządzenia aktualizacji – zmiany „Studium 2000” jest umowa nr 6 z dnia16 maja 2007 r. 

zawarta pomiędzy Gminą Aleksandrów a firmą „WMW-projekt” z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 

116/49. 

11..22..  CCEELL  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  ZZMMIIAANNYY  SSTTUUDDIIUUMM  

Potrzeba opracowania zmiany studium wynika zarówno z przesłanek formalnych jak i merytorycznych. Są 

nimi: 

a) „Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym” z 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 

poz. 717, z późniejszymi zmianami), 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z 2004 r.,poz. 1233), 

c) „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” uchwalony przez Sejmik 

Województwa Łódzkiego – Uchwała Nr XLV/524/2002 z 9 lipca 2002 r., 

d) Ocena aktualności „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”, uchwała Nr 

650/05 z dnia 19 lipca 2005 r., 

e) „Strategia rozwoju województwa łódzkiego”, 

f) Plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 2006 r., 

g) „Wojewódzki Program Małej Retencji” dla województwa łódzkiego, 2006 r., 
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h) „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – Etap I 

– 2005 r. (rzeka Pilica, rzeka Czarna Maleniecka), 

i) „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I” (uzupełnienie dla ww. „Studium” 

- Etap I – 2006 r.) - rzeka Pilica, rzeka Czarna Maleniecka, 

j) Dyrektywa Siedliskowa Specjalny Obszar Ochrony Siedliskowej „Dolina Środkowej Pilicy”, 

k) „System Obszarów Chronionych” oprac. Marszałka Województwa Łódzkiego, 

l) „Bilans zasobu kopalin i wód podziemnych w Polsce za 2005 r.” 

11..33..  ZZAAKKRREESS  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  ZZMMIIAANNYY  SSTTUUDDIIUUMM  

1.3.1. Obszar objęty opracowaniem 

Opracowanie zmiany studium obejmuje obszar analogiczny jak w „Studium 2000”, to jest gminę 

Aleksandrów w jej granicach administracyjnych. Gmina Aleksandrów położona jest w południowo-

wschodniej części powiatu piotrkowskiego. Od południa graniczy z gminą Przedbórz, od wschodu z 

gminami Żarnów i Paradyż, od północy z gminą Mniszków oraz od zachodu z gminami Sulejów i Ręczno. 

Powierzchnia gminy Aleksandrów wynosi ok. 144 km2, co stanowi ok. 10% powierzchni powiatu 

piotrkowskiego. Ludność gminy wynosi 4,6 tys. osób (dane z dnia 30 czerwca 2006 r.), dzięki czemu 

wskaźnik zaludnienia wynosi około 31,7 os/km². 

1.3.2. Zawartość opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Aleksandrów” z 2000 r., które zostało wykonane przez zespół autorski Biura Studiów 

i Projektów „KONTAKT” z Piotrkowa Trybunalskiego pod kierownictwem mgr inż. arch. Kazimierza 

Łaszka i wykorzystuje zawarte w nim materiały.  Obecna zmiana studium wykorzystuje wszystkie 

zgromadzone materiały i przeprowadzone analizy, zgłoszone opinie i uwagi, jest dostosowana do nowych 

uwarunkowań formalnych oraz merytorycznych wynikających z wykonanych po 2000 r. opracowań 

dotyczących województwa łódzkiego, jego wybranych fragmentów lub gmin. 

W niniejszym opracowaniu wprowadzono następujący zakres zmian. 

W zakresie uwarunkowań rozwoju: 

- dokonano aktualizacji danych ilościowych oraz jakościowych charakteryzujących gminę zawartych w 

„Studium 2000”, ponadto uwzględniono: 

- elementy i formy zagospodarowania ustalone w opracowaniach dotyczących województwa łódzkiego, 

W zakresie uwarunkowań przyrodniczych oraz ochrony środowiska wykorzystano materiały 

pochodzące przede wszystkim z: „Planu ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego”, 

„Planu Ochrony Środowiska gminy Aleksandrów” oraz „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego”, dotyczące wyznaczeniu poszczególnych form ochrony – powierzchniowych i 

punktowych. Ustalenia zmiany studium obejmujące politykę i kierunki zagospodarowania podlegały 

znaczącym korektom i uzupełnieniom. 

Wprowadzone zmiany uwzględniały: 
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- określenie funkcji wiodącej terenów wyróżnionych na rysunku zmiany studium, 

- korytarze komunikacyjne dróg ekspresowych S74 i S12 oraz projektowanej obwodnicy Sulejowa, 

rezygnację z projektowanej linii kolejowej, 

- budowę zbiorników retencyjnych „Dębowa Góra”, „Szarbsko”, „Wólka Skotnicka”, 

- ustalenia planu ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- utworzony Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 - „Dolina Środkowej Pilicy” 

- oznaczony kodem PLH 10008, 

- projektowane formy ochrony przyrody ustalone w województwie łódzkim, 

- tereny i obszary górnicze „Wolica”, „Wolica I” i „Wolica – Pole B”, 

- tereny zmeliorowane określone przez Zarząd Melioracji, 

- tereny zagrożenia powodziowego wyznaczone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 

- ustanowienie nowych stref ochrony konserwatorskiej (strefy K, E), aktualizację stref (B, W, OW), 

- weryfikację i oznaczenie obiektów i terenów zabytkowych, 

- uwzględnienie stanowisk archeologicznych, 

- weryfikację terenów przeznaczonych do objęcia obowiązkiem sporządzenia m.p.z.p., 

- zmiany numeracji dróg powiatowych i gminnych, 

- wskazanie terenów przestrzeni publicznej, wymagających rehabilitacji, uzyskania zgody na przeznaczenie 

gruntów rolnych na cele nierolne, z występującymi ograniczeniami w zagospodarowaniu. Zmiana studium 

zawiera pełne ustalenia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego gminy przedstawione 

w jednolitym tekście i rysunku, zgodnie z ustawą z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 

kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy  (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). Uwarunkowania rozwoju gminy ilustrują dwa rysunki 

dołączone do niniejszego tekstu zmiany studium. Załączniki do uchwały o uchwaleniu zmiany studium 

stanowią: 

- Tekst zmiany studium – zał. nr 1 do Uchwały Rady Gminy, 

- Rysunek zmiany studium – plansza „Uwarunkowania” –w skali 1:25000 - zał. nr 2a do Uchwały Rady 

Gminy, 

- Rysunek zmiany studium – plansza „Kierunki i polityka” –w skali 1:25000 - zał. nr 2b do Uchwały Rady 

Gminy, 

- Rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu zmiany studium do 

publicznego wglądu, zał. nr 3 do Uchwały Rady Gminy. 

Dokumentację planistyczną stanowi zbiór dokumentów potwierdzających poszczególne etapy procedury 

formalno-prawnej. Zgodnie z obowiązująca ustawą, po uchwaleniu przez Radę Gminy w Aleksandrowie, 

sporządzona zmiana studium będzie określać politykę przestrzenną gminy Aleksandrów, w tym lokalne 

zasady zagospodarowania przestrzennego. Nie będzie aktem prawa miejscowego, ale jej ustalenia będą 

wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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Tekst i rysunek zmiany studium, zawierające ustalenia zmiany studium, stanowią integralnie ze sobą 

związany dokument i winny być stosowane komplementarnie. 

Oznaczenia graficzne ustaleń na rysunkach dostosowano do skali map, co oznacza iż dopuszcza 

się uszczegółowienie przebiegu granic poszczególnych terenów oraz przebiegu dróg i sieci infrastruktury 

technicznej na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego, pod warunkiem 

utrzymania zamierzonej dyspozycji przestrzennej. 

11..44..  MMAATTEERRIIAAŁŁYY  WWYYJJŚŚCCIIOOWWEE  

a) „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

- Etap I – 2005 r.” (rzeka Pilica, rzeka Czarna Maleniecka), 

b) „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I” (uzupełnienie dla ww. „Studium” 

- Etap I – 2006 r.) - rzeka Pilica, rzeka Czarna Maleniecka, 

c) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, 2002 r., 

d) Wojewódzki Program Małej Retencji (zbiorniki wodne przewidziane do budowy lub modernizacji - 

powyżej i poniżej 5 ha), 

e) Dane dotyczące terenów i obszarów górniczych na terenie gminy Aleksandrów uzyskane 

z Wydziału Geologii przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, 

f) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów 

– Biuro Studiów i Projektów „KONTAKT”, 2000 r., 

g) Plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 2006 r., 

h) Plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego – Ustalenia do studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy Aleksandrów – mapa w skali 1:25000, Łódź 2007 r., 

i) Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2006 roku – Biblioteka Monitoringu 

Środowiska, Łódź 2007 r., 

j) Podstawowe informacje z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz 

Powszechnego Spisu Rolnego 2002. Województwo Łódzkie 2006 – publ. Urzędu Statystycznego 

w Łodzi, 

k) Mapa topograficzna w skali 1:25000, MODGiK Łódź, 

l) Plan ochrony środowiska gminy Aleksandrów na lata 2004 – 2014, Aleksandrów - Piotrków 2004, 

m) Plan rozwoju lokalnego gminy Aleksandrów na lata 2004 – 2014, 

n) Plan gospodarki odpadami gminy Aleksandrów, 

o) Dane statystyczne pobrane ze strony internetowej www.stat.gov.pl oraz dane o gminie ze strony gminy 

www.aleksandrow.bip.pl. 

p) Strategia Rozwoju Gminy Aleksandrów na lata 2015-2022 przyjęta uchwałą Rady Gminy Aleksandrów 

Nr X/81/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. 

q) Program ochrony środowiska dla gminy Aleksandrów – 2016 r. 

r) Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Aleksandrów – 2015r. 

http://www.aleksandrow.bip.pl/
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s) „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego” przyjęty Uchwałą Nr LV/679/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018roku, 

22..  UUWWAARRUUNNKKOOWWAANNIIAA  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  

22..11..  HHIISSTTOORRYYCCZZNNYY  RROOZZWWÓÓJJ  PPRRZZEESSTTRRZZEENNII  

Proces kształtowania się sieci osiedleńczej obszaru opracowania, rozpoczęty w XII w. zakończył się w 

zasadzie w latach osiemdziesiątych XIX w. Relikty trasy komunikacyjnej wiodącej wzdłuż rzeki Pilicy są 

mało czytelne, a obszary zainwestowania siedliskowego tego okresu – trudne do identyfikacji. Pod uwagę 

jednak mogą być tutaj brane miejscowości: Niewierszyn, Szarbsko, Justynów i Skotniki. 

Najstarsza wzmianka dotycząca wykształconego układu ruralistycznego dotyczy Dąbrowy nad Czarną i 

pochodzi z 1176 roku. Kazimierz Sprawiedliwy oddał wówczas wieś Dąbrowę (w akcie fundacyjnym) 

klasztorowi Cystersów w Sulejowie. W wiekach następnych miejscowość ta zasłynęła z wyrobów 

rękodzielniczych, a szczególnie z garncarstwa, którego rozwój łączy się z okresem panowania Kazimierza 

Wielkiego. 

Pierwszy kościół w Dąbrowie powstał na początku XV w. (obecny, murowany został zbudowany w latach 

1890-1903 wg projektu arch. Konstantego Wojciechowskiego). W 1819 roku wieś przeszła na skarb państwa 

i została rozparcelowana. 

Drugą znaną w średniowieczu jednostką osadniczą były Skotniki. Legenda łączy powstanie tej miejscowości 

także z Kazimierzem Wielkim. Na powierzchni 3,3 ha istnieje park podworski z ruinami XVII w. dworu, 

drewniany późnogotycki kościół z 1528 r. (przebudowany w XVIII w.) oraz założony układ rozplanowania 

przestrzennego. Obiekty te, obok wspomnianego dworu – pałacu (obecnie objętego ochroną konserwatorską) 

stanowią o krajobrazie kulturowym tej ciekawej miejscowości. Jedną z najciekawszych miejscowości jest 

jednak Szarbsko. Położone na stokach wąwozu wyżłobionego przez lokalny dopływ rz. Pilicy – posiada 

unikalny krajobraz i bardzo wiele obiektów kubaturowych, a szczególnie chałup o charakterystycznej dla 

tego regionu architekturze. 

Sieć osiedleńcza gminy posiada wiele wartościowych układów rurystycznych (rurystyka – nauka o budowie 

wsi) o stosunkowo starej metryce. Do układów takich zaliczyć należy obok uprzednio wspomnianych także 

miejscowości: Borowiec, Kotuszów, Rożenek, Wólka Skotnicka, Kalinków i Ojrzeń. 

Obecnie sieć osiedleńcza gminy charakteryzuje się pasmowym (N - S) układem osiedleńczym. Większość 

miejscowości usytuowana jest przy lub obok drogi powiatowej nr DP 3921E relacji Przedbórz – Błogie 

Szlacheckie. 

22..22..  AANNAALLIIZZAA  SSTTRRUUKKTTUURRYY  EELLEEMMEENNTTÓÓWW  TTOOŻŻSSAAMMOOŚŚCCII  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO  --  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEJJ  

Analizując struktury funkcjonalno - przestrzenne gminy odniesiono je do istniejącego stanu funkcjonalno - 

prawnego oraz podziału na sołectwa. Stan formalno - prawny ma tutaj istotne znaczenie w zakresie ochrony 

wartości kulturowych i walorów przyrodniczych obszaru opracowania - wartości stanowiącym różne formy 

ochrony konserwatorskiej i społecznej. Podział na sołectwa umożliwił (w dalszych etapach prac 

projektowych i konsultacjach społecznych), precyzyjne formułowanie kierunków i polityki 
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zagospodarowania przestrzennego gminy.  

Na etapie uwarunkowań stwierdzono, że podstawowymi elementami wyznaczającymi tożsamość obszaru 

gminy są : 

- Układy pradolinne rzek: Pilicy i Czarnej Malenieckiej, 

- Sulejowski Park Krajobrazowy (fragment), 

- Duże kompleksy leśne i biologicznie czynne (obszary prawego brzegu rz. Pilicy), 

- Projektowane OCHK: „Piliczański” i „Spalsko-Sulejowski” oraz Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy 

„Dolina rzeki Czarnej Malenieckiej”, 

- rezerwat przyrody Diabla Góra oraz Jaksonek. 

22..33..  MMAAKKRROOSSTTRRUUKKTTUURRYY  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNOO  --  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEE  GGMMIINNYY  

W przestrzeni obszaru gminy nie wykształciły się do dzisiaj jednorodne makrostruktury. Wyodrębnić jednak 

można tutaj kilka układów, posiadających czytelną typologie. Należy do nich zaliczyć : 

- południkowo rozmieszczone obszary lasów, łąk i pastwisk, 

- południkowo rozmieszczoną rolniczą przestrzeń produkcyjną wzdłuż teoretycznej linii łączącej wsie 

Jaksonek - Dąbrowa - Aleksandrów - Stara - Skotniki, 

- wykształtowany układ rolniczej przestrzeni produkcyjnej rejonu Siucic, 

- wykształcone układy wsi podstawowych: Dąbrowa, Aleksandrów, Siucice, Skotniki i Wólka 

Skotnicka. 

22..44..  OOBBSSZZAARR  II  SSTTRRUUKKTTUURRAA  FFUUNNKKCCJJOONNAALLNNAA  

Obszar gminy wynosi 14402 ha (± 144,02 km²) i podzielony jest na 32 sołectwa, posiadające 

łącznie 73 jednostki osiedleńcze. 

Procentowe użytkowanie gruntów na tle województwa łódzkiego oraz powiatu piotrkowskiego 

przedstawia się następująco (dane z czerwca 2005 r.): 
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Makrostruktury w gminie przedstawiają się następująco : 

Grunty rolne..................................7148 ha...................... 49,6% 

Sady................................................. 40 ha.......................0,28% 

Łąki i pastwiska............................ 1465 ha.......................10,2% 

Lasy i grunty leśne........................4726 ha..................... .32,8% 

Pozostałe.......................................1023 ha...................... . 7,1% 

Razem:........................................14402ha.....................100,00% 

Istotny odsetek przestrzeni gminy stanowią tereny liniowych sieci infrastruktury technicznej i tereny wód 

otwartych. Do pierwszych zaliczyć należy przede wszystkim sieć drogową, a do drugich układ rzek, jezior i 

stawów. 

Administracja leśna Lasów Państwowych na terenie opracowania sprawowana jest przez 

Nadleśnictwa Opoczno, Przedbórz i Smardzewice. 

22..55..  ZZAARRYYSS  DDEEMMOOGGRRAAFFIIII  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. ludność gminy wynosiła 4684 mieszkańców, co stanowiło 

wówczas o gęstości zaludnienia równej ok. 32,5 os/km², co w porównaniu ze średnią dla gmin wiejskich 

(wynoszącą 53 os/km² - dane z dnia 30 czerwca 2006 r.) jest wartością znacznie niższą. 

Tak niska gęstość spowodowana jest m.in. dużymi obszarami leśnymi i stosunkowo wysoką 

migracją ludności gminy do pobliskich ośrodków miejskich (Piotrków, Bełchatów, Łódź) 

i odzwierciedla się powyższe m.in. we wskaźniku feminizacji wynoszącym 104. 

Do sołectw o zdecydowanie najwyższej liczbie mieszkańców można zaliczyć: Skotniki 

(ponad 300 os.), Kotuszów, Ciechomin i Niewierszyn, (powyżej 200 mieszkańców), zaś do sołectw 

o zdecydowanie najniższej liczbie mieszkańców można zaliczyć: Brzezie (44 os.), Wacławów 

(70 os.), Ostrów (66 os.), Wolica (67 os.). 

Warto zaznaczyć, iż najwięcej sołectw mieści się ze swą liczbą mieszkańców między 100 a 200. 

Do sołectw z największą liczbą jednostek osiedleńczych należy zaliczyć: Skotniki, Stara i Stara 

Kolonia (odpowiednio 4, 5 i 5). 

 

Liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach przedstawia poniższa tabela 

(dane z 31 grudnia 2006 r.). 
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Źródło: Opracowano na podstawie danych z Urzędu Gminy Aleksandrów 

Gmina cechuje się ujemnym przyrostem naturalnym na poziomie -4,8/1000 os., oraz ujemnym saldem 

migracji (dane z 30 VI 2006 r.) wynoszącym -2 os. 

Bezrobocie na obszarze gminy (nie licząc bezrobocia ukrytego w pierwszym sektorze zatrudnienia) 

wynosi ca 9,1% zawodowo czynnych (w wieku produkcyjnym). 
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22..66..  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  

W uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego obszaru opracowania, analizie podlegają 

tylko wybrane elementy infrastruktury społecznej, takie jak: mieszkalnictwo, szkolnictwo podstawowe, 

kultura, zdrowie, sport i rekreacja oraz sieć handlowo - gastronomiczna. Analizy te wykorzystane są pod 

kątem ewentualnego zapotrzebowania gminy na nowe tereny inwestycyjne. 

2.6.1. Mieszkalnictwo 

Najistotniejszym elementem infrastruktury społecznej jest stan zasobów mieszkaniowych oraz 

dynamika tworzenia nowych siedlisk i ewentualnego kreowania nowych miejsc zamieszkania 

(domy wielorodzinne, osiedla itp.). 

Na przestrzeni lat 1994 – 1998 dynamika powstawania nowych siedlisk na obszarze gminy 

przedstawiała się następująco: 

 



str. 17 

 

Zasoby mieszkaniowe w roku 2006 wynosiły 1733 mieszkań z 6337 izbami o łącznej powierzchni 

126 400 m2. Czyniło to 27,9 m²/os., zaś jedno mieszkanie wynosiło przeciętnie 72,9 m². 

Przeciętna liczba osób na mieszkanie wynosiła 3,8 os./mieszkanie. 

Wobec powyższego sytuacja mieszkaniowa w gminie zaliczana jest do przeciętnych na obszarze 

byłego woj. Piotrkowskiego (dla obszarów wiejskich). Na obszarze gminy nie przewiduje się realizacji 

osiedli mieszkaniowych. 

2.6.2. Oświata 

Na obszarze gminy funkcjonuje 3 szkoły podstawowe (Aleksandrów, Skotniki, Dąbrowa nad Czarną) oraz 

gimnazjum w Dąbrowie nad Czarną (dane z 30 czerwca 2006 r.) z 528 uczniami. 

Gimnazjum wykorzystuje na swe potrzeby pomieszczenia szkolne SP w Dąbrowie nad Czarną. 

Ilość absolwentów utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat i wynosi około 75 osób rocznie. 

Na obszarze gminy funkcjonuje także pięć przedszkoli. Są to oddziały zlokalizowane przy szkołach 

podstawowych. Ze względów demograficznych nie należy jednak zakładać znacznego zwiększenia 

ilości dzieci w szkołach ponad stan aktualny oraz konieczności budowy nowych obiektów szkolnych. 

2.6.3. Kultura 

Na obszarze gminy w 2006 r. działały trzy placówki biblioteczne - Gminna Biblioteka Publiczna 

w Aleksandrowie (założona w 1952 r.) oraz filie w Dąbrowie nad Czarną (założona w 1962 r.) 

i Skotnikach (powstała w 1945 r.). Łączne zasoby tych placówek wynoszą 22 776 woluminów, 

z tendencją spadkową. Na jedną placówkę biblioteczną przypadają 1523,7 osoby. 

W gminie do biblioteki publicznej należy ponad 620 osób, czyli około 13,7% populacji, 

co w porównaniu z rokiem 1997 jest wartością wyższą o przeszło 2%. 

Uzupełnieniem funkcji kulturotwórczych na obszarze gminy jest działalność Kościoła Katolickiego 

i organizacji społecznych. Tradycyjnie funkcje rekreacyjne wspierają jednostki Ochotniczych Straży 

Pożarnych mieszczące się w Dąbrowie nad Czarną, Dąbrówce, Niewierszynie, Szarbsku, Janikowicach, 

Ciechominie, Siucicach i Skotnikach. 

2.6.4. Zdrowie i opieka społeczna 

Na obszarze opracowania działają 3 placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz 2 punkty 

apteczne (m.in. w Aleksandrowie). 

Gminny Ośrodek Zdrowia (oraz jego dwie filie) zatrudnia 2 lekarzy oraz 2 dentystów. 

Personel pomocniczy wynosi 8 osób. 

Służba weterynaryjna posiada dwa punkty obsługi w Aleksandrowie i Dąbrowie nad Czarną. 

Przy urzędzie gminy w Aleksandrowie został powołany Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Na obszarze gminy nie funkcjonuje zorganizowany system profilaktyczny w zakresie zdrowia. 

2.6.5. Sport i rekreacja 

Działalność sportowa rozwija się w oparciu o bazę szkól podstawowych. Na obszarze gminy 

funkcjonuje Ludowy Zespól Sportowy ”Błysk” w Aleksandrowie. 

W zakresie rekreacji weekendowej i pobytowej funkcjonują tereny (o różnym stopniu przygotowania 
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formalno - prawnego i infrastrukturalnego) w miejscowościach: Taraska, Młyn, Ostrów, Szarbsko i 

Zygmuntów. Tereny te zostały określone w ogólnym m.p.z.p. gminy Aleksandrów w 1991 roku. Rozwija się 

chaotyczne budownictwo rekreacyjne. Szczególnie drastycznie przedstawia się ten trend w Dąbrowie nad 

Czarną. 

Gmina nie posiada profesjonalnych ośrodków sportowo – rekreacyjnych realizujących 

zapotrzebowania mieszkańców oraz turystów. Częściowo funkcje te spełniają obiekty agroturystyki, która 

dopiero zaczyna się rozwijać. W 1998 roku tylko 3 gospodarstwa rolnicze na obszarze gminy zajmowały się 

tym rodzajem działalności. 

Ponadto, na terenie gminy działa Gminny Zespół Oświaty Kultury Sportu i Turystyki z/s w Aleksandrowie 

powołany Uchwałą Rady Gminy w Aleksandrowie Nr XIV/90/96 z dnia 2 lutego 

1996 r. Do jego głównych zadań należy obsługa ekonomiczno-administracyjna i finansowo-księgowa 

publicznych szkół podstawowych, gimnazjum, oddziałów przedszkolnych, organizacja dowozu uczniów do 

szkół, bibliotek gminnych oraz rozwój sportu i turystyki. 

2.6.6. Usługi 

W zakresie usług podstawowych na obszarze gminy funkcjonuje ok. 60 podmiotów świadczących 

usługi związane z branżą budowlaną, transportu, odzieżową i dziewiarską.  W zakresie produkcyjno - 

usługowym funkcjonują następujące podmioty (10 podmiotów), m.in. masarnia, piekarnia, wytwórnia wód 

destylowanych, zakład produkcji materiałów budowlanych. 

Ogółem na terenie gminy działa 129 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (stan na 

koniec czerwca 2006 r.). W zakresie usług podstawowych nie przewiduje się zapotrzebowania 

inwestycyjnego na nowe tereny. 

22..77..  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  

2.7.1. Komunikacja 

Układ komunikacji kołowej, który tworzą - drogi krajowe, powiatowe, gminne, na obszarze gminy 

przedstawia się następująco: 

W północnym fragmencie obszaru gminy przebiega droga krajowa Nr 74 przewidziana do reparametryzacji 

na trasę ekspresową relacji Piotrków Trybunalski - Barwinek (Bukareszt) o znaczeniu międzynarodowym 

oznaczona w programach rządowych symbolem S-74 oraz niewielki odcinek drogi krajowej Nr 12. 

Istniejący układ sieci drogowej obok ww. dróg krajowych przedstawia się następująco: 

Drogi powiatowe (Nr i relacja) : 

- 1502E, Sulejów – Kawęczyn – Krasik, 

- 1503E, Rożenek – Siucice, 

- 1504E, Stara – Skórkowice – Żarnów, 

- 3118E, Paradyż – Siucice Kol. - Skórkowice, 

- 3908E, Skotniki - Czermno, 

- 3921E, Przedbórz – Skotniki – Jaksonek – Radonia – Błogie Szlacheckie. 
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Drogi gminne oznaczone są numerami: 

- 110001E, Jaksonek – Kotuszów – Borowiec – Kalinków – Kamocka Wola, 

- 110002E, Dąbrowa Nad Czarną – Ostrów, 

- 110003E, Ostrów – Kolonia Dębowa Góra, 

- 110004E, Dębowa Góra – Rożenek, 

- 11005E, Dąbrówka – Szarbsko – Niewierszyn, 

- 110006E, Aleksandrów – Janikowice, 

- 110007E, Marianów – Justynów – Siucice Kolonia, 

- 110008E, Marianów – Siucice, 

- 110009E, Wólka Skotnicka, 

- 110010E, Reczków Nowy – Wacławów. 

2.7.2. Zaopatrzenie w wodę 

Gmina posiada około 114 km sieci wodociągowej, z której korzysta obecnie 1050 gospodarstw 

domowych. Roczne zużycie wody należy do najniższych w województwie łódzkim i wynosi 

około 7 m³ /os. 

Stopień zwodociągowania gminy wynosi 95% (udział gospodarstw domowych korzystających 

z komunalnej sieci wodociągowej). Woda na obszarze gminy dostarczana jest z ujęć we wsiach: 

- Jaksonek - Skotniki 

- Ciechomin - Aleksandrów 

- Reczków Nowy (mała wydajność ujęcia) 

Ujęcia w Niewierszynie oraz drugie w Aleksandrowie traktowane są jako rezerwowe. 

W 1999 r. zrealizowano sieć wodociągową w następujących miejscowościach: Borowiec, Wolica, 

Justynów, Siucice, Kolonia Siucice. Łączna długość nowego wodociągu wyniosła 20 km i posiada 

327 przyłączy. 

2.7.3. Gospodarka ściekowa 

Sprawę płynnych odpadów bytowych reguluje Uchwała Nr XXV/155/2001 Rady Gminy 

w Aleksandrowie z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie: szczegółowych zasad utrzymania czystości i 

porządku w gminie. Każda posesja, która nie ma możliwości przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji jest 

zobowiązana do posiadania szamb (szczelne bezodpływowe zbiorniki), bądź też posiadać przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. Dopuszczone jest wstępne oczyszczanie ścieków przez zastosowanie biopreparatów 

służących do neutralizacji odpadów płynnych. 

Każdy właściciel nieruchomości jest ponadto zobowiązany do uregulowania sprawy wywozu odpadów 

płynnych (zawarta umowa z firmą wywozową, bądź uzgodnienie wywozu z Gminą). 

Obszar gminy Aleksandrów jest nieskanalizowany.  

Jedynie oczyszczalnia Turbo Jet zlokalizowana jest w Dąbrowie nad Czarną (szkoła podstawowa). 

Ścieki zrzucane są do rzeki Czarnej Malenieckiej. 
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2.7.4. Elektroenergetyka 

Teren gminy w zakresie istniejącej zabudowy jest zelektryfikowany w 100%. Energia elektryczna 

dostarczana jest dla odbiorców magistralnymi napowietrznymi liniami 15 kV, wyprowadzonymi ze stacji 

110/15kV „Myślibórz” na terenie gminy Żarnów oraz ze stacji 110/15 kV „Sulejów” zlokalizowanej w 

Sulejowie. Istniejący system zasilania wymaga zmodernizowania głównie w zakresie linii niskiego napięcia 

oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV z zasilającymi je liniami odgałęźnymi 15 kV w celu zaspokojenia 

obecnych i perspektywicznych potrzeb elektroenergetycznych na poziomie lokalnym poszczególnych 

miejscowości. 

2.7.5.  Gazownictwo 

Przez teren gminy przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego magistralnego Piotrków Trybunalski 

- Końskie. 

Na terenie gminy brak lokalnej sieci gazowej. Mieszkańcy korzystają z gazu bezprzewodowego 

propan - butan. 

2.7.6. Ciepłownictwo 

Na terenie gminy nie ma sieci ciepłowniczych. Głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło są kotłownie 

lokalne i indywidualne. 

2.7.7. Telekomunikacja 

Przez teren gminy przebiega trasa kabla telekomunikacyjnego (światłowód) Błogie Szlacheckie 

- Skotniki oraz trasa kabla telekomunikacyjnego (światłowód) Skotniki - Przedbórz. 

W 80% gospodarstw na terenie gminy jest telefon. 

2.7.8. Sieci informatyczne. 

Na terenie gminy brak sieci informatycznych 

2.7.9. Gospodarka odpadami 

Obecnie gospodarka odpadami na terenie gminy ogranicza się jedynie do tymczasowego wysypiska 

zlokalizowanego w Aleksandrowie. Gmina nie posiada uregulowanej gospodarki odpadami. 

Odpady są dowożone na wysypisko przejściowe z kontenerów ustawionych w poszczególnych wsiach na 

terenie gminy. 

22..88..  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  PPRRZZYYRROODDNNIICCZZEE  

Gmina Aleksandrów stanowi jeden z elementów obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym i 

międzynarodowym w systemie Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET). Do obszaru tego zalicza się 

Sulejowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną. 

W związku z tym szczególnej ochrony wymagają obszary leśne, biologicznie czynne obszary łąk, 

pastwisk i torfowisk oraz wody rzek Pilicy i Czarnej Malenieckiej. 

2.8.1. Ukształtowanie terenu 

Ukształtowanie terenu gminy jest dość zróżnicowane. Wynika to z faktu przecięcia danego obszaru 

przez dwie doliny dużych rzek (Pilica oraz Czarna Maleniecka). Ogólnie teren lekko opada ku północy. 
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Najbardziej żywa rzeźba występuje w środkowej oraz środkowo – zachodniej jak i południowej części 

gminy (Dąbrówka, Wólka Skotnicka, Skotniki). Część północna jest bardziej monotonna pod względem 

ukształtowania. Najwyższy punkt gminy wynosi 255,3 m.n.p.m. i jest zlokalizowany na wschód od wsi 

Dąbrówka, zaś najniższy występuje w północno – zachodniej części gminy w dolinie rzeki Pilicy i wynosi 

około 168 m.n.p.m. Wobec czego różnica między najwyższym a najniższym punktem wynosi około 85 – 90 

m. Według podziału fizyczno – geograficznego Polski Kondrackiego, gmina Aleksandrów położona jest na 

terenie Równiny Piotrkowskiej. 

2.8.2. Klimat 

Klimat gminy nie odbiega od klimatu panującego na terenie całego województwa łódzkiego. 

Charakteryzuje się dużą przejściowością (masy powietrza wilgotnego znad oceanu atlantyckiego 

zmagają się z masami suchymi kontynentalnymi ze wschodu kontynentu). 

2.8.3. Gleby 

Gleby gminy Aleksandrów należą do jednych ze słabszych w rejonie piotrkowskim. Przeważają tu 

gleby lekkie utworzone z piasków słabo gliniastych klasy IV, V i VI (odpowiednio 28%, 72,5% 

powierzchni użytków rolnych). Warto zaznaczyć, iż gleby I i II klasy bonitacyjnej występują w bardzo 

niewielkim stopniu (zaledwie 3 ha), zaś III klasy zajmują jedynie 206 ha gminy (2,4% powierzchni użytków 

rolnych). Przeważają gleby bielicoziemne (bielicowe, bielice, rdzawe), w mniejszym stopniu zaś 

bruntatnoziemne (brunatne właściwe, płowe). W bliskim sąsiedztwie cieków wodnych można spotkać gleby 

napływowe aluwialne (m.in. mady rzeczne) oraz hydrogeniczne (bagienne i pobagienne). 

Pod względem przydatności rolniczej gleby gminy w największym stopniu należą do kompleksów: leśnego, 

żytniego, a także zbożowo – pastewnego. Podsumowując, gleby gminy nie należą do najlepszych i 

najbardziej wydajnych, jednak paradoksalnie charakteru rolniczego gminy nie można podważyć. 

2.8.4. Złoża surowców mineralnych 

Na terenie gminy udokumentowano występowanie jednego rodzaju surowca mineralnego jakim jest 

jurajski piaskowiec (dokładnie pochodzi z okresu liasu). Złoża piaskowca są suche i niezawodnione. 

Eksploatacja prowadzona jest metodą odkrywkową w ramach trzech złóż („Wolica”, „Wolica I”, „Wolica – 

Pole B”) bez stosowania materiałów wybuchowych w systemie ręcznego odspajania warstw. 

Na terenie gminy wg Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r. (PIG, PIB, 

Warszawa 2020) występuje siedem udokumentowanych złóż. Są to: 

- Stara Kolonia – o zasobach: 328 000 t – złoże rozpoznane szczegółowo (w kat. A+B+C1); 

- Wolica II pola A i B – o zasobach 97 000 t – złoże zaniechane (obecne wydobycie: 0 t); 

- Wolica IV – o zasobach 313 000 t – złoże rozpoznane szczegółowo (w kat. A+B+C1); 

- Wolica V – o zasobach 106 000 t – złoże rozpoznane szczegółowo (w kat. A+B+C1); 

- Wolica VI – pola A i B o zasobach 220 000 t - eksploatowane okresowo; 

- Reczków Nowy – o zasobach 319 000 t - złoże rozpoznane szczegółowo (w kat. A+B+C1); 
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2.8.5. Wody powierzchniowe 

Rzeki 

Obszar gminy Aleksandrów znajduje się w dorzeczu rzeki Wisły. W północno – zachodniej części 

gminy występuje ważny węzeł wodny – rzeka Czarna Maleniecka uchodzi do Pilicy – najdłuższego 

lewego dopływu Wisły. Oprócz ww. rzek o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym, na terenie 

gminy biorą początek liczne cieki (dopływy Pilicy i Czarnej Malenieckiej). Odwodnienie terenu odbywa się 

w kierunku północnym i północno-zachodnim ku Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej. 

Wody stojące 

Na terenie gminy Aleksandrów nie występują większe naturalne zbiorniki wodne. Wszystkie większe 

zbiorniki pełnią rolę stawów gospodarczych. Warto zaznaczyć, iż zgodnie z ustaleniami Wojewódzkiego 

Programu Małej Retencji na terenie gminy Aleksandrów zaproponowano budowę trzech zbiorników 

wodnych. Zbiornik „Wólka Skotnicka” o powierzchni poniżej 5 ha został już zrealizowany. Projektowany 

zbiornik „Dębowa Góra” (powyżej 5 ha powierzchni) ma pełnić ważną rolę w zapobieganiu wylewom rzeki 

Czarnej Malenieckiej, natomiast zbiornik „Szarbsko” (o pow. poniżej 5 ha) ma spełniać funkcję rekreacyjną, 

w mniejszym stopniu zaś retencyjną. 

Regulacja stosunków wodnych 

Stosunki wodne na terenie gminy są w niewielkim stopniu przeobrażone. Wiąże się to z faktem ochrony 

doliny rzek Pilicy jak i Czarnej Malenieckiej przed degradacją czy antropopresją (m. in. Sulejowski Park 

Krajobrazowy czy proponowany Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy rzeki  Czarnej Malenieckiej). 

Niezbyt znaczące zmiany wywołały przeprowadzone prace melioracyjne. Największe tereny zmeliorowane 

występują na terenie trzech wsi: Janikowice, Aleksandrów oraz Sieczka. 

Jednolite części wód powierzchniowych 

Przez jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) rozumie się oddzielny i znaczący element wód 

powierzchniowych, taki jak jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, sztuczny zbiornik wodny, struga, 

strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody wewnętrzne, wody przejściowe lub wody 

przybrzeżne, jednorodny pod względem hydromorfologicznym i biologicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 

284, 695, 782, 875, 1378). 

Obecnie monitoring wód powierzchniowych na obszarach dorzeczy w Polsce prowadzony jest zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 685). Sieć 

monitoringu wód powierzchniowych zaprojektowana została w sposób umożliwiający pozyskanie spójnego i 

całościowego obrazu stanu ekologicznego i chemicznego na obszarze dorzecza dla każdej jednolitej części 

wód. Do prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych wyróżnia się następujące sieci: 

• monitoring diagnostyczny jednolitych części wód powierzchniowych, 

• monitoring operacyjny jednolitych części wód powierzchniowych, 

• monitoring badawczy jednolitych części wód powierzchniowych. 

W ramach poszczególnych rodzajów monitoringu prowadzone są badania: wskaźników biologicznych, 



str. 23 

 

fizykochemicznych i chemicznych wykonywane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska oraz 

wskaźników hydromorfologicznych wykonywane przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną. 

Teren objęty aktualną zmianą Studium położony jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie Środkowej 

Wisły, w granicy obszaru jednolitych części wód powierzchniowych oznaczonych symbolami: 

• RW200017254532 Radońka 

• RW20001025451 Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów 

Poniżej, na podstawie informacji zawartych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły , 

przedstawiono charakterystykę JCW znajdujących się w zasięgu zmiany Studium. 

Lokalizacja 

Europejski kod JCWP PLRW200017254532 

Nazwa JCWP Radońka 

Region wodny region środkowej Wisły 

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej (RZGW) 

RZGW w Warszawie 

Ekoregion 
wg. Kondrackiego Równiny Centralne (14) 

wg. Illiesa Równiny Centralne (14) 

Charakterystyka 

Powierzchnia zlewni JCWP[km2 ] 30,94 km2 

Typ JCWP Potok nizinny piaszczysty (17) 

Status naturalna 

Ocena stanu JCWP 

Aktualny stan ekologiczny Poniżej dobrego 

Aktualny stan chemiczny dobry 

Stan wód zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

zagrożona 

Cel 

środowiskowy 

stan chemiczny dobry stan chemiczny 

stan/potencjał 

ekologiczny 

dobry stan ekologiczny 

 

Lokalizacja 

Europejski kod JCWP PLRW20001025451 

Nazwa JCWP Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejów 

Region wodny region środkowej Wisły 

Obszar dorzecza obszar dorzecza Wisły 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej (RZGW) 

RZGW w Krakowie 

Ekoregion 
wg. Kondrackiego Równiny Centralne (14) 

wg. Illiesa Równiny Centralne (14) 

Charakterystyka 

Powierzchnia zlewni JCWP[km2 ] 303,09 km2 

Typ JCWP Średnia rzeka wyżynna – zachodnia (10) 

Status naturalna 

Ocena stanu JCWP 

Aktualny stan ekologiczny umiarkowany 

Aktualny stan chemiczny PSD 

Stan wód zły 

Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych 

zagrożona 

Cel 

środowiskowy 

stan chemiczny dobry stan chemiczny 

stan/potencjał 

ekologiczny 

dobry stan ekologiczny 
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Na podstawie map zagrożenia powodziowego, sporządzonych przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 

Wodnej, zawierających zgodnie z art. 88 d. ust. 2 ustawy Prawo wodne, m.in. granice zasięgu wód o 

prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%. (tj. średnio raz na 100 lat), p=10% (tj. raz na 10 lat), p=0,2% (tj. 

raz na 500 lat) ustalono, że teren gminy Aleksandrów: 

a) znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c) lit. a 

ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i 

wynosi raz na 100 lat (p=1%), 

b) znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 60) lit. b 

ustawy Prawo wodne, tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i 

wynosi raz na 10 lat (p=10%), 

c) nie znajduje się na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 

na 500 lat (p=0,2%). 

Teren objęty niniejszą zmianą Studium nie znajduje się w obszarach  szczególnego zagrożenia 

powodzią ani na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (p=0,2%). 

2.8.6. Wody podziemne 

Gmina Aleksandrów znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej należącej do podregionu 

Małogosko-Sulejowskiego. W obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i otuliny główny poziom 

użytkowy występuje w utworach górnej jury. Stanowią go uszczelnione i skrasowiałe wapienie i margle. 

Występujące w nich wody, niezwykle czyste, należą do kategorii wód szczelinowych. Głębokość 

występowania zwierciadła wód pod powierzchnią terenu waha się od kilku do 60 m, lokalnie sięga do 90 m. 

Wydajności także są zróżnicowane od kilku do 70 m3/h, przeciętnie dochodzą do 30 m3/h. Są to wody na 

ogół o zwierciadle swobodnym, tylko miejscami wykazują ciśnienie dochodzące do 700 kPa. Zupełnie inne 

cechy posiadają wody nagromadzone w utworach jury środkowej. Na ujęcie tego poziomu natrafiono w 

okolicach Szarbska. Ze studni o głębokości 10 m p.p.t. woda wypływa na wysokość 0,2 ponad powierzchnią 

terenu. Wypływająca woda pochodzi z osadów najniższego piętra jury środkowej. Skały tego piętra 

wykształcone są w postaci zlepieńców z poziomami wodnymi. Z tego też powodu występujące w nich wody 

są zażelazione i nie nadają się do celów gospodarczych. Głębokość występowania wód w utworach 

czwartorzędowych jest zróżnicowana i silnie uzależniona od ukształtowania powierzchni terenu oraz 

charakteru osadów. Pierwszy poziom wód w utworach czwartorzędowych związany jest przede wszystkim z 

dolinami rzek, zwłaszcza Pilicy, Czarnej Malenieckiej. 

W zasięgu poziomu terasy zalewowej wodonoścem są piaski i namuły rzeczne, często torfiaste. Duże 

nagromadzenie materii organicznej w osadach aluwialnych występuje w miejscach, gdzie na 

powierzchni ujawniają się trwałe bądź okresowe podmokłości. Obfity w wodę poziom aluwialny obserwuje 

się m.in. w okolicy Niewierszyna i Kamockiej Woli. Związane jest to z piaskami rzecznymi interglacjału 

mazowieckiego wielkiego oraz żwirowopiaszczystymi osadami wodnolodowcowymi, dolnymi 

zlodowaceniami Odry, zalegającymi pod glinami morenowymi. Opisane osady zalegają bezpośrednio na 
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utworach górnej jury. Istnieje zatem wyraźny związek wód występujących w osadach czwartorzędowych z 

wodami głębinowymi poziomu jurajskiego. 

Zgodnie z „Klasyfikacją jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu” zalecaną przez 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, badania wód podziemnych we Włodzimierzowie 

(otwór obserwacyjno - pomiarowy sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych) wykazały, że 

wody podziemne tego obszaru pochodzą z czwartorzędu. Są to wody wgłębne (gruntowe), klasyfikuje się je 

jako wody klasy Ib, czyli wody wysokiej jakości, nieznacznie zanieczyszczone o naturalnym chemizmie, 

odpowiadające wodom do celów pitnych i gospodarczych wymagających prostego uzdatniania (stan na 2002 

r.). Na terenie gminy Aleksandrów znajduje się kilka ujęć studni głębinowych. 

Wykaz ujęć wód podziemnych na terenie gminy Aleksandrów 

 

Źródło: Plan Ochrony Środowiska Gminy Aleksandrów na lata 2004 - 2014 

Oprócz wymienionych w tabeli studnie głębinowe występują także w Kotuszowie i Reczkowie Nowym. 

Jednolite części wód podziemnych 

Podstawowy poziom systematyki hydrogeologicznej stanowią jednolite części wód podziemnych (JCWPd) 

tj. jednostki terytorialne wydzielone w oparciu o system zlewniowy, dla których prowadzone są analizy 

presji antropogenicznych (m.in. poprzez monitoring wód) i opracowywane są programy wodno-

środowiskowe. 

Zgodnie z obowiązującym podziałem Polski na 172 JCWPd, obszar zmiany Studium leży w zasięgu 

Jednolitych Części Wód Podziemnych nr 84 i 85 (PLGW200084 i PLGW200085). 

Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku infiltracji wód opadowych, w granicach poziomu 

czwartorzędowego oraz na wychodniach poziomów starszych. W części zachodniej granica JCWPd na 
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biegnie wzdłuż granicy strukturalnej. Na pozostałym obszarze granice są hydrodynamiczne i biegną po 

działach wód powierzchniowych/podziemnych. 

Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe z tym, że dla głębiej 

położonych warstw wodonośnych jest to rzeka Pilica. Funkcję drenażu pełnią także liczne ujęcia wód 

podziemnych (wyrobiska górnicze w odkrywkach, studnie wiercone i kopane oraz źródła). Kierunki krążenia 

wód podziemnych są często skomplikowane, głównie ze względu na tektonikę plikatywną i dysjunktywną, 

zróżnicowaną litologię i stopień diagenezy warstw wodonośnych, zatem przepuszczalność i zasobność 

wodną poziomów. Na ogół jednak wody wszystkich pięter/poziomów wodonośnych odpływają do 

naturalnych stref drenażu. 

Oddziaływanie ujęć wód podziemnych i odwadnianie wyrobisk zaburza ten kierunek tylko lokalnie na 

niewielkich obszarach - wtedy tworzą się lokalne leje depresji. 

Charakterystyka JCWPd 84 

Powierzchnia (km2) 4233.3 

Województwo łódzkie, małopolskie, śląskie, świętokrzyskie 

Powiaty 
 

brzeziński, łódzkie wschodni, M. Łódź, M. Piotrków Trybunalski, opoczyński, 

bełchatowski, piotrkowski, tomaszowski, radomszczański, 

miechowski, olkuski, częstochowski, myszkowski, zawierciański, konecki, 

włoszczowski, kielecki, jędrzejowski 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Środkowej Wisły 

Główna zlewnia w obrębie JCWPd 
(rząd zlewni) 

 
Pilica (II), Wolbórka, Luciąża, Czarna (Włoszczowska) (III) 

Obszar bilansowy Z-07 Pilica 

Liczba pięter wodonośnych 
 

4 

Zasoby wód dostępne do 
zagospodarowania [m3 /d] 

 

504 497 

% wykorzystania zasobów 19,6 

Ocena stanu JCWPd, 2012r. 

Stan ilościowy Dobry 

Stan chemiczny Dobry 

Ogólna ocena stanu JCWPd Dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych 

niezagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia 
celów środowiskowych  

- 

Antropopresja  Leje depresji związane z poborem wód podziemnych mają charakter lokalny 
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Charakterystyka JCWPd 85 

Powierzchnia (km2) 2397.0 

Województwo łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie 

Powiaty 
 

piotrkowski, opoczyński, radomszczański, grójecki, przysuski, szydłowski, 

konecki, skarżyski, kielecki 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Środkowej Wisły 

Główna zlewnia w obrębie JCWPd 
(rząd zlewni) 

 
Pilica (II), Czarna (Maleniecka), Drzewiczka (III) 

Obszar bilansowy 
 Z-07 Pilica 

Liczba pięter wodonośnych 
 

4 

Zasoby wód dostępne do 
zagospodarowania [m3 /d] 

 

285663 

% wykorzystania zasobów 8,7  

Ocena stanu JCWPd, 2012r. 

Stan ilościowy Dobry 

Stan chemiczny Dobry 

Ogólna ocena stanu JCWPd Dobry 

Ocena ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych 

niezagrożona 

Przyczyna zagrożenia nieosiągnięcia 
celów środowiskowych  

- 

Antropopresja  

Lokalne leje depresji związane z poborem wód podziemnych oraz 

z prowadzonym odwodnieniem złoża Chełsty (surowce ilaste ceramiki 

budowlanej) i Paszkowice (gliny ceramiczne) 

 

Obszar objęty niniejszą zmianą Studium (w części wschodniej na długości ok. 1.7km począwszy od granicy 

z miną Sulejów)  znajduje się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 410 Zbiornik 

Opoczno, którego charakterystyka została przedstawiona poniżej. 

Parametry hydrogeologiczne warstw wodonośnych 

Obszar RZGW Warszawa 

Typ ośrodka szczelinowy 

Stratygrafia warstw wodonośnych jura górna (oksford) 

Klasa jakości wody  na przeważającym obszarze II, lokalnie I, III 

Powierzchnia [km2] 294,6 

Wodoprzewodność [m2/d] 100–1000 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne [m3 /d] 83 327,7 

Podatność zbiornika na antropopresję od bardzo podatnego do średnio i mało podatnego 
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GZWP 410 Zbiornik Opoczno położony jest w obrębie antyklinorium środkowopolskiego, w zasięgu dwóch 

jednostek strukturalnych obrzeżenia mezozoicznego Gór Świętokrzyskich zbudowanego z utworów jury 

dolnej, środkowej i górnej oraz w południowo-wschodniej części niecki łódzkiej. GZWP nr 410 znajduje się 

w obrębie utworów węglanowych Oksfordu (Jura górna) ograniczonych od północy i zachodu Pilicą. GZWP 

nr 410 stanowi zasobny zbiornik wody o charakterze szczelinowym. Wodonośność poziomu jest zmienna, a 

najwyższe parametry filtracji istnieją w dużych strefach uskokowych z rozwiniętym krasem. Zwierciadło 

wody jest na ogół swobodne i występuje na głębokości od kilku metrów w dolinach rzecznych nawet do 60 

m w strefach wyniesień morfologicznych. Liczne wychodnie wapieni i margli sprzyjają bezpośredniemu 

zasilaniu piętra jurajskiego. Wodonośność poziomu jest zmienna, a najwyższe parametry filtracji istnieją w 

strefach uskokowych i rozluźnień tektonicznych z rozwiniętym krasem, gdzie lokalnie współczynniki 

filtracji dochodzą nawet do 86,4 m/d. Miąższość poziomu wynosi 100–150 m. Ogólnie współczynnik 

filtracji mieści się w przedziale 0,8–80 m/d. 

2.8.7. Szata roślinna 

Gmina Aleksandrów stanowi jeden z elementów obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym i 

międzynarodowym w systemie Krajowej Sieci Ekologicznej (ECONET). Szata roślinna gminy Aleksandrów 

jest dość urozmaicona. Składa się bowiem na nią roślinność pól, łąk, ale przede wszystkim lasów. Lasy i 

grunty leśne w gminie zajmują 4726 ha, co stanowi około 32,8% powierzchni gminy. Z tego do gospodarstw 

indywidualnych należy około 1/3 powierzchni leśnej. Pozostała część to w znacznej mierze Sulejowski Park 

Krajobrazowy. 

Dominującym gatunkiem jest sosna. Stanowi ona około 89% udziału. Poza tym występuje świerk (0,8% 

udziału), jodła (0,5%), dąb (ok. 2,4%), brzoza (ok. 2,9%), olsza (ok. 3,2%) i inne gatunki (1,2%) rosnące 

najczęściej w pozostałych resztkach lasów mieszanych na morenach, których tereny w większości zajęte 

zostały przez rolnictwo. Z tego też powodu maleje występowanie takich gatunków jak jodła, buk oraz 

świerk. Na glebach słabych piaszczystych podstawowym gatunkiem są drzewostany sosnowe. Oprócz tego 

występuje różnorodna gatunkowo roślinność torfowiskowa i łąkowa. Największy obszar na terenie gminy 

Aleksandrów zajmują bory (ok. 80%) i najczęściej są to bory świeże. Siedliska leśne zajmują około 17,1% a 

olsy ok. 2,9% powierzchni. Wśród borów mieszanych sosnowo-dębowych najwyższe wartości przyrodniczo-

leśne posiadają bory w okolicach Taraski. Natomiast najcenniejsze bory sosnowe występują w Justynowie. 

Lasy łęgowe mające znaczenie przyrodniczo-leśne zachowały się w uroczyskach: między Sulejowem i 

Ostrowem (wraz ze strefą ujściową Czarnej Malenieckiej) oraz rejon Justynowa a także Borowiec-Dąbrowa 

nad Czarną. Z kolei bagienne lasy olszowe najlepiej reprezentowane są w następujących miejscach: 

uroczysko Czarny Las koło Justynowa, między Sulejowem i Taraską. Lasy mieszane reprezentowane przez 

lasy dębowe z domieszką sosny i należące do termofilnych zbiorowisk: dąbrowy świetlistej i grądu 

wysokiego spotyka się jeszcze w uroczysku Jaksonek. Również w Jaksonku znaleźć można naturalne lasy 

puszczańskie – dąbrowa 5 ha. 

Wśród kompleksów leśnych największym jest Sulejowski Park Krajobrazowy rozciągający się od 

granic Sulejowa wzdłuż rzeki Pilicy. Dużym kompleksem jest również obszar w okolicach wsi Brzezie, 
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Wolica, Poręba. Obejmuje on swym zasięgiem najwyższe wzniesienie w gminie „Diabla Góra”. Miejsce 

znane z walk partyzantów z okresu II wojny światowej. Jednym z największych wrogów lasu są szkodniki 

owadzie. Na szczęście w gminie Aleksandrów jest ich stosunkowo mało. Występuje za to wiele gatunków 

płazów, gadów, ptaków. Natomiast wśród ssaków spotkać można nocka rudego (Dąbrowa nad Czarną), 

mroczka późnego (Dąbrowa nad Czarną) czy borowca wielkiego, oraz wiele innych. 

Lasy na terenie gminy Aleksandrów są w bezpośrednim władaniu Regionalnej Dyrekcji Lasów 

Państwowych i nadzorowane są przez Nadleśnictwa Opoczno i Smardzewice. Lasy niepaństwowe 

nadzorowane są przez wyżej wymienione nadleśnictwa na zasadzie zleconych umów a nadzór 

finansowany jest z budżetu państwa. 

2.8.8. Obszary i elementy prawnie chronione 

Tereny o stosunkowo najmniej przekształconym środowisku przyrodniczym na terenie gminy zostały objęte 

ochroną. Należą do nich: 

Rezerwat florystyczny Jaksonek. Zlokalizowany w północno – zachodniej części gminy w Nadleśnictwie 

Opoczno, Leśnictwie Jaksonek w pobliżu wsi Taraska na granicy mezoregionu Wzgórz Opoczyńskich. 

Został utworzony Zarządzeniem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

18 maja 1984 roku (MP Nr 15, poz. 108 z 1984 r.). 

Powierzchnia rezerwatu wynosi 79,69 ha. Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie stanowiska 

zimoziołu północnego (relikt glacjalny) oraz zbiorowisk leśnych o charakterze naturalnym (m.in. dąbrowa 

świetlistej). Ochronie podlegają również: bór świeży, suchy i mieszany, a także miejscowo wykształcony ols. 

W 1989 r. został powiększony o ostatni w Lesie Jaksońskim płat dąbrowy świetlistej. Charakterystyczna jest 

bogata flora ciepłolubna (m.in. Naparstnica Zwyczajna, Pięciornik Biały). 

Rezerwat przyrody Diabla Góra. Zlokalizowany jest w Nadleśnictwie Przedbórz na terenie obrębu Reczków. 

Całkowita jego powierzchnia wynosi około 159 ha (w tym związanych z gospodarką leśną 4,37 ha), z czego 

zaledwie niespełna 23 ha wchodzi w skład gminy Aleksandrów. Ten rezerwat o charakterze leśno – 

krajobrazowym został utworzony na podstawie zarządzenia Ministerstwa Ochrony Środowiska w 1987 r. 

Jest siedliskiem naturalnym zbiorowisk roślinnych z wychodniami skał piaskowych. Oprócz walorów 

przyrodniczych, rezerwat posiada wartości historyczno – kulturowe. Był miejscem działań zbrojno - 

partyzanckich w trakcie II Wojny światowej, zaś zalegające na zboczach wzniesienia Żółte i różowe 

piaskowce według podań ludowych były budulcem do utworzenia w tym miejscu piekła. 

Sulejowski Park Krajobrazowy. 

Podstawę prawną działania Sulejowskiego Parku Krajobrazowego zwanego dalej Parkiem stanowi 

Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 24/2006 z dn. 3 lipca 2006r. w sprawie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. W. Ł. z 2006 r. Nr 248, poz.1911). 

Obszar SPK zajmuje prawie 3,5 tys. ha terenu gminy Aleksandrów, co daje około 20% całkowitej 

powierzchni gminy. Celem utworzenia Parku było zachowanie cennych walorów krajobrazowych, 

przyrodniczych (zwłaszcza naturalnie meandrującej rzeki Pilicy) i kulturowych. Park chroni prawnie 

dąbrowę świetlistą, łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe i jesionowe, olsy źródliskowe, oraz m. in. Grąd 
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subkontynentalny. Dodatkowo występują tu bardzo rzadkie gatunki roślin (m. in. zimoziół północny, zawilec 

wielkokwiatowy). Główną oś parku stanowi rzeka Pilica, w której wykształcił się wyjątkowy ekosystem 

przyrodniczy, dodatkowo chroni się naturalną krawędź jej doliny (m. in. pod Szarbskiem). Plan ochrony, 

ustanowiony Rozporządzeniem Nr 29/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006 r., określił 

strategię ochronną SPK. 

W planie określone zostały m.in. zasady, cele ochrony w gospodarczym korzystaniu z terenów Parku i 

otuliny w zakresie: gospodarki rolnej, leśnej i wodnej, zagospodarowania przestrzennego i budownictwa, 

turystyki i rekreacji. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 – „Dolina Środkowej Pilicy” – oznaczony kodem 

PLH10008, chroniący naturalną terasę zalewową doliny Pilicy z typową mozaiką dobrze zachowanych 

siedlisk przyrodniczych, w tym 11 typów siedlisk ważnych dla ochrony różnorodności biologicznej Europy, 

liczący ponad 1750 ha powierzchni. Podstawą prawną powstania ww. specjalnego obszaru ochrony siedlisk 

Natura 2000 jest ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z 

późn. zmianami). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ww. ustawie lista specjalnych obszarów ochrony 

siedlisk Natura 2000 (w tym „Dolina Środkowej Pilicy”) została przekazana Komisji Europejskiej przez 

Ministra właściwego do spraw środowiska, po uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Lista została zatwierdzona 

przez Komisję, wobec czego ustalenia dotyczące SOOS Natura 2000 nabrały mocy prawnej z dniem 16 

października 2007 r. 

Pomniki przyrody: Na terenie gminy Aleksandrów występuje 19 pomników przyrody w czterech 

lokalizacjach. Oprócz jednego głazu narzutowego (we wsi Taraska) pozostałymi pomnikami przyrody są 

drzewa. Podstawą prawną powstania tego typu pomników były: Zarządzenie Wojewody Piotrkowskiego Nr 

45/86 (Dz. U. Nr 17 poz. 177 z 30 grudnia 1987 r. – w przypadku dębu szypułkowego we wsi Piła, 12 dębów 

szypułkowych we wsi Jaksonek oraz głazu narzutowego 

w Tarasce oraz Rozporządzenie Wojewody Piotrkowskiego Nr 4/96 (Dz. U. W. P. Nr 21, poz. 75 z 8 

listopada 1996 r dla dwóch klonów pospolitych, wiązu polnego oraz lipy drobnolistnej oraz modrzewia 

europejskiego. 

 

Użytki ekologiczne zostały utworzone Rozporządzeniem Nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 
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17 grudnia 2001 r. (Dz. U. Ł. Nr 272 poz. 4779 z dnia 29 grudnia 2001 r.). Na terenie gminy występuje ich 

11. Użytkami w większości są bagna śródleśne oraz w mniejszym stopniu torfowiska śródleśne. Największa 

ich ilość znajduje się we wsi Józefów oraz Taraska. Łącznie zajmują około 11,6 ha. 

  

Do obszarów chronionych odrębnymi przepisami należą: 

- gleby chronione – kl. III i IV, 

- tereny złóż udokumentowanych, 

- tereny zalewane wodami powodziowymi. 

 

 

 

2.8.9. Syntetyczna ocena warunków ekofizjograficznych 

Gmina Aleksandrów charakteryzuje się dość zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym. Część 

południowa cechuje się stosunkowo bogatym urzeźbieniem terenu wyrażającym się m. in. dużymi 

deniwelacjami, głęboko wciętymi dolinkami. 

Część północna należąca charakteryzuje się płaską, monotonną rzeźba terenu, słabiej uwidocznionymi 

dolinami rzecznymi. 

W zakresie poszczególnych elementów środowiska gmina charakteryzuje się: 

- skromnymi zasobami surowców naturalnych, 

- niewielkim przekształceniem sieci rzecznej poprzez regulację rzek i zabudowę hydrotechniczną. 

- brakiem naturalnych większych zbiorników wód stojących; 

- dość słabymi warunkami glebowymi, 
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- stosunkowo wysoką lesistością (zwłaszcza w zachodniej części gminy) i nierównomiernym 

rozmieszczeniem istniejących kompleksów leśnych. 

Do obszarów wymagających ochrony zaliczyć należy także wszystkie tereny bagienne, łąki wilgotne, niskie 

torfowiska i tereny lasów lęgowych - około 700 ha. 

22..99..  ŚŚRROODDOOWWIISSKKOO  KKUULLTTUURROOWWEE  

2.9.1. Ogólna charakterystyka środowiska kulturowego gminy 

Wielowiekowa historia osadnictwa na terenie gminy Aleksandrów wpłynęła na występowanie cennych dóbr 

kultury materialnej. Wobec czego można wyróżnić 4 ich podstawowe grupy: 

- układy przestrzenne wsi; 

- obiekty architektury i budownictwa; 

- zespoły zieleni urządzonej (parki); 

- obiekty i stanowiska archeologiczne. 

Układy przestrzenne wsi Rozwój osadnictwa na terenie gminy Aleksandrów następował w kilku okresach, 

czego odzwierciedleniem są rodzaje układów przestrzennych wsi. Uwarunkowania środowiskowe oraz 

kulturowo – gospodarczo – polityczne determinowały rozplanowanie poszczególnych osad. Warto 

zaznaczyć, iż wsie charakteryzujące się cennymi układami przestrzennymi są rozmieszczone nieregularnie 

na terenie całej gminy. Chronione układy przestrzenne posiadają poniższe wsie: 

 

Obiekty architektury i budownictwa. 

Z zakresu obiektów architektury i budownictwa w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków znajduje się 5 obiektów o charakterze świeckim oraz 2 obiekty sakralne. Podsumowując, na 

terenie gminy zlokalizowanych jest 7 obiektów wysokiej rangi kulturowo – historyczno – poznawczej. 

W gminnej ewidencji znajduje się 25 obiektów, z czego zaledwie 4 sakralne. Pozostała część w większości 

jest reliktem osadnictwa wiejskiego. Dodatkowo bogate tradycje młynarstwa (szczególnie wiek XIX i 

początek XX) na terenie gminy Aleksandrów pozostawiły po sobie ślad w postaci 7 młynów wodnych 

również znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.  

Zespoły zieleni urządzonej (parki) oraz cmentarze. 

Na terenie gminy znajduje się obecnie 7 zabytkowych parków, z czego 3 jest wpisanych do rejestru 
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zabytków, pozostałe zaś znajdują się w gminnej ewidencji. 3 pierwsze stanowią część zespołów dworsko – 

parkowych. Obiekty cmentarne wciągnięte do gminnej ewidencji zabytków należą do wyznania rzymsko – 

katolickiego i zlokalizowane są w miejscowościach: Dąbrowa nad Czarną, Dąbrówka i 2 obiekty w 

Skotnikach”. 

Obiekty i stanowiska archeologiczne 

Rozwój osadnictwa na terenie gminy przebiegał stosunkowo dynamicznie. Świadczą o tym liczne 

stanowiska archeologiczne, począwszy od epoki kamienia, przez okres brązu, okres rzymski, aż po 

średniowiecze i okres nowożytny. Największe zgrupowania punktów osadniczych znajdują się w rejonie 

Skotnik, Justynowa oraz Starej - Kolonii w części południowej, Zygmuntowa, Szarbska na zachodzie, Siucic 

na wschodzie oraz Dąbrowy nad Czarną i Dębowej Góry w części północnej. 

2.9.2. Elementy historycznego układu urbanistycznego 

Na terenie gminy Aleksandrów przeważa sznurowy układ urbanistyczny wsi. W dużej mierze dominują 

ulicówki (wsie rozwijające się, po obu stronach wzdłuż traktów, dróg). Do powyższych można zaliczyć m. 

in. Aleksandrów, Kalinków, Kotuszów oraz Rożenek – wpisane do gminnej ewidencji konserwatorskiej. 

Liczne są również wsie o złożonym charakterze przestrzennym, powstałe w różnych okresach historycznych 

(m.in. Skotniki), bądź te o nietypowym, często nieokreślonym układzie (Dąbrowa nad Czarną czy Szarbsko). 

Na terenie gminy występują również przysiółki, które na skutek rozwoju przekształciły się w osobne wsie 

(m.in. Zygmuntów, Borowiec). 

Warto jednak zaznaczyć, iż wsią o najciekawszym rodzaju przestrzennym na terenie gminy jest Kotuszów. 

Wieś ta przejawia cechy charakterystyczne dla owalnic (duży plac w centrum wsi z dwoma stawami). 
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2.9.3. Obiekty kulturowe wpisane do rejestru zabytków 
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2.9.4. Obiekty kulturowe znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków 

Obiekty znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków 
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2.9.5. Stanowiska archeologiczne 

Na terenie gminy Aleksandrów występują liczne ślady działalności człowieka w postaci stanowisk 

archeologicznych. Warto podkreślić różnorodność okresów ich pochodzenia. Najwięcej stanowisk 

charakteryzuje się pochodzeniem nowożytnym (Jaksonek, Siucice), w mniejszej części pochodzi z 

epoki kamienia, brązu czy żelaza (spotykane m.in. we wsiach Ostrów, Borowiec, Kotuszów, 

Zygmuntów i Dąbrówka). Pozostałości datowane na okres paleolitu stwierdzono na terenie wsi 

Ostrów. Warto także zaznaczyć, iż na terenie gminy w dużej ilości występują także stanowiska meozlityczne 

jak i neolityczne (np. Zygmuntów i Skotniki). Największe skupiska stanowisk archeologicznych znajdują się 
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w Ostrowie, Kotuszowie, Zygmuntowie i Kolonii Siucice oraz Skotniki (tj. zachodnie pierzeje gminy, 

wschodnia oraz południowo – wschodnia część gminy). 
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2.9.6. Dobra kultury współczesnej 

Zgodnie z definicją zawartą w obowiązującej ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, za 

ww. dobra należy rozumieć dobra kultury nie będące zabytkami. Po analizie uznano, że na terenie gminy są 

to: 

- przydrożne kapliczki i krzyże na terenie całej gminy, 

- miejsce pamięci istniejące na terenie wsi Skotniki. 
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2.9.7. Syntetyczna ocena stanu środowiska kulturowego 

Środowisko kulturowe gminy Aleksandrów nie jest wyjątkowo bogate. Z jednej strony duża liczba 

stanowisk archeologicznych odkrytych na terenie gminy może świadczyć o dynamicznym rozkwicie 

osadnictwa przed wieloma wiekami, z drugiej zaś niewielka liczba obiektów wpisanych zarówno do 

ewidencji jak i rejestru zabytków odzwierciedla niekorzystne wpływy historyczno – polityczne. 

Warto także podkreślić, że duża część istniejących, chronionych prawnie obiektów jest zagrożona 

nieodwracalnymi w skutkach procesami dewastacji i degradacji. Do obiektów wyjątkowo narażonych na 

oddziaływanie powyższych procesów należy zaliczyć te wykonane z drewna. W złej sytuacji znajdują się 

również parki dawnych zespołów rezydencjalnych oraz cmentarze. Pozbawione właściwej opieki, źle 

gospodarowanie, zaniedbane tracą swą dawną wartość i piękno. 

Podsumowując, środowisko kulturowe gminy zależy w największym stopniu od podejścia miejscowej 

ludności oraz władz rządzących, które stosownymi rozporządzeniami oraz działaniami renowacyjno– 

konserwatorskimi powinny chronić relikty dawnych epok. 

22..1100..  RROOLLNNIICCZZAA  PPRRZZEESSTTRRZZEEŃŃ  PPRROODDUUKKCCYYJJNNAA  

Gleby gminy Aleksandrów są stosunkowo niskiej jakości. Prawie 75% z ogólnego areału gleb to te 

najsłabsze – zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej. Rozwój rolnictwa na takich terenach jest utrudniony, zaś 

wachlarz uprawianych roślin ograniczony. Duże kompleksy gleb najlepszych w gminie, chronionych (III i 

IV klasa bonitacyjna) występują w rejonie następujących miejscowości: Niewierszyn, Kotuszow, 

Włodzimierzów, Rożenek, Aleksandrów i Siucice. Najsłabsze gleby występują w południowej części 

obszaru gminy. Syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi jednak (w/g 

JUNG 100) aż 71,6 pkt, przy średniej krajowej 66,6 pkt i średniej dla byłego woj. piotrkowskiego = 58,4 

pkt.. 

Wartości wskaźnika „JUNG 100” dla jakości gleb, klimat obszaru, długość okresu wegetacyjnego, 

urzeźbienie terenu i warunki wodne - predestynują obszar gminy do kontynuowania funkcji rolniczych, jako 

funkcji wiodącej (co nie wyklucza rozwoju funkcji komplementarnych). 

22..1111..  JJAAKKOOŚŚĆĆ  ŻŻYYCCIIAA  MMIIEESSZZKKAAŃŃCCÓÓWW  

Poziom jakości życia mieszkańców określają m.in. dochody mieszkańców gminy, poziom bezrobocia, 

poczucie bezpieczeństwa, poziom zdrowotności oraz stan infrastruktury społecznej i technicznej. Na poziom 

życia mieszkańców ma jednak największy wpływ zakres realizacji zadań własnych gminy. Do zadań z tego 

zakresu zalicza się przede wszystkim sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, które zaspokajają zbiorowe 

potrzeby populacji, a nie są ustawowo zastrzeżone na rzecz innych podmiotów działających na obszarze 

gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie terytorialnym do zadań własnych gminy należą szczególnie 

następujące zadania: 

- ład przestrzenny i gospodarka terenami, 

- ochrona środowiska, 
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- gminne drogi, ulice i przestrzenie publiczne, 

- wodociągi i zaopatrzenie w wodę, 

- kanalizacja i oczyszczanie ścieków komunalnych, 

- utrzymanie czystości i urządzenia sanitarne, 

- wysypiska i utylizacja odpadów komunalnych, 

- zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, 

- lokalny transport zbiorowy, 

- ochrona zdrowia, 

- pomoc społeczna, 

- komunalne budownictwo mieszkaniowe, 

- oświata, 

- kultura (w tym biblioteki), 

- kultura fizyczna, rekreacja i sport, 

- targowiska i obiekty handlowe, 

- zieleń komunalna i zadrzewienie, 

- cmentarze komunalne, 

- porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa, 

- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, 

Analiza przestrzenna uwarunkowań realizacji zadań własnych gminy stanowi przesłankę merytoryczną 

oceny trendów rozwojowych obszaru, a problemy jakości życia mieszkańców winny być na bieżąco 

monitorowane. 

33..  UUWWAARRUUNNKKOOWWAANNIIAA  ZZEEWWNNĘĘTTRRZZNNEE  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  

OOBBSSZZAARRUU  GGMMIINNYY..  

33..11..  PPOOWWIIĄĄZZAANNIIAA  PPRRZZYYRROODDNNIICCZZEE  

Główne powiązania przyrodnicze z obszarami sąsiednimi to: 

- Sulejowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną, 

- Pradolina rzeki Czarnej Malenieckiej, 

- Kompleksy lasów pradoliny rzeki Pilicy i obszarów przyległych. 

33..22..  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  SSPPOOŁŁEECCZZNNAA  

W zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego usługi w tym zakresie realizowane są w pobliskich  miastach: 

Sulejowie, Piotrkowie Trybunalskim i Opocznie. W zakresie szkolnictwa wyższego w Piotrkowie 

Trybunalskim (WSP) i w Łodzi - oferującej szeroką gamę kierunków akademickich. W zakresie 

ponadlokalnych usług kulturalnych wiodącą role w tym zakresie spełnia Sulejów i Piotrków Trybunalski. 

Pozostałe elementy układu infrastruktury społecznej realizowane są (w różnym zakresie) na obszarze gminy. 
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33..33..  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRAA  TTEECCHHNNIICCZZNNAA  

Do najistotniejszych powiązań regionalnych i ponadlokalnych gminy w tym zakresie należy: 

- droga krajowa Nr 74, 

- proponowany most na rzece Pilicy w miejscowości Łęg Ręczyński, 

- projektowana linia telekomunikacyjna Stoczki - Skotniki (Skórkowice), 

- turystyczny szlak wodny rz. Pilicy. 

33..44..  AANNAALLIIZZAA  PPOOWWIIĄĄZZAAŃŃ  ZZ  GGMMIINNAAMMII  SSĄĄSSIIEEDDNNIIMMII  

Wstępna analiza funkcjonalno - przestrzenna dokonana dla obszaru gminy wykazuje, że na obszarze 

graniczącym z gminami sąsiednimi brak konfliktów, które by mogły naruszać procesy inwestycyjne. Istnieje 

natomiast wiele zagadnień i problemów warunkujących możliwości nawiązywania i rozwijania współpracy 

szczególnie w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności. Płaszczyzną współpracy mogą być 

stosunki bilateralne, a także działalność w ramach Związku Gmin Nadpiliczańskich. 

Do najistotniejszych płaszczyzn współpracy i miedzygminnej działalności zaliczyć należy: 

- tworzenie bazy turystyczno - wypoczynkowej, 

- poprawa funkcjonowania komunikacji i telekomunikacji i łączności, 

- ochrona środowiska przyrodniczego, 

- poprawa funkcjonowania sieci infrastruktury zdrowia, sportu, rekreacji i kultury, 

- zwiększanie potencjału ekofizycznego obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej, ukierunkowanie jej na 

gospodarkę ekologiczną i ekoturystykę, 

- połączenia mostowe z zachodnim brzegiem Pilicy. 

B. KIERUNKI I POLITYKA 

44..  KKIIEERRUUNNKKII  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  GGMMIINNYY  

44..11..  OOBBSSZZAARRYY  OORRAAZZ  ZZAASSAADDYY  OOCCHHRROONNYY  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA  II  JJEEGGOO  ZZAASSOOBBÓÓWW,,  OOCCHHRROONNYY  PPRRZZYYRROODDYY  II  

KKRRAAJJOOBBRRAAZZUU  KKUULLTTUURROOWWEEGGOO  

4.1.1. System powiązań przyrodniczych 

Środowisko przyrodnicze gminy Aleksandrów jest urozmaicone. Wpływa na to fakt, iż przez teren 

gminy przepływają dwie rzeki o znaczeniu ponadregionalnym pod względem tworzonych przez nie 

ekosystemów. Rzeki: Pilica oraz Czarna Maleniecka stanowią wyjątkowo efektywne korytarze ekologiczne, 

a także oddziałują na rodzaj jak i jakość całego środowiska naturalnego gminy. Konieczna jest ochrona 

tychże elementów systemu ekologicznego, które zapewniają powiązania 

gminy z elementami systemu ekologicznego szczebla krajowego oraz regionalnego. Dolina rzeki Pilicy 

zapewnia połączenie obszaru opracowania z doliną Warty, będącą korytarzem ekologicznym o randze 

krajowej, proponowana do objęcia systemem ochrony prawnej jako Piliczański Obszar Chronionego 

Krajobrazu. 
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Dolina rzeki Czarnej Malenieckiej (dopływ Pilicy) stanowiąca istotny element regionalnej sieci powiązań 

ekologicznych – wskazana jest do objęcia ochroną prawną (zespół przyrodniczo – krajobrazowy). 

Przez gminę Aleksandrów przebiega również wschodnia granica Sulejowskiego Parku  Krajobrazowego, 

zasobnego w walory przyrodniczo – krajobrazowe. Wybitne zasoby przyrodnicze 

obszarów nadpilickich (zwłaszcza lęgowiska rzadkich ptaków) włączono do ogólnoeuropejskiej sieci 

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (chroniące obszary zgodnie z Dyrektywą Ptasią jak i 

Siedliskową). Ponadto, na obszarze gminy Aleksandrów projektuje się obszary chronionego krajobrazu – 

wyżej wymieniony „Piliczański” oraz „Spalsko - Sulejowski”. 

Kompleksy leśne północno-zachodniej oraz północnej części gminy posiadają swoją kontynuacje poza 

granicami gminy. Podsumowując, środowisko gminy Aleksandrów odgrywa ważną rolę w regionalnym 

systemie ekologicznym województwa. 

4.1.2. Prawna ochrona zasobów środowiska przyrodniczego 

Ochrona obiektów i obszarów przyrodniczych objętych prawną ochroną odbywa się poprzez 

respektowanie w pełni zasad ochrony zawartych w aktach prawnych ustanawiających poszczególne 

formy ochrony, są to: 

- dla rezerwatu przyrody „Jaksonek” – Zarządzenie Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 maja 1984 

r. (MP Nr 15, poz. 108 z 1984 r.), 

- dla rezerwatu przyrody „Diabla Góra” – Zarządzenie Ministra Ochrony środowiska z 1987 r., 

- dla Sulejowskiego Parku Krajobrazowego – Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 24/2006 z dnia 3 

lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 248, 

poz. 1911), 

- dla użytków przyrody – 1 bagna śródleśnego w Opocznie, Rożenku, 3 bagien śródleśnych 

w Smardzewicach, Tarasce, 3 kompleksów bagien i torfowisk śródleśnych w Przedborzu, Józefowie oraz 4 

bagien śródleśnych w Przedborzu, Józefowie o łącznej powierzchni 11,59 ha – Rozporządzenie Nr 57/2001 

Wojewody Łódzkiego z dnia 17 grudnia 2001 r., 

- dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Środkowej Pilicy” – Ustawa z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmianami), 

- dla pomników przyrody: 

- 2 klonów pospolitych wiązu polnego, lipy drobnolistnej i modrzewia europejskiego w Rożenku 

- Rozporządzenie Wojewody Piotrkowskiego Nr 4/96 (Dz. U. W. P. Nr 21, poz. 75 z dnia 8 listopada 1996 

r.), 

- 12 dębów szypułkowych w Jaksonku (Nadleśnictwo Opoczno) – dębu szypułkowego w Pile, głazu 

narzutowego w Tarasce – Zarządzenie Wojewody Piotrkowskiego Nr 45/86 (Dz. U. Nr 177 

z 30 grudnia 1987 r.), 

Ponadto: 

- dla parków dworskich wciągniętych do rejestru zabytków – we wsiach: Dębowa Góra, Skotniki, 

Rożenek obowiązują zasady ochrony zawarte w pkt. 4.2, 
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- dla parków dworskich wciągniętych do gminnej ewidencji zabytków – we wsiach Kawęczyn, Piła, 

Szarbsko, Stara obowiązują zasady ochrony zawarte w pkt. 4.2, 

Dla terenów położonych w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego strategię ochronną wraz z 

zasadami zagospodarowania określa plan ochrony SPK ustanowiony Rozporządzeniem Nr 29/2006 

Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. 

W ww. planie sformułowania: 

- działania ochronne w odniesieniu do terenów nie objętych ochroną prawną a wymagających wzmożonej 

ochrony, tj. dla: 

- ekosystemów leśnych (lasy i ich sąsiedztwo), 

- ekosystemów nieleśnych (łąki i użytki rolne), 

- ekosystemów wodno-torfowiskowych (zbiorniki wodne, oczka, doły potorfowe, sadzawki, 

bagna, mokradła, torfowiska), 

- zasady utrzymania korytarzy ekologicznych w odniesieniu do dolin: Pilicy oraz Czarnej Malenieckiej. 

Ponadto w studium zostały określone zasady w zakresie, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, 

gospodarki rolnej i leśnej ze wskazaniem obszarów do zalesień i wyłączeń z zalesień, a także 

szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania ich użytkowania, w tym: 

- tereny wyłączone z zabudowy (m.in. tarasy zalewowe rzek Pilicy i Czarnej Malenieckiej), 

- ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

- ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury turystycznej, edukacyjnej i rekreacyjnej, 

- szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia ich użytkowania wynikające 

z uwarunkowań kulturowych, 

- zasady kształtowania terenów zieleni i zadrzewień, 

- warunki lokalizacji planowanych inwestycji celu publicznego oraz związane z nimi zagrożenia. 

Zgodnie z ustaleniami planu ochrony SPK na jego terenie dla ochrony wglądów widokowych i powiązań 

widokowych zaleca się wprowadzenie zakazu lokalizacji nowych, czytelnych w krajobrazie elementów 

infrastruktury technicznej (maszty, słupy elektroenergetycznych linii przesyłowych). 

- gabaryty i architektura nie powinny powodować dysharmonii otoczenia, wpływać negatywnie na 

warunki percepcji „Parku...” i sąsiadujących terenów z równie wysokimi walorami kulturowymi 

i krajobrazowymi, 

- nowa zabudowa powinna stanowić uzupełnienie już istniejącej w nawiązaniu do jej charakteru stylem i 

formą oraz materiałem budowlanym, 

- ilość kondygnacji naziemnych dla budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji naziemnych, 

z nieprzekraczalną wysokością zabudowy do 9 m i nachyleniu połaci dachowych miedzy 15° - 45°, 

- należy stosować ażurowe ogrodzenia ułatwiające migrację drobnych zwierząt do wysokości zgodnej 

z warunkami zabudowy, 

- ochrona domów drewnianych, możliwości adaptacji na cele letniskowe (pod nadzorem właściwego urzędu 

konserwatorskiego). 
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W związku z odstąpieniem od przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania niniejszej 

zmiany studium na środowisko na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska 

(postanowienie Wojewody Łódzkiego z dnia 5. 12. 2007 r. znak: SR.V – 6617 – 1/110/2007), zgodnie z ww. 

postanowieniem dla terenów położonych w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina 

Środkowej Pilicy” obowiązuje: 

- dla realizacji inwestycji należy przeprowadzić procedurę oddziaływania na środowisko według 

obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska. 

Zgodnie z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego” 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XLV/524/2002 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. oraz 

ww. Planu Ochrony SPK wskazuje się tereny oraz obiekty do objęcia następującymi formami ochrony 

przyrody: 

- obszary chronionego krajobrazu: 

„Spalsko - Sulejowski”, 

„Piliczański:, 

- zespół przyrodniczo – krajobrazowy „Dolina rzeki Czarnej Malenieckiej”, (281,7 ha powierzchni) 

chroniący naturalną dolinę rzeczną ze starorzeczami, bogatą roślinnością, na którą składają się fragmenty 

naturalnych zbiorowisk wodnych, szuwarowych, torfowiskowych, leśnych i łąkowych, 

bogatą fauną, liczne zabytki kultury materialnej m. in. zespół dworsko-parkowy, młyn, charakterystyczne 

budownictwo drewniane. 

- stanowisko dokumentacyjne „Skarpa nad Czarną”, (około 3,0 ha powierzchni) chroniący stromy stok 

doliny rzeki Czarnej Malenieckiej, jeden z piękniejszych przykładów naturalnej, erozyjno 

- akumulacyjnej działalności nieuregulowanej rzeki. 

- pomniki przyrody 
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Dla powyższych terenów, w ramach których zlokalizowane są ww. fragmenty obszaru gminy oraz 

obiekty, należy przyjąć taki sposób zagospodarowania, który do czasu objęcia ich ww. formami 

prawnymi zapewni ich ochronę. Dla cennych okazów wskazanych do objęcia prawną ochroną należy 

wykluczyć wykonywanie robót ziemnych w odległości co najmniej równej rzutowi korony drzewa na 

powierzchni ziemi, jednak nie mniejszej niż 10 m. 

4.1.3. Możliwość zwiększenia bogactwa przyrodniczego gminy i poprawy warunków 

środowiskowych 

Rozwój gminy, zwłaszcza w zakresie komunikacji, budownictwa oraz działalności gospodarczej będzie 

wpływał w pewnym stopniu na środowisko przyrodnicze. Należy podjąć działania zapobiegające degradacji 

zasobów przyrodniczych i krajobrazowych. Konieczne jest dążenie do eliminowania istniejących zagrożeń 

środowiska oraz podejmowanie działań zapobiegawczych w tym zakresie tj.: 

- ochrona dolin rzecznych – korytarzy ekologicznych o znaczeniu regionalnym (doliny rzek Pilicy oraz 

Czarnej) i lokalnym dla zachowania ciągłości przestrzennej obszarów aktywnych biologicznie, 

- ochrona istniejącej zieleni, w tym: kompleksów lasów państwowych i prywatnych, zadrzewień, 

zbiorowisk łąkowych, szuwarowych i torfowisk, 
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- rozwijanie istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni śródpolnej, zarośli i zadrzewień wzdłuż 

rowów, drobnych cieków i dróg polnych – pełnione przez nie funkcje wodochronne 

i wiatrochronne, są szczególnie istotne z uwagi na przesuszenie gruntów na większości obszaru 

gminy i postępujące na skutek wylesiania terenów procesy erozyjne gleb, 

- zwiększanie lesistości (szczególnie w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego) kosztem 

nieużytków oraz słabych jakościowo gleb, przebudowa jednogatunkowych lasów na mieszane (lasy 

jednogatunkowe są mało odporne na degradację), zachowanie lasów łęgowych w dolinach rzek. 

Dla zwiększenia zasobów wodnych gminy planuje się realizację zbiorników małej retencji wg 

Wojewódzkiego Programu Małej Retencji. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w ww. programie wybudowano 

zbiornik „Wólka Skotnicka” (o powierzchni poniżej 5 ha), zaś dwa przewiduje się do realizacji: 

- zbiornik powyżej 5,0 ha – „Dębowa Góra” na rzece Czarnej Malenieckiej, 

- zbiorniki poniżej 5,0 ha – „Szarbsko” na cieku, będącym dopływem rzeki Pilicy. 

Oprócz poprawy bilansu wodnego, przyrost retencji powierzchniowej wpłynie na: zmianę warunków 

siedliskowych na terenach przyległych, powstanie warunków dla rozwoju biotopów wodnych oraz sukcesji 

flory i fauny, wzbogaci również walory krajobrazowego gminy. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji i odbioru wód powierzchniowych 

na terenach rolnych, należy zachować istniejącą sieć rowów melioracyjnych; każda zmiana użytkowania 

tych terenów musi być uzgodniona z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

Piotrkowie Trybunalskim. 

Ochrona udokumentowanych złóż surowców naturalnych przed zainwestowaniem innym niż 

eksploatacja na warunkach określonych w udzielonych koncesjach, należy wykluczyć eksploatację 

surowców na terenach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

Największe zmiany warunków przyrodniczych na terenie gminy nastąpią w związku z przebudową drogi 

krajowej nr 74 do parametrów drogi ekspresowej S-74, projektowaną drogą ekspresową S-12, w związku z 

tym zaleca się: 

- uwzględnić środki ochrony środowiska przyrodniczego w postaci różnego rodzaju przejść dla 

zwierząt dziko żyjących (mosty, przepusty), 

- specjalne reżimy odprowadzania wód opadowych (osadniki, separatory) oraz zabezpieczenia przed 

zagrożeniami incydentalnymi. 

4.1.4. Przeciwdziałanie zagrożeniu powodzią 

Zgodnie ze „Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

– Etap I – 2005 r.” oraz „Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I – 2006 r.” stanowiącym 

uzupełnienie ww. opracowania, sporządzonych dla rzek Pilicy i Czarnej Malenieckiej, 

na rysunku zmiany studium wyznaczono strefę bezpośredniego zagrożenia powodzią – zgodnie 

z przepisami szczególnymi. 
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Niewątpliwie działaniem zmierzającym do zapobiegania zagrożeniom powodziowym będzie zakładana w 

Wojewódzkim Programie Małej Retencji realizacja zbiornika „Dębowa Góra” (powyżej 5 ha) na rzece 

Czarnej Malenieckiej. 

Dla terenów położonych w zasięgu tak wyznaczonej strefy przy zagospodarowaniu zabrania się 

wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią (zgodnie z przepisami 

szczególnymi). 

44..22..  OOBBSSZZAARRYY  II  ZZAASSAADDYY  OOCCHHRROONNYY  DDZZIIEEDDZZIICCTTWWAA  KKUULLTTUURROOWWEEGGOO  II  ZZAABBYYTTKKÓÓWW  OORRAAZZ  DDÓÓBBRR  

KKUULLTTUURRYY  WWSSPPÓÓŁŁCCZZEESSNNEEJJ  

Udokumentowane zasoby środowiska kulturowego stanowią podstawę do rozwoju gminy Aleksandrów. 

Wobec czego, należy wyznaczyć cele kształtowania tego środowiska: 

- wzmocnienie istniejących walorów oraz tworzenie nowych wartości na terenie całej gminy, 

- tworzenie zagospodarowania przestrzeni gminy w nawiązaniu do elementów środowiska 

kulturowego. 

Przyjęto, iż zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków będą obejmować: 

- pełne respektowanie zasad ochrony dla obiektów objętych ochroną na mocy przepisów szczególnych wraz 

z uwzględnieniem wpływu tych obiektów na sposób zagospodarowania terenów, w których są zlokalizowane 

lub terenów w ich sąsiedztwie, 

- wyznaczenie stref ochrony konserwatorskiej wraz z ustaleniem zakresu działań dla terenów 

wchodzących w ich skład. 

Ww. obiekty oraz projektowane strefy ochrony konserwatorskiej wyróżniono na rysunku zmiany 

studium – plansza „Kierunki i polityka”. 

4.2.1. Elementy podlegające ochronie 

Do elementów środowiska kulturowego podlegających ochronie należą: 

- obiekty w rejestrze zabytków, 

- obiekty w gminnej ewidencji zabytków, 

- stanowiska archeologiczne. 

Wykazy ww. obiektów i terenów zamieszczono w Rozdziale A – Uwarunkowania pkt. 2.9 (środowisko 

kulturowe). 

W odniesieniu do obiektów i terenów ujętych w rejestrze zabytków obowiązuje ich zagospodarowanie, 

prowadzenie badań, prac, robót oraz podejmowanie innych działań związanych z nimi zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony zabytków i opieki nad nimi. 

Pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymaga: 

- prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 

rejestru, 

- wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, 

- prowadzenie badań konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru, 

- prowadzenie badań architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru, 
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- przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 

- trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego tradycją 

wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje, 

- dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru, 

- zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku, 

- umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, 

- podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany 

wyglądu zabytku wpisanego do rejestru. 

W odniesieniu do obiektów i terenów znajdujących się w gminnej ewidencji konserwatorskiej, położonych w 

obrębie stref konserwatorskich i poza nimi w przypadku ich: remontu, przebudowy, rozbudowy, adaptacji, 

zmiany sposobu użytkowania, rozbiórki lub prowadzenia prac rewaloryzacyjnych (parki, cmentarze) ustala 

się obowiązek uzyskania: 

- wytycznych konserwatorskich do planowanych zamierzeń, 

- uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków planowanych zamierzeń. 

Wskazane jest również: 

- prowadzenie gospodarki mającej na celu wyeksponowanie obiektów zabytkowych, eliminowanie 

obiektów dysharmonizujących z obiektami zabytkowymi oraz porządkowanie otaczającej przestrzeni, 

- oznakowanie obiektów zabytkowych i znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

- przeprowadzenie remontów bieżących wszystkich wymagających tego typu działań obiektów 

umieszczonych w rejestrze zabytków, bądź gminnej ewidencji zabytków, 

- dla parków dworskich wciągniętych do rejestru zabytków oraz wciągniętych do gminnej ewidencji 

zabytków w celu ich ochrony należy: 

- przeprowadzić kompleksowe prace rewaloryzacyjne mające przywrócić zabytkowym parkom 

ich dawną świetność a polegające m.in. na zabiegach leczniczo – pielęgnacyjnych 

starodrzewia parkowego, uznaniu najcenniejszych okazów drzew za pomniki przyrody, 

przeprowadzenie procesu oznakowania i opisania parków w sposób podkreślający zasady 

ochrony i użytkowania, wydobyciu cech kompozycyjnych układów przestrzennych, 

zapewnieniu właściwych form użytkowania). 

4.2.2. Projektowane elementy 

Ustala się dodatkowo formy ochrony w postaci projektowanych stref ochronnych: 

- „B” – ochrony konserwatorskiej historycznych układów przestrzennych, 

- „K” – ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, 

- „E” – ochrony konserwatorskiej otwartych panoram, 

- „W” – ochrony archeologicznej, 

- „OW” – obserwacji archeologicznej. 

strefa „B” – ochrony konserwatorskiej historycznych układów przestrzennych obejmuje historyczny 

układ urbanistyczny następujących wsi: 
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- Aleksandrów, Borowiec, Dąbrowa Nad Czarną, Kalinków, Kotuszów, Rożenek, Szarbsko oraz wsi 

Skotniki, który nosi cechy miasteczka z rynkiem i wychodzącymi z niego uliczkami. 

- ochronie podlegają: układ urbanistyczny, w tym: sieć drogowa, linie regulacyjne dróg, podziały 

własnościowe, osie kompozycyjne, tradycyjna skala i typ zabudowy, 

- w ramach podejmowanych działań: 

- należy porządkować tereny z przypadkowych obiektów degradujących otoczenie zabytków lub 

wprowadzenie ekranów zieleni, izolujących elementy dysharmonizujące z zabytkiem, a już zrealizowane, 

- należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków: 

- trwałe zmiany elewacji i brył budynków eksponowanych w przestrzeni publicznej, 

- wyburzenia obiektów powstałych przed 1945 r., 

- dla nowych obiektów: 

- obowiązuje uzyskanie wytycznych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do projektu 

budowlanego, 

- uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektu budowlanego, jeżeli wymóg 

uzyskania uzgodnienia zawierają ww. wytyczne, 

- przed dokonaniem ewentualnych wyburzeń, w określonych, na etapie uzgodnienia przez Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków przypadkach, obowiązuje wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej, 

- należy nawiązywać nową i remontowaną zabudową do charakteru i skali zabudowy tradycyjnej pod 

względem formy, wysokości, lokalizacji (usytuowanie budynków w określonej, tradycyjnej linii zabudowy, 

kierunek kalenicy dachu, 

- należy wykluczyć lokalizację reklam wielkoformatowych o pow. powyżej 1,5 m². 

strefa „K” – ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, obejmuje najbardziej wartościowy 

fragment doliny rzeki Czarnej, wyznaczono w celu zapobiegania nadmiernemu zagęszczeniu 

zabudowy oraz wykluczeniu obudowania dróg, lasów, parków deformujących krajobraz kulturowy. 

- ochronie podlegają: wybitne walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe 

- w ramach podejmowanych działań: 

- ustala się priorytet dla działań podporządkowanych nakazom ochrony otoczenia historycznych 

zespołów przestrzennych i środowiska przyrodniczego, 

- obowiązuje zakaz agresywnych krajobrazowo (powyżej 300 m powierzchni i 12 m do najwyższego punktu 

dachu), 

- obowiązuje ograniczenie rozpraszania zabudowy, 

- zaleca się stosowanie kolorystyki neutralnej, 

- obowiązuje zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych, 

- należy wykluczyć wprowadzenie ogrodzeń przesłaniających widok chronionego terenu, 

- należy przeciwdziałać chaotycznej zabudowie letniskowej w Dąbrowie Nad Czarną, Ostrowie. 

strefa „E” - ochrony konserwatorskiej otwartych panoram obejmuje część gruntów wsi Taraska 

- ochronie podlegają: walory krajobrazowe – otwarte panoramy, 
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- w ramach podejmowanych działań: 

- wyłącza się tereny z zalesień w uzasadnionych przypadkach zalesienia mogą mieć miejsce po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Dyrekcji Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych, 

- obowiązuje zakaz budowy obiektów agresywnych i dysharmonijnych krajobrazowo 

(maszty telefonii komórkowej, elektrownie wiatrowe itp.). 

strefa „W” - ochrony archeologicznej: 

- obejmuje tereny występowania stanowisk archeologicznych; będących w głównej mierze pozostałościami 

terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa oraz pozostałościami cmentarzysk, 

- ochronie podlegają pozostałości osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, jakie zlokalizowano 

podczas badań powierzchniowych, 

- w ramach podejmowanych działań: 

- należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunki realizacji inwestycji wymagających 

prac ziemnych oraz uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie tych 

prac, 

- wszelkie prace ziemne mogą być prowadzone po uprzednim wykonaniu ratowniczych 

wykopaliskowych badań archeologicznych, 

- na całym obszarze objętym studium: 

- przy dużych inwestycjach liniowych (tj. projektowane trasy komunikacyjne, linie 

elektroenergetyczne, rurociągi) należy przeprowadzić nadzory archeologiczne, dla których należy  

wystąpić o wydanie pozwolenia dla ich przeprowadzenia do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

- nowe odkryte stanowiska archeologiczne należy oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków; dopuszczalne jest powiększenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu 

nowych stanowisk i wciągnięciu do ewidencji zabytków archeologicznych; zasięg i forma ochrony 

archeologicznej nowoodkrytych stanowisk będzie określana przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

strefa „OW” - obserwacji archeologicznej: 

- obejmuje znaczne skupiska stanowisk archeologicznych; 

- ochronie podlega duża ilość stanowisk archeologicznych pochodzących z początku naszej ery 

o wartości naukowej i historycznej, 

- w ramach podejmowanych działań: 

- należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków warunki realizacji inwestycji 

wymagających prac ziemnych oraz uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

wykonanie tych prac. 
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44..33..  KKIIEERRUUNNKKII  ZZMMIIAANN  WW  SSTTRRUUKKTTUURRZZEE  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEJJ  

4.3.1. Kierunkowe przekształcenia struktury przestrzennej 

Do podstawowych zadań i kierunków w procesie przekształcania struktury przestrzennej gminy 

Aleksandrów należy zaliczyć: 

- restrukturyzacja rolnictwa, ze wskazaniem na rozwój rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego, 

- powiększanie pasów terenów otwartych wyłączonych z zabudowy i zainwestowania, 

- wzbogacenie struktury Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz projektowanych obszarów 

chronionych, 

- intensyfikacja rozwoju miejscowości gminnej, rozbudowa, sanacja i rekonstrukcja układów 

substandardowych, 

- rozwój przedsiębiorczości lokalnej z zagospodarowaniem przestrzeni dla rozwoju przemysłu 

nieuciążliwego, transportu i usług, 

- zapewnienie przestrzeni dla budownictwa mieszkaniowego, 

- rozwój rekreacji weekendowej i pobytowej oraz budownictwa rekreacji indywidualnej w atrakcyjnych 

obszarach gminy, 

- rozwój ścieżek rowerowych na obrzeżach układu komunikacji kołowej oraz budowa ścieżek 

rowerowych i rekreacyjnych, łączących atrakcyjne tereny na obszarze gminy, 

- modernizacja układu komunikacji kołowej: lokalnej i tranzytowej, 

- rozwój agroturystyki i turystyki kwalifikowanej, 

- wdrożenie procedur przygotowywania obszarów stanowiących ofertę gminy dla pozyskania inwestorów z 

zewnątrz, 

- dbałość o higienę i estetykę miejsca zamieszkania, pracy i odpoczynku oraz osiąganie stanu ładu 

przestrzennego. 

W zagospodarowaniu przestrzennym gminy uwzględnia się ochronę dobrze zachowanego  krajobrazu 

przyrodniczego o dużych walorach użytkowych, tradycyjnego krajobrazu rolniczego oraz harmonijnego 

i naturalnego krajobrazu historycznego o walorach zabytkowych poprzez: 

- wykorzystanie istotnych cech przyrodniczych obszaru związanych z terenami położonymi w SPK w 

ramach projektowanych OCHK, (ochronie podlegają doliny rzek i tereny leśne stanowiące elementy systemu 

ekologicznego) poprzez dostosowanie zagospodarowania do uwarunkowań wynikających ze specyfiki tych 

przestrzeni, 

- powiększanie powierzchni zalesionych według zasady tworzenia przestrzeni leśnych połączonych 

w system ciągły z istniejącymi kompleksami leśnymi, 

- ochronę przed rozproszoną zabudową terenów nierozbudowanych, ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów o wysokiej bonitacji gleb oraz zmeliorowanych, 

- ograniczenia w urbanizowaniu obszarów o niekorzystnych warunkach fizjograficznych w dolinach 

rzek i na podmokłych terenach łąk, 

- wykorzystanie szczególnych cech i miejsc określających wartości kulturowe i historyczne, nowa 
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zabudowa winna nawiązywać do charakteru tradycyjnej, regionalnej zabudowy, 

- zakaz lokalizowania w sąsiedztwie obiektów zabytkowych budynków zasłaniających widok na zabytek a 

także obiektów dysharmonizujących przestrzennie i kompozycyjnie z tym zabytkiem, 

- ochronę miejsc pamięci narodowej położonej poza zabytkowymi cmentarzami, 

- ograniczenia obudowy terenów przyległych do drogi krajowej nr 74, 

- strefę ochronną od gazociągu wysokiego ciśnienia, 

Strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przedstawia rysunek zmiany studium – „Kierunki i polityka” - w 

skali 1:25000. 

4.3.2. Podstawowe typy terenów wyróżnione ze względu na sposób użytkowania oraz 

zasady i wskaźniki zagospodarowania i użytkowania 

W obszarze gminy Aleksandrów wyróżnione tereny o zróżnicowanym sposobie zagospodarowania: 

- tereny zabudowy zagrodowej: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z zabudową gospodarczą związane z produkcją rolną, z 

towarzyszącymi usługami, w tym wytwórczości i rzemiosła, usługami agroturystycznymi; tereny te 

wymagają sukcesywnego wyposażenia w niezbędne urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, 

- średnia wielkość działki ok. 1500 m2, 

- maksymalna wysokość zabudowy – 9 m w najwyższym punkcie kalenicy dachu oraz maksymalna 

odległość okapu od poziomu terenu – 6,0 m, 

- maksymalna wysokość zabudowy dla budynków gospodarczych związanych z obsługą rolnictwa 

w najwyższym punkcie kalenicy dachu – 12,0 m, 

- budynki o różnych funkcjach wchodzące w skład gospodarstwa rolnego winny stanowić zespół o cechach 

nawiązujących do miejscowych i regionalnych tradycji budownictwa pod względem sposobu 

zagospodarowania działki, architektury i użytych materiałów budowlanych. 

- tereny zabudowy mieszkaniowej rezydencjonalnej, 

- kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga: 

- sytuowania nowej zabudowy mieszkalnej w formie wolnostojących willi, 

- wykluczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej (produkcyjnej, przetwórczej, składowej, 

hurtowego handlu) zarówno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

- zachowania minimum 70% powierzchni działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

- średnia wielkość działki ok. 3000 m2, 

- maksymalna wysokość zabudowy do najwyższego punktu kalenicy dachu – 11,0 m, 

- tereny zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej): 

- kształtowanie przestrzeni na tych terenach wymaga: 

- tworzenia zespołów zabudowy mieszkaniowej jako osiedli o wysokiej jakości życia mieszkańców, 

- niedopuszczenia do lokalizacji obiektów i urządzeń rzemiosła, wytwórczości i usług, 

- ustalenia w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego form zabudowy w szczególności 

wielkości działek, udziału powierzchni terenów zieleni, gabarytu zabudowy, kolorystyki dachu, 
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- zachowania w maksymalnym stopniu istniejących zadrzewień, 

- postulowany standard zabudowy i zagospodarowania terenów oraz nowej zabudowy: 

- udział terenów zieleni w powierzchni działki co najmniej 70%, 

- średnia wielkość działki dla zabudowy letniskowej ok. 2000 m², 

- regulowanie gabarytu pionowego zabudowy – do 9 m w najwyższym punkcie kalenicy 

dachu z tolerancją do 20% tej wysokości, 

- ustalenie w planach miejscowych sposobu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i obsługi komunikacją, 

przy zachowaniu zasady, że rozbudowa systemu ulic dojazdowych następuje równocześnie z udostępnieniem 

nowych terenów do zainwestowania, 

- realizacja urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i komunikacji, 

- tereny zabudowy produkcyjno – usługowej; 

- dopuszcza się obiekty i urządzenia związane z obsługą komunikacji, infrastrukturą techniczną, 

magazyny, składy itp. 

- postulowany standard zagospodarowania terenów: 

- dopuszcza się 60 % powierzchni działki jako maksymalną powierzchnię zabudowy, 

- udział terenów zieleni w powierzchni działki co najmniej 10 %, 

- wskazana minimalna wielkość działki 2000 m2, 

- maksymalna wysokość zabudowy w najwyższym punkcie dachu – 10,0 m; dopuszcza się 

zwiększenie wysokości dla pojedynczych elementów związanych z technologią produkcji o 30%, 

- zaleca się stosowanie szpalerów, grup zieleni lokalizowanych wzdłuż granic terenu pełniących funkcję 

izolacji zewnętrznej umożliwiających harmonijne wkomponowanie obiektów w otaczający 

niezurbanizowany krajobraz. 

- zieleń urządzona: 

Są to: parki, tereny sportowo-rekreacyjne, cmentarze. 

- w odniesieniu do parków i cmentarzy ujętych w ewidencji konserwatorskiej (wymienione w pkt II.2.2.3.) 

obowiązują formy ochrony i zasady rewaloryzacji jak dla parków i cmentarzy zabytkowych, 

- lasy i dolesienia: 

Dla terenów lasów, dolesień dopuszcza się zachowanie istniejących siedlisk z możliwością ich modernizacji 

i rozbudowy, 

- tereny gruntów rolnych - są to tereny kompleksów gruntów rolnych (użytki rolne, pastwiska), na których 

nie powinno się lokalizować nowej zabudowy, z wyjątkiem zapewnienia warunków bezpieczeństwa i 

higieny, z możliwością wymiany istniejącej zabudowy w granicach istniejących siedlisk, 

- tereny eksploatacji powierzchniowej: 

- eksploatacja piaskowca w ramach terenów wyznaczonych w koncesjach: 

- teren i obszar górniczy „Wolica” ustanowiony został w koncesji nr 112 udzielonej przez 

Wojewodę Piotrkowskiego z dnia 18 września 1996 r. znak: OS-VI-7521-25/96 na 

wydobywanie piaskowca ze złoża „Wolica”, koncesja jest ważna do 31.12.2010 r., 
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- teren i obszar górniczy „Wolica I” ustanowiony został w koncesji nr 132 udzielonej przez 

Wojewodę Piotrkowskiego z dnia 1 września 1998 r. znak: OS-IV-7521-23/97/98 na 

wydobywanie piaskowca ze złoża „Wolica I”, koncesja jest ważna do 31.12.2008 r., 

- teren i obszar górniczy „Wolica – Pole B” ustanowiony został w koncesji nr 141 udzielonej 

przez Wojewodę Piotrkowskiego z dnia 6 stycznia 1998 r. znak: OS-VI-7521-36/97 na 

wydobywanie piaskowca ze złoża „Wolica – Pole B”, koncesja jest ważna do 31.12.2010 r., 

- warunki zagospodarowania oraz kierunki rekultywacji zgodnie z wydanymi koncesjami. 

Dla wszystkich wyżej wymienionych terenów, które położone są: 

- w granicach SPK w zagospodarowaniu winny być respektowane wytyczne zawarte w obowiązującym 

planie ochrony SPK, 

- w granicach istniejących i projektowanych form ochrony przyrody winny być respektowane wytyczne 

zawarte w pkt. 4.1.1, 4.1.2, 

- wzdłuż dróg krajowych nr 12 i 74, warunkiem zarówno podziału jak i przekształcenia 

zagospodarowania działek winna być dostępność do dróg o niższej klasie technicznej niż drogi krajowe. Nie 

należy przekształcać funkcji ani wykonywać podziałów na działki, jeżeli istniejące działki lub działki 

powstałe w wyniku podziałów nie mają dostępności do dróg publicznych poprzez system komunikacji 

lokalnej. 

Granice wyżej wymienionych terenów obejmujących istniejące i modernizowane zagospodarowanie oraz 

tereny rozwojowe gminy przeznaczone dla różnych funkcji oznaczono na rysunku zmiany studium 

zatytułowanym „Kierunki i polityka” 

Należy podkreślić, że: 

- ustalenia zawarte w elaboracie zmian studium, zarówno w części tekstowej, jak i na rysunkach 

wyrażają kierunki polityki przestrzennej. 

W zmianie studium przedstawiono zgeneralizowany obraz użytkowania terenów, tzn. Że określone na 

rysunku przeznaczenie terenu oznacza funkcję dominującą (a nie wyłączną) i może być uzupełnione innymi 

funkcjami, które jednak nie mogą być przeciwstawne funkcji dominującej i pogarszać warunków jej 

egzystencji. 

Określenia: tereny zabudowy zagrodowej, rezydencjonalnej, rekreacji indywidualnej dotyczą dominujących 

rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą być lokalizowane także i inne rodzaje budownictwa 

mieszkaniowego oraz lokalizacje innych funkcji nieprzeciwstawne formie podstawowej. Działalność 

określana mianem przemysłowej, usługowej nie może swoją uciążliwością i szkodliwością, wykraczać poza 

granice użytkowanej działki. 

4.3.3. Obszary wymagające rekultywacji i rehabilitacji 

Na terenie gminy Aleksandrów za obszary wymagające rekultywacji uznano: 

- teren obecnego składowiska odpadów; 

- po wyczerpaniu się chłonności składowiska, będzie ono wymagało przeprowadzenia rekultywacji 

i ponownego zagospodarowania, w celu minimalizacji jego negatywnego wpływu na środowisko 
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(szkodliwe oddziaływanie na wody powierzchniowe podziemne, gleby i powietrze); proponuje się 

przyjąć leśny kierunek rekultywacji (zadrzewienie terenu); 

- tereny eksploatacji powierzchniowej surowców; 

- w przypadku likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca zobowiązany będzie do przeprowadzenia 

rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej; rekultywacja powinna 

przebiegać w kierunku rolnym lub leśnym, w zależności od kierunku wyznaczonego w koncesji. Powyższe 

dotyczy wyrobisk poeksploatacyjnych powstałych w wyniku wydobywania piaskowca ze złóż: w ramach 

istniejących terenów i obszarów górniczych: „Wolica”, „Wolica – Pole „B”, „Wolica I”. Na terenie gminy 

Aleksandrów nie występują obszary wymagające rehabilitacji. 

44..44..  KKIIEERRUUNNKKII  II  ZZAASSAADDYY  KKSSZZTTAAŁŁTTOOWWAANNIIAA  RROOLLNNIICCZZEEJJ  II  LLEEŚŚNNEEJJ  PPRRZZEESSTTRRZZEENNII  PPRROODDUUKKCCYYJJNNEEJJ  

Na obszarze opracowania większe kompleksy dobrych gleb występują w rejonie miejscowości: 

Aleksandrów, Kotuszów, Włodzimierzów, Niewierszyn, Rożenek i Kolonia Siucice. Na pozostałym 

obszarze występują zróżnicowane warunki glebowe z przewagą gleb o niskiej wartości bonitacyjnej. W 

niniejszej zmianie studium prawie wszystkie kompleksy gleb o wysokiej klasie bonitacyjnej zostały 

zaliczone do rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w której obowiązuje zakaz zabudowy ze względu na 

ochronę wartości warunkującej efektywność rolnictwa na tym obszarze. 

Zakładany w zmianie studium rozwój terenów zainwestowanych odbędzie się kosztem terenów rolniczych o 

niższych klasach bonitacyjnych, stopniowo będzie więc malał udział użytków rolnych 

w ogólnej powierzchni gminy, mimo to rolnictwo nadal pozostanie ważną dziedziną gospodarki gminy. 

Rolniczą przestrzeń produkcyjną stanowić będą w strukturze przestrzennej gminy tereny określone na 

rysunku zmiany studium jako grunty rolne. 

W ramach tych terenów przyjmuje się następujące kierunki rozwojowe: 

- zachowanie dotychczasowego profilu produkcji rolnej z dominacją gospodarstw prowadzących produkcję 

mieszaną, 

- promowanie i rozwój gospodarstw agroturystycznych – szczególnie w obrębie terenów objętych 

istniejącymi i projektowanymi formami ochrony przyrody i krajobrazu, w pobliżu kompleksów leśnych i 

zbiorników wodnych, 

- promowanie i rozwój rolnictwa ekologicznego i specjalistycznego oraz rozszerzenie zakresu produkcji 

rolnej na produkty znajdujące zbyt w warunkach turystyki wiejskiej szczególnie na gruntach najwyższych 

klas bonitacyjnych oraz w obrębie obszarów objętych prawnymi formami ochrony przyrody, 

- przygotowanie odpowiedniej bazy szkoleniowej oraz reklamy mających na celu m.in. propagowanie tzw. 

proekologicznego podejścia do rolnictwa oraz agroturystyki, 

- racjonalizacja struktury agrarnej (zwiększenie średniej wielkości gospodarstw), 

- inicjowanie i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, jako pozarolniczego źródła dochodu w celu 

zmniejszenie zatrudnienia w rolnictwie, 

- organizowanie rynków zbytu i rozwój zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego, 
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Ze względu na rolniczy charakter gminy, istotnym elementem jej polityki gospodarczej powinno być 

doszkalanie i dokształcanie rolników. 

Leśną przestrzeń produkcyjną stanowią w strukturze gminy tereny określone na rysunku zmiany studium 

jako istniejące lasy oraz tereny dolesień. Lasy zajmują obecnie prawie 33% powierzchni gminy. Jest to 

wartość wysoka w porównaniu z sytuacją istniejącą na terenie całego województwa 

łódzkiego czy nawet powiatu piotrkowskiego (gdzie wskaźnik zalesienia jest niższy o ponad 10%). 

Tak duży udział powierzchni zalesionych wpływa korzystnie na warunki wodne i mikroklimat, 

przyczynia się do zmniejszenia erozji gleb. W zmianie studium wskazano tereny proponowane do 

zalesienia, są nimi obszary w rejonie istniejących kompleksów. W ramach terenów leśnych przyjmuje się 

następujące kierunki rozwoju: 

- pełną ochronę istniejących kompleksów, z zapewnieniem szczególnej ochrony lasów z udziałem gatunków 

drzew leśnych na granicy zasięgu występowania (jodła, klon, jawor, buk, świerk), 

- zwiększenie lesistości gminy poprzez dolesienia: 

- na najsłabszych glebach, 

- w obszarach źródliskowych rzek i strumieni oraz na wododziałach, 

- na terenach łączących istniejących kompleksy leśne, w celu łączenia powierzchni leśnych w jednolite ciągi 

ekologiczne, 

- przy wprowadzaniu nowych zalesień zaleca się tworzenie pełnej strefy skraju lasu (strefa przejściowa 

między lasem a użytkamirolniczymi), 

- dążenie do odtworzenia drzewostanów wielogatunkowych i wielowiekowych, dobór gatunkowy 

materiału sadzeniowego powinien uwzględniać warunki siedliskowe terenu zalesianego, 

- przebudowa nie dostosowanych do warunków siedliskowych i glebowych jednogatunkowych 

drzewostanów sztucznych na mieszane, 

- ograniczenie użytkowania gospodarczego terenów leśnych do niezbędnego minimum, 

- racjonalne wykorzystanie terenów leśnych dla celów wypoczynku i edukacji z uwzględnieniem 

odmiennej przydatności poszczególnych terenów dla funkcji rekreacyjnej (w zależności od wielkości 

powierzchni zalesionej, rodzaju siedliska, jego odporności na antropopresję, wiek drzewostanów oraz 

warunki klimatyczne wnętrza lasu). Nie należy wprowadzać zalesień na terenach: użytków ekologicznych, 

wilgotnych łąk wewnątrz kompleksów leśnych, terenach o wybitnych walorach krajobrazowych oraz 

wszelkich gruntach nieleśnych posiadających walory przyrodnicze związane z nieleśnym charakterem 

biocenozy. 

44..55..  KKIIEERRUUNNKKII  ZZAABBEEZZPPIIEECCZZEENNIIAA  WWYYMMOOGGÓÓWW  OOBBRROONNNNOOŚŚCCII  II  OOCCHHRROONNYY  CCYYWWIILLNNEEJJ  

Wymogi obronności i obrony cywilnej zabezpiecza się poprzez: 

- wskazanie potrzeby racjonalnej i oszczędnej eksploatacji wód głębinowych z uwzględnieniem 

w sytuacji szczególnej, w bilansie potrzeb istniejących studni wierconych, 

- wprowadzenie zakazu lokalizacji zabudowy w terenach dolinnych, z dopuszczeniem lokalizacji 

obiektów i urządzeń służących ochronie przed powodzią, zbiorników wodnych możliwych do 
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wykorzystania dla celów p.-poż. oraz zapewnienie odpowiednich dojazdów do rzeki w sytuacji 

zagrożenia, 

- powiązanie sieci dróg tworzących podstawowy układ drogowy gminy z siecią dróg zewnętrznych: 

drogami krajowymi nr 74 i 12 – docelowo drogami ekspresowymi, 

- zapewnienie stref ochronnych wzdłuż magistralnych sieci uzbrojenia - gazociągu wysokiego 

ciśnienia, 

- ograniczenie ilości skrzyżowań dróg lokalnych – dojazdowych z drogami krajowymi nr 74 i 12. 

4.5.1. Tereny zamknięte 

Na terenie gminy Aleksandrów nie występują tereny uznane zgodnie z obowiązującymi przepisami za 

zamknięte. 

44..66..  KKIIEERRUUNNKKII  RROOZZWWOOJJUU  KKOOMMUUNNIIKKAACCJJII  

Na terenie gminy w zakresie układu drogowego planowane są następujące inwestycje: 

- na szczeblu ponadlokalnym: 

- przebudowa drogi krajowej nr 74 relacji Sulejów – Kielce – Tarnobrzeg – Nisko do parametrów drogi 

ekspresowej S-74, 

- projektowana droga ekspresowa S-12 relacji (A-1) Piotrków Tryb. – Sulejów – Radom jako 

obwodnica Sulejowa prowadzona po skraju Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, jej przebieg ma 

charakter orientacyjny i może ulec uściśleniu w studium trasowania S-12 winien być skoordynowany z 

przebiegiem na terenie miasta Sulejowa, 

- przebudowa drogi powiatowej 3921E relacji Skotniki – Jaksonek oraz planowany do budowy most przez 

rzekę Pilicę w miejscowości Łęg Ręczyński w ramach połączenia drogi krajowej Nr 91 z drogą wojewódzką 

742, drogą krajową Nr 74, 12, przebieg drogi pomiędzy Skotnikami i Łęgiem 

Ręczyńskim ma charakter orientacyjny i może uściśleniami. 

Ustala się następujące zasady i kierunki zagospodarowania układów drogowych: 

- droga krajowa Nr 74 – klasy GP (docelowo S-74) oraz projektowana obwodnica Sulejowa w ciągu 

drogi krajowej Nr 12 (S-12) winny posiadać pas drogowy szerokość min. 40 m. Zalecana odległość 

zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni winna wynosić: 

- na obszarze zwartej zabudowy nie mniej niż 20,0 m, 

- poza terenami zwarte) zabudowy nie mniej niż 40,0 m, 

- od obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi min. 40,0 m (od osi jezdni), 

- drogi powiatowe – klasy Z - winny posiadać pas drogowy o szerokości 15,0 - 20.0 m. Zalecane 

odległości zabudowy od zewnętrznej krawędzi Jezdni winny wynosić: 

- na obszarze zwartej zabudowy nie mniej niż 8,0 m, 

- poza terenami zwartej zabudowy nie mniej niż 20,0 m, 

- od obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mniej niż 15,0 m (licząc od osi jezdni), 

- drogi gminne – klasy L, lub wyjątkowo D - winny posiadać pas drogowy o szerokości nie mniejszą niż 15,0 

m. Zalecane odległości zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni winny wynosić: 
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- na obszarze zwarte) zabudowy nie mniej niż 6,0 m, 

- poza terenami zwarte) zabudowy nie mniej niż 15,0 m, 

- od obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mniej niż 10,0 m (licząc od osi jezdni). 

Dla projektowanych dróg położonych w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina 

Środkowej Pilicy” należy przeprowadzić procedurę ich oddziaływania na środowisko obowiązujących 

przepisów o ochronie środowiska. Uwzględniony w zmianie studium przebieg ww. dróg krajowych jest 

zgodny ze studium uikzp miasta i gminy Sulejów oraz planem ochrony Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. Obydwie drogi na terenie gminy Aleksandrów prowadzone są w znacznej odległości od 

granic ww. SOOS „Dolina Środkowej Pilicy” i ich realizacja będzie oddziaływać w sposób nieznaczący na 

chroniony obszar. W przypadku zmiany orientacyjnego przebiegu polegającej na bezpośrednim zbliżeniu do 

granic SOOS należy poddać inwestycję procedurze oddziaływania na środowisko w myśl obowiązujących 

przepisów o ochronie środowiska. 

44..77..  KKIIEERRUUNNKKII  RROOZZWWOOJJUU  IINNFFRRAASSTTRRUUKKTTUURRYY  TTEECCHHNNIICCZZNNEEJJ  

Rozwój infrastruktury technicznej na terenie gminy Aleksandrów należy do priorytetów stawianych 

przez władze samorządowe. W „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów na lata 2004 – 2013” 

zanalizowano problem słabego stanu technicznego jak i pewnej stagnacji rozwojowej infrastruktury 

technicznej. 

Jako pierwszy, główny cel strategiczny rozwoju gminy uznano bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę 

techniczną, od którego zależy rozwój gospodarczy gminy oraz jakość życia jej mieszkańców. 

4.7.1. Zaopatrzenie w wodę 

Gmina zrealizowała czteroletni plan poprawy stanu technicznego sieci wodociągowej oraz jej rozbudowy. 

Warto podkreślić, Że na ten cel przeznaczono w latach 2004 – 2007 przeszło 800 tys. zł. Środki finansowe 

pochodzą z budżetu gminy, pożyczek oraz dofinansowań mieszkańców. 

Przewiduje się dalszy rozwój sieci wodociągowej w oparciu o istniejące ujęcia wód podziemnych. 

Nie planuje się lokalizacji nowych ujęć. 

4.7.2. Gospodarka ściekowa 

Dla poprawy stanu sanitarnego gminy planuje się objęcia systemowym odprowadzaniem ścieków 

następujące wsie: 

- w oparciu o projektowaną oczyszczalnie ścieków w Starym Niewierszynie, prócz tej wsi Niewierszyn, 

Sieczka oraz w systemie grawitacyjno - pompowym wsie Taraska, Ostrów, 

- w oparciu o projektowaną oczyszczalnie ścieków w Szarbsku, prócz tej wsi również Dąbrówka, 

- w oparciu o projektowaną oczyszczalnię ścieków w Skotnikach dla tej wsi i Nowego Józefowa, 

- ponadto wsie Aleksandrów, Dębowa Góra oraz ewentualnie w zależności od możliwości inne wsie. 

W pierwszym rzędzie winny być skanalizowane jednostki osadnicze posiadające wodociągi. 

Do czasu budowy zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej dopuszcza się budowę przydomowych 

oczyszczalni, docelowo (po analizie techniczno-ekonomicznej) wszystkie obiekty winny być podłączone do 
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zbiorczych systemów oczyszczania ścieków. Dla budownictwa rozproszonego winny być stosowane 

niewielkie oczyszczalnie typu bioblok dla kilku zabudowań, oczyszczalnie przydomowe lub szczelne 

szamba. Wobec obecnego braku kanalizacji gmina wspiera budowę przydomowych, szczelnych szamb i 

oczyszczalni ścieków. Na ten cel wydała w przeciągu 4 ostatnich lat, zgodnie z Planem Ochrony 

Środowiska, 60 tys. zł, z czego 70% to dofinansowanie unijne. Na rok 2007 planuje się wydanie ten cel – 30 

tys. zł. 

4.7.3. Odprowadzenie wód opadowych 

Nie przewiduje się tworzenia zorganizowanego systemu odprowadzenia wód powierzchniowych. 

Proponuje się prowadzenie specjalnej polityki w zakresie gospodarowania środkami chemicznymi stref 

przybrzeżnych wód powierzchniowych i obszarów źródliskowych oraz wprowadzenie stref buforowych w 

postaci barier biologicznych wzdłuż cieków zagrożonych spływami powierzchniowymi z pól 

zanieczyszczonych środkami chemicznymi oraz odbudowanie zniszczonych stref ekotonowych. 

4.7.4. Elektroenergetyka 

Istniejący system zasilania elektroenergetycznego wymaga zmodernizowania, głównie w zakresie linii 

niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV z zasilającymi je liniami odgałęźnymi 15 kV w 

celu zaspokojenia obecnych i perspektywicznych potrzeb elektroenergetycznych na poziomie lokalnym 

poszczególnych wsi. 

Na terenach wyznaczonych dla nowej zabudowy, usług lub zwiększenia intensywności istniejącego 

zagospodarowania należy przewidzieć budowę nowej sieci elektroenergetycznej średniego lub niskiego 

napięcia lub rozbudowę istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia. 

Zakłada się również realizację nowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, relacji „Sulejów - 

Sławno”, - odcinek gmina Aleksandrów, której zadaniem jest poprawa niezawodności funkcjonowania 

systemu dystrybucyjnego i przesyłowego energii elektrycznej oraz zapewnienie ciągłości dostaw energii 

elektrycznej do odbiorców. Ze względu na liniowy charakter oraz skalę przedsięwzięcia,  przebieg linii i 

zasięg stref ochronnych  oraz zasady zagospodarowani w zbliżeniu do linii wymagają uszczegółowienia 

na etapie planów miejscowych. 

4.7.5. Gazownictwo 

Na terenie gminy planowana jest budowa gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Jaksonek – Kukurędy 

Dębowskie, dla którego na okres eksploatacji powinna być wyznaczona strefa kontrolowana, której linia 

środkowa pokrywa się z osią gazociągu. W strefie kontrolowanej nie należy: wznosić budynków, urządzać 

stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca 

zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. Docelowo gmina winna być zgazyfikowana. 

4.7.6. Ciepłownictwo 

Nadal na terenie gminy głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło pozostaną kotłownie lokalne i 

indywidualne. 
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4.7.7. Telekomunikacja 

Zaopatrzenie w zakresie stacjonarnych łączy telefonicznych obecnie i w przyszłości będzie realizowane 

przez Telekomunikację Polską oraz ewentualnie innych operatorów stosownie do występujących potrzeb. Z 

punktu widzenia operatora sieci telefonii stacjonarnej zachodzi potrzeba 

zapewnienia w liniach rozgraniczających ulic i ciągach komunikacyjnych pasa technicznego dla lokalizacji 

sieci telekomunikacyjnej. W uzupełnieniu do sieci telefonii stacjonarnej na obszarze gminy jest i będzie 

realizowana z powodzeniem łączność w zakresie telefonii komórkowej. 

Na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego oraz w ramach projektowanego Zespołu Przyrodniczo-

Krajobrazowego „Dolina rzeki Czarnej Malenieckiej” ze względu na ochronę walorów krajobrazowych 

wyklucza się lokalizację nowych masztów telefonii komórkowej. 

4.7.8. Gospodarka odpadami 

Dokumentem regulującym na terenie gminy Aleksandrów system gospodarki odpadami jest „Gminny Plan 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Aleksandrów na lata 2004 - 2014”, sporządzony w 2004 r., powstał w celu 

określenia zasad prowadzenia skoordynowanej polityki w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z tym 

planem oraz powiatowym planem gospodarki odpadami na terenie gminy nie przewiduje się lokalizacji 

instalacji lub urządzeń unieszkodliwiana oraz zagospodarowania odpadów. 

Projektowany system gospodarki odpadami wg gminnego planu (GPGO) zakłada: 

w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

- selektywne zbieranie odpadów, 

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych, 

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, tworzenie Punktów Zbiórki 

Odpadów Niebezpiecznych, 

- likwidację dzikich wysypisk. 

w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi: 

- wprowadzanie zasad „czystszej produkcji”, 

- odzysk i unieszkodliwianie wytworzonych odpadów, 

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie z odpadami 

z sektora komunalnego), 

- wydzielanie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do odzysku lub unieszkodliwienia. 

w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

- wdrażanie technik minimalizacji powstawania odpadów, 

- organizacja punktów zbierania odpadów niebezpiecznych (punkty zbierania powinny odbierać 

bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców i szkół natomiast odpłatnie od małych 

i średnich przedsiębiorstw). 

Dla każdej z ww. grup zagadnień Plan Gospodarki Odpadami określa szczegółowe zadania 

realizacyjne, są to m.in. wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach 
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indywidualnych, zakup śmieciarki, działania edukacyjne, wspieranie rozwoju lokalnych kompostowni 

wykorzystujących selektywne zbieranie odpadów we własnym zakresie (odpady kuchenne, odpady zielone) 

przez odpowiednie akcje władz (ulotki, spotkania z mieszkańcami), zwiększenie ilości pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów na terenach wiejskich. 

4.7.9. Gospodarka ściekowa 

Z racji braku kanalizacji gmina wspiera budowę przydomowych szamb i oczyszczalni ścieków. Na ten cel 

wydała w przeciągu 4 ostatnich lat, zgodnie z Planem Ochrony Środowiska, 60 tys. zł, z czego 70% to 

dofinansowanie unijne. Na rok 2007 planuje się wydanie 30 tys. zł na ten cel.58 

44..88..  OOBBSSZZAARRYY  WWYYZZNNAACCZZOONNEE  DDOO  OOPPRRAACCOOWWAANNIIAA  MMIIEEJJSSCCOOWWYYCCHH  PPLLAANNÓÓWW  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  

PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  OORRAAZZ  WWYYMMAAGGAAJJĄĄCCEE  ZZMMIIAANNYY  PPRRZZEEZZNNAACCZZEENNIIAA  GGRRUUNNTTÓÓWW  RROOLLNNYYCCHH  II  LLEEŚŚNNYYCCHH  

NNAA  CCEELLEE  NNIIEERROOLLNNIICCZZEE  II  NNIIEELLEEŚŚNNEE  

W obszarze gminy Aleksandrów wyznaczono 2 tereny wytypowane do objęcia miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

Są to: 

- teren przewidziany do rozwoju i kontynuacji urbanizacji we wsi Dębowa Góra: 

- w ramach zagospodarowania należy uwzględnić: powiązania z istniejącym zagospodarowaniem, 

bezpośrednie sąsiedztwo doliny rzeki Czarnej Malenieckiej, 

- teren przewidziany dla realizacji zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) w sołectwie 

Borowiec, w sąsiedztwie projektowanego zbiornika „Dębowa Góra”, 

Ww. tereny oznaczono na rysunku zmiany Studium zatytułowanym „Kierunki i polityka”. 

Wskazane tereny nie wykluczają możliwości sporządzenia w zależności od potrzeb miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla innych terenów. 

W przypadku ewentualnego sporządzenia planów dla terenów zabudowy związanej z produkcją rolną 

wskazane byłoby wyróżnienie gospodarstw z zabudową inwentarską o obsadzie do 20 DJP oraz o większej 

obsadzie zwierzęcej, które mają charakter ferm. 

Na terenie gminy Aleksandrów nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń 

i podziału nieruchomości, a także obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 400 m². 

Dla istniejących terenów górniczych dopuszcza się możliwość odstąpienia od opracowania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  Na rysunku zmiany studium wyznaczono również 

obszar wymagający zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze znajdujący się we wsi 

Niewierszyn. 

Podstawą wyznaczenia ww. terenu była analiza porównawcza zasięgu terenów przeznaczonych do 

urbanizacji w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów 

(tereny te mają zgodę na zmianę przeznaczenia cele nierolnicze) z zasięgiem terenów przeznaczonych w 

zmianie studium do urbanizacji. W wyniku porównania ww. zasięgów stwierdzono, iż zasięg terenów do 

urbanizacji w zmianie studium jest większy niż w planie ogólnym. Przeanalizowano powyższe tereny pod 
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kątem bonitacji gleb i ich powierzchni. Na tej podstawie wyznaczono zasięg terenu wymagającego zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Na obszarze objętym opracowaniem nie ma terenów 

wymagających zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. 

44..99..  ZZAADDAANNIIAA  II  IINNWWEESSTTYYCCJJEE  CCEELLUU  PPUUBBLLIICCZZNNEEGGOO  OO  ZZNNAACCZZEENNIIUU  LLOOKKAALLNNYYMM  II  PPOONNAADDLLOOKKAALLNNYYMM  

Na obszarze gminy Aleksandrów nie występują przedsięwzięcia umieszczone w programie zadań 

rządowych. 

Do zadań i inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym należą: 

- utworzenie Obszarów Chronionego Krajobrazu: 

- „Piliczańskiego”, 

- „Spalsko-Sulejowskiego”, 

- objęcie ochroną jako pomników przyrody wskazanych drzew, 

- utworzenie stanowiska dokumentacyjnego „Skarpa nad Czarną”, 

- utworzenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Rzeki Czarnej Malenieckiej”, 

- budowa zbiorników retencyjnych: „Dębowa Góra”, „Szarbsko”, 

- podniesienie parametrów dróg krajowych nr 12 i 74 do dróg ekspresowych (S-12, S-74), 

- budowa obwodnicy miasta Sulejowa w ciągu drogi krajowej nr 12 jako drogi ekspresowej, 

- modernizacja drogi powiatowej 2921E relacji Skotniki - Jaksonek długości 20,7 km w ramach 

połączenia drogi krajowej Nr 91 z drogą wojewódzką 742, drogą krajową Nr 75 i 12, 

Do inwestycji lokalnych celu publicznego będą należały: 

- urządzenie przestrzeni publicznej w centrum wsi: Skotniki oraz Szarbsko, 

- zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w sąsiedztwie szkoły we wsi Aleksandrów, 

- modernizacja dróg gminnych, 

- budowa oczyszczalni ścieków i objęcia systemowym odprowadzaniem ścieków wytypowanych wsi, w 

pozostałych wsiach wspieranie budowy przydomowych: szamb i oczyszczalni ścieków. 

Na obszarze objętym zmianą Studium w obowiązującym „Planie zagospodarowania 

przestrzennego województwa Łódzkiego  oraz planu zagospodarowania przestrzennego 

miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi, przyjętego Uchwałą Nr LV/679/18 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku wskazano inwestycję celu publicznego o 

znaczeniu ponadlokalnym: 

- odnowienie oznakowania szlaków turystycznych w Parkach Krajobrazowych 

Województwa Łódzkiego wraz z uzupełnieniem systemu informacji turystyczno-przyrodniczej. 

 

 

 

 

 



str. 66 

 

55..  KKIIEERRUUNNKKII  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  PPRRZZEESSTTRRZZEENNNNEEGGOO  WW  SSOOŁŁEECCTTWWAACCHH  

55..11..  ZZAAKKRREESS  II  ZZAASSAADDYY  UUSSTTAALLEENNIIAA  KKIIEERRUUNNKKÓÓWW  ZZAAGGOOSSPPOODDAARROOWWAANNIIAA  WW  PPOOSSZZCCZZEEGGÓÓLLNNYYCCHH  

SSOOŁŁEECCTTWWAACCHH  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów w części 

opisowej i graficznej odniesiono do zagregowanych obszarów sołectw: 

 

 

 

Poniższe ustalenia stanowią podstawę do badania spójności rozwiązań projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego (art. 18 ust. 2, pkt. 2a) z polityką przestrzenną gminy 

Aleksandrów - określoną w niniejszym Studium. 

Ograniczenia wynikające z położenia w odniesieniu do Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina 

Środkowej Pilicy” zostały ustalone w pkt. 4.1.2. 

5.1.1. ALEKSANDRÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 199 osób i graniczące z sołectwami: Kawęczyn, Kalinków, Marianów 

i Janikowice. Jednostki osiedleńcze: Aleksandrów i Stefanów (Stefanówek). 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i tereny zieleni śródpolnej oraz tereny zakwalifikowane do zalesień, 

- Kompleksy gleb chronionych przed nierolniczym użytkowaniem (III-IV klasa bonitacyjna), 

- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody, 

- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania 
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rozporządzenia w/s obszarów ograniczonego użytkowania terenu). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIA 

- Obiekty wciągnięte do gminnej ewidencji zabytków, 

- Układ przestrzenny wsi Aleksandrów chroniony prawnie (wieś sznurowa) – ochrona 

konserwatorska układów przestrzennych „B”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, 

- Południowo-zachodnia część sołectwa zmeliorowana, 

- Obszary uwzględnione w programach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności kraju, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(droga powiatowa DP 1502E relacji Sulejów - Krasik). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. 

- Teren zieleni urządzonej w środkowej części sołectwa (m.in. teren sportowy), 

- Obszary leśne i przeznaczone do zalesień w północnej części sołectwa, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach słabej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do gminnej zabytków (rozdz. 2.9.) ze szczególnym 

uwzględnieniem formy rozplanowania miejscowości gminnej (wieś sznurowa), 

- Ujęcia wody jako element zagospodarowania przestrzennego sołectwa, 

- Składowisko odpadów w środkowej części sołectwa przeznaczone do procesu rekultywacji, 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie 

grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.2. BOROWIEC 

Sołectwo zamieszkałe przez 127 osób i graniczące z sołectwami: Kotuszów, Dębowa Góra, Kalinków, 

Rożenek oraz z gminą Paradyż. 

Jednostki osiedleńcze: Borowiec i Poręba. 
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UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Projekt budowy zbiornika wodnego (fragment zbiornika „Dębowa Góra”) w zachodniej części 

sołectwa na rz. Czarnej Malenieckiej zgodnie z Wojewódzkim Programem Małej Retencji. 

- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowanie inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rz. Czarnej Malenieckiej), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIA 

- Ochrona konserwatorska historycznego układu przestrzennego wsi Borowiec (przysiółek) - strefa „B”, 

- Południowa część sołectwa objęta konserwatorską ochroną krajobrazu kulturowego rzeki Czarnej 

Malenieckiej – strefa „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz obserwacji archeologicznej „OW”, 

- W południowej części sołectwa zlokalizowany jest użytek ekologiczny, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim”  

oraz „Piliczańskim” Obszarze Chronionego Krajobrazu, jak i Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym 

„Dolina rzeki Czarnej Malenieckiej”. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Rozwój zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) w zachodniej części sołectwa, dla którego 

w miarę potrzeb, należy wykonać m.p.z.p., 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochronie konserwatorskiej podlega układ przestrzenny wsi Borowiec (przysiółek), krajobraz  kulturowy 

doliny rzeki Czarnej Malenieckiej oraz strefy ochrony stanowisk archeologicznych i obserwacji 

archeologicznej Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (rozdz. 2.9.), 

- Optymalne zagospodarowanie terenów bezpośrednio przylegających do projektowanego zbiornika 

wodnego „Dębowa Góra” (o powierzchni pow. 5 ha, zgodnie z Wojewódzkim Programem Małej Retencji), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie 

grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej 
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- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.3. BRZEZIE 

Sołectwo zamieszkałe przez 44 osoby i graniczące z sołectwem Wacławów oraz z gminą Żarnów. 

Jednostki osiedleńcze: Brzezie, Kolonia Brzezie i Sosnowiec. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, 

- Obszary występowania złóż surowców mineralnych. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie 

grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach). 

5.1.4. CIECHOMIN 

Sołectwo zamieszkałe przez 237 osób i graniczące z sołectwami: Kalinków, Rożenek, Marianów, 

Siucice, Siucice Kolonia oraz z gminą Paradyż. 

Jednostki osiedleńcze: Ciechomin, Kukurędy Ciechomińskie. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rz. Czarnej Malenieckiej), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi oraz węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru 
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opracowania - celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Wschodnia część sołectwa objęta strefą ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego rzeki 

Czarnej Malenieckiej – strefa „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych “W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia sołectwa na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu oraz Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym „Dolina Rzeki Czarnej Malenieckiej”, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 1503E relacji Rożenek - Skórkowice). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W” (rozdz. 2.9.). 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie 

grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej sadowniczej (w 

tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.5. DĄBROWA NAD CZARNĄ 

Sołectwo zamieszkałe przez 176 osób i graniczące z sołectwami: Taraska, Włodzimierzów, 

Kotuszów, Dębowa Góra i Dębowa Góra Kolonia. 

Jednostki osiedleńcze: Dąbrowa Nad Czarną, Piła i Kolonia Dąbrowa. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rz. Czarnej Malenieckiej), 
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- Wykluczenie rozwoju funkcji rekreacyjnej ze względu na 100 m strefę zakazu zabudowy od rzeki Pilicy, 

zgodnie z planem ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Ważne główne i wspomagające ciągi oraz węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- W sołectwie zlokalizowane są obiekty wciągnięte do rejestru zabytków (północna część parku 

zlokalizowanego w sołectwie Dębowa Góra) oraz gminnej ewidencji zabytków (w tym park w Pile), 

- Południowa część sołectwa objęta strefą ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego 

wsi Dąbrowa Nad Czarną – strefa „B”, 

- Część sołectwa objęta strefą ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego rzeki Czarnej Malenieckiej 

– strefa „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz obserwacji archeologicznej „OW”, 

- Południowa część sołectwa położona jest na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Na terenie sołectwa występują pomniki przyrody jako forma ochrony konserwatorskiej, 

- Ograniczenia wynikające z położenia sołectwa na projektowanym „Spalsko - Sulejowskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, 

- Ograniczenia rozwoju funkcji mieszkaniowo - rekreacyjnej w środkowej części sołectwa, wynikające z 

położenia w bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki Czarnej Malenieckiej. 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 3921E relacji Przedbórz – Błonie Szlacheckie). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ograniczenia rozwoju funkcji mieszkaniowej dla terenów zabudowy zagrodowej położonych 

w południowej części sołectwa, zgodnie z planem ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wciągnięte do gminnej ewidencji zabytków oraz strefy „B”, 

„K”, „W”, i „OW” (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów 

oczyszczania ścieków lub alternatywnie (po opracowaniu analiz techniczno - ekonomicznych) 

realizacji programu kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na zasadzie grupowego systemu oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 
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- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych,, 

- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego. 

- Realizacja fragmentu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia (kierunek Jaksonek 

– Kukurędy Dębowskie), 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.6. DĄBRÓWKA 

Sołectwo zamieszkałe przez 178 osób i graniczące z sołectwami: Skotniki, Szarbsko, Kawęczyn, 

Janikowice, Stara Kolonia i Stara. 

Jednostki osiedleńcze: Dąbrówka, Gawrony - Kępa i Kępina. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Ważne główne i wspomagające ciągi oraz węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Cmentarz rzymsko-katolicki wciągnięty do gminnej ewidencji zabytków, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz obserwacji archeologicznej „OW”, 

- Zachodnia część sołectwa położona na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Ograniczenia wynikające z położenia sołectwa na terenie projektowanych Obszarów Chronionego 

Krajobrazu: „Piliczańskiego” i „Spalsko–Sulejowskiego”, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 3921E relacji Przedbórz – Błogie Szlacheckie). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlega obiekt wpisany do gminnej ewidencja zabytków oraz strefy ochrony 

stanowisk archeologicznych „W” i obserwacji archeologicznej „OW” (rozdz. 2.9). 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 



str. 73 

 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach). 

5.1.7. DĘBOWA GÓRA 

Sołectwo zamieszkałe przez 127 osób i graniczące z sołectwami: Dębowa Góra Kolonia, Dąbrowa 

Nad Czarną, Kotuszów, Borowiec, Kalinków i Kamocka Wola. 

Jednostki osiedleńcze: Dębowa Góra, Kukurędy Dębowskie i Ruda Papiernia. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- 100 m strefa zakazu lokalizacji zabudowy od rzeki Czarnej Malenieckiej, zgodnie z Sulejowskim Parkiem 

Krajobrazowym, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (północny fragment sołectwa położony w strefie 

zagrożenia powodziowego rz. Czarnej Malenieckiej). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Na terenie sołectwa zlokalizowane są dwa obiekty wciągnięte do gminnej ewidencji zabytków (stodoła z 

XIX w. i zespół dworski z przełomu XVIII i XIX w.), 

- Ochrona konserwatorska strefy ochrony krajobrazu kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej – strefa 

„K”, 

- Występowanie strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W” w północnej części sołectwa, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów sołectwa na projektowanych Obszarach 

Chronionego Krajobrazu: „Spalsko – Sulejowskim” na północy i „Piliczańskim” na południu 

Dębowej Góry oraz Zespole Przyrodniczo – Krajobrazowym „Doliny rzeki Czarnej Malenieckiej”, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 3921E relacji Przedbórz – Błonie Szlacheckie). 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Północny teren zabudowy zagrodowej wyznaczony do wykonania m.p.z.p, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wciągnięte do gminnej ewidencji zabytków, strefy ochrony 

stanowisk archeologicznych oraz obserwacji archeologicznej (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony  przyrody (rozdz. 2 8), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie 

grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 
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- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach, 

- Realizacja fragmentu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia (kierunek Jaksonek – Kukurędy 

Dębowskie), 

- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego. 

5.1.8. DĘBOWA GÓRA KOLONIA 

Sołectwo zamieszkałe przez 157 osoby i graniczące z sołectwami: Taraska, Niewierszyn, Kamocka 

Wola, Dębowa Góra i Dąbrowa Nad Czarną. Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- 100 m strefa zakazu zabudowy od rz. Czarnej Malenieckiej, zgodnie z planem ochrony 

Sulejowskiego Parku Krajobrazu, 

- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rzeki Czarnej Malenieckiej), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Wykluczenie rozwoju funkcji rekreacyjnej na terenach zalewowych rz. Czarnej Malenieckiej, zgodnie z 

planem ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazu, 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Północny fragment sołectwa objęty strefą ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny 

rzeki Czarnej Malenieckiej – strefa „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefy ochrony obserwacji 

archeologicznej „OW” w północnej części sołectwa, 

- Północna i północno-wschodnia część sołectwa położona na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu oraz Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Doliny rzeki Czarnej Malenieckiej”, 

- Projektowany pomnik przyrody w północnej części sołectwa, 

- Ograniczenia rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej w północnym fragmencie sołectwa zgodnie z 

ustaleniami planu ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 3921E relacji Przedbórz – Błonie Szlacheckie). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 
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- Wyznacza się obszar, dla którego w miarę potrzeb, wykonać należy m.p.z.p. (znaczna część 

niniejszego obszaru położona jest w sołectwie Dębowa Góra), 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny rzeki Czarnej 

Malenieckiej – strefa „K”, strefy ochrony stanowisk archeologicznych oraz obserwacji  archeologicznej 

(rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Realizacja fragmentu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia (kierunek Jaksonek – Kukurędy 

Dębowskie), 

- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego. 

5.1.9. JAKSONEK 

Sołectwo zamieszkałe przez 191 osób i graniczące z sołectwami: Taraska, Kotuszów, 

Włodzimierzów oraz z kompleksami lasów państwowych.  Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- W południowo-wschodniej części sołectwa kompleksy gleb chronionych przed nierolniczym 

użytkowaniem (III i IV klasa bonitacyjna), 

- Strefa ochronna od liniowych sieci infrastruktury technicznej (istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(droga krajowa S-74 relacji Piotrków Trybunalski – Barwinek (Bukareszt) oraz droga powiatowa 

DP 3921E relacji Przedbórz – Błonie Szlacheckie), 
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- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Teren lasów państwowych położony w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- W zachodnim fragmencie sołectwa występują pomniki przyrody (istniejące i projektowane), 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Proponowana zmiana klasy dróg krajowych na ekspresowe (S74 i S12), 

- Na terenie Lasów Państwowych projektowany przebieg drogi krajowej Nr 12 (obwodnica miasta 

Sulejowa), 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody, a szczególnie 

pomniki przyrody (dęby szypułkowe na terenie lasów państwowych) (rozdz. 2.8), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego, 

- Realizacja fragmentu gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia (kierunek południkowy na Kukurędy 

Dębowskie), 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.10. JANIKOWICE 

Sołectwo zamieszkałe przez 188 osób i graniczące z sołectwami: Dąbrówka, Kawęczyn, 

Aleksandrów, Marianów, Justynów i Stara Kolonia. 

Jednostki osiedleńcze; Janikowice i Łąki. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Występowanie kompleksów gleb chronionych o najwyższych klasach bonitacyjnych (III i IV klasa) 

– celowo wyłączonych z zainwestowania kubaturowego, 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 
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- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, 

- Tereny zmeliorowane w północnej i północno-zachodniej części sołectwa. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W” (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie 

grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.11. JUSTYNÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 76 osoby i graniczące z sołectwami: Wolica, Stara Kolonia, Siucice, 

Siucice Kolonia oraz z gminą Żarnów. 

Jednostki osiedleńcze: Justynów i Matyldów. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefy ochrony obserwacji 

archeologicznej „OW”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, 

- Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych 

terenów budownictwa mieszkaniowego. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefa 
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ochrony obserwacji archeologicznej „OW”, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwością intensyfikacji zabudowy 

siedliskowej i usługowej, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno – 

przestrzennych. 

5.1.12. KALINKÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 183 osoby i graniczące z sołectwami: Kawęczyn, Kamocka Wola, 

Dębowa Góra, Rożenek, Ciechomin, Marianów i Aleksandrów. 

Jednostki osiedleńcze: Kalinków, Wiatka i Zalesie. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyleczone z zainwestowania kubaturowego, 

- Tereny zalewowe rzeki Czarnej Malenieckiej w północnej części sołectwa. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Chałupa z XIX w. wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora, 

- Strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego wsi Kalinków (ulicówka) – strefa 

„B”, 

- W północnej części sołectwa południowa granica zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu 

kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej – strefa „K”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” i „Piliczańskim” 

Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Dolina Rzeki Czarnej 

Malenieckiej”, 

- Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych 

terenów budownictwa mieszkaniowego. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlega obiekt wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, układ przestrzenny wsi Kalinków (ulicówka) oraz strefa ochrony konserwatorskiej 
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krajobrazu kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenickiej - strefa „K” (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z. możliwością intensyfikacji zabudowy 

siedliskowej i usługowej, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno – 

przestrzennych. 

5.1.13. KAMOCKA WOLA 

Sołectwo zamieszkałe przez 99 osób i graniczące z sołectwami: Niewierszyn, Dębowa Góra Kolonia, 

Dębowa Góra, Kalinków, Kawęczyn i Sieczka, 

Jedna jednostka osiedleńcza, 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania 

rozporządzenia w/s obszarów ograniczonego użytkowania terenu). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” i „Piliczańskim” 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

- Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych 

terenów budownictwa mieszkaniowego, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 3921E relacji Przedbórz – Błogie Szlacheckie). 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwości intensyfikacji zabudowy 

siedliskowej i usługowej, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 
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- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.14. KAWĘCZYN 

Sołectwo zamieszkałe przez 87 osób i graniczące z sołectwami: Sieczka, Kamocka Wola, Kalinków, 

Aleksandrów, Janikowice, Dąbrówka i Szarbsko. 

Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 

- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania 

rozporządzenia w/s obszarów ograniczonego użytkowania terenu). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Występowanie strefy ochrony stanowiska archeologicznego „W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” 

i „Piliczańskim” Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

- Tereny zmeliorowane w południowej części sołectwa. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlega strefa ochrony stanowiska archeologicznego „W” (rozdz. 2.9.). 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie 

grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego. 

5.1.15. KOTUSZÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 266 osoby i graniczące z sołectwami: Jaksonek, Włodzimierzów, 

Dąbrowa Nad Czarną, Borowiec oraz z gminą Paradyż. 

Jednostki osiedleńcze: Kotuszów i Stanisławów. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rzeki Czarnej Malenieckiej), 

- Południowy fragment sołectwa przeznaczony pod budowę zbiornika retencyjnego „Dębowa Góra” zgodnie 

z Wojewódzkim Programem Małej Retencji, 
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- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych 

z zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego, 

- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s 

obszarów ograniczonego użytkowania terenu), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego wsi Kotuszów (owalnica) – strefa 

„B”, 

- Południowa część sołectwa położona w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny 

Czarnej Malenieckiej – strefa „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” i stref ochrony obserwacji archeologicznej 

„OW”, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (przebieg 

drogi krajowej S74 relacji Piotrków Trybunalski – Barwinek (Bukareszt)), 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” 

i „Piliczańskim” Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Dolina 

rzeki Czarnej Malenieckiej”, 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Wyznacza się obszar, dla którego w miarę potrzeb, wykonać należy m.p.z.p. (teren położony na granicy z 

sołectwem Borowiec), 

- W północnej części sołectwa przy drodze krajowej S74 proponowany teren zabudowy produkcyjno -

usługowej, 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Podniesienie rangi drogi krajowej S74 do norm drogi ekspresowej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlega osiem stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, strefa 

ochrony obserwacji archeologicznej „OW”, forma rozplanowania wsi Kotuszów (owalnica) (rozdz. 2.9), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów. 

- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwością intensyfikacji zabudowy 

siedliskowej i usługowej, 

- Południowy fragment sołectwa przeznaczony pod budowę zbiornika retencyjnego „Dębowa Góra” zgodnie 

z Wojewódzkim Programem Małej Retencji, 

- Wyznacza się obszar kierunkowy zagospodarowania przestrzennego z funkcją obsługi drogi krajowej  

Nr 74, 
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- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego. 

5.1.16. MARIANÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 121 osób i graniczące z sołectwami: Aleksandrów, Kalinków, 

Ciechomin, Siucice, Justynów i Janikowice. 

Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.17. NIEWIERSZYN 

Sołectwo zamieszkałe przez 234 osób i graniczące z sołectwami: Ostrów, Taraska, Dębowa Góra, 

Kamocka Wola i Sieczka. 

Jednostki osiedleńcze: Niewierszyn i Stary Niewierszyn. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych 

z zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego, 

- Strefa 100 m zakazu zabudowy od rzeki Pilicy wynikające z planu ochrony Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego, 

- Tereny zalewowe rzeki Pilicy, 

- Wykluczenie rozwoju funkcji rekreacyjnej w północnej części sołectwa, zgodnie z planem ochrony 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Zachodnia część sołectwa położona w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej – strefa „K”, 

- Występowanie strefy ochrony obserwacji archeologicznej „OW” i ochrony stanowisk 
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archeologicznych „W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu oraz w istniejącym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk „Natura 2000” 

- „Dolina Środkowej Pilicy”, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(droga powiatowa DP 1502E relacji Sulejów - Krasik). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- W celu poszerzenia w kierunku północno-zachodnim zasięgu zabudowy, w przypadku realizacji 

zabudowy o funkcji uzupełniającej (innej niż zabudowa zagrodowa) konieczne będzie uzyskanie 

zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Ochronie konserwatorskiej podlega strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny rzeki 

Czarnej Malenieckiej – strefa „K” oraz strefa ochrony obserwacji archeologicznej „OW” jak i stanowisk 

archeologicznych „W” (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów 

funkcjonalno - przestrzennych. 

5.1.18. RECZKÓW NOWY 

Sołectwo zamieszkałe przez 193 osoby i graniczące z sołectwami: Skotniki, Wólka Skotnicka i Wacławów. 

Jednostki osiedleńcze: Reczków Nowy, Ojrzeń i Gniewosy (Gniewosze). 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(związane z przebiegiem drogi powiatowej DP 3921E relacji Przedbórz – Błogie Szlacheckie), 

- We wsi Ojrzeń zlokalizowane są obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków (młyn wodny oraz 

chałupa), 

- Występowanie strefy ochrony stanowiska archeologicznego „W”, 
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- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” i „Piliczańskim” 

Obszarze Chronionego Krajobrazu, 

- Strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków - młyn wodny z pocz. XX w. na dopływie rzeki Pilicy, chałupa we wsi Ojrzeń oraz strefa 

ochrony stanowiska archeologicznego „W” (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Optymalne zagospodarowanie terenów bezpośrednio przylegających do zbiornika wodnego „Wólka 

Skotnicka” (wybudowanego zgodnie z Wojewódzkim Programem Małej Retencji) zlokalizowanego 

na granicy między Reczkowem Nowym a Wólką Skotnicką, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno – 

przestrzennych. 

5.1.19. OSTRÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 66 osób i graniczące z sołectwami: Taraska, Niewierszyn, Sieczka oraz 

z gminą Sulejów. Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Wykluczenie rozwoju funkcji rekreacyjnej w obrębie doliny rzeki Czarnej Malenieckiej, zgodnie 

z planem ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- 100 m strefa zakazu zabudowy od rz. Pilicy, zgodnie z planem ochrony Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego, 

- Obszary pradolinne, podmokłe. o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rzeki Pilicy), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Teren udokumentowanych stanowisk archeologicznych (strefy „W”) o dużej wartości ponadlokalnej m.in. 

cmentarzysko Kultury Przeworskiej (stanowisko nr 76-56/5 Ostrów). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 
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- Północna część sołectwa położona w strefie ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny rzeki 

Czarnej Malenieckiej – strefa „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefy ochrony obserwacji 

archeologicznej „OW”, 

- Obszar sołectwa wchodzi w obręb Sulejowskiego Parku Krajobrazowego,  

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Doliny rzeki Czarnej Malenieckiej” oraz 

istniejącym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk „Natura 2000” - „Dolina Środkowej Pilicy”, 

- Ograniczenia rozwoju funkcji mieszkaniowo-rekreacyjnej zgodnie z planem ochrony Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego, dla terenów zabudowy zagrodowej, letniskowej oraz rezydencjonalnej 

w Ostrowie. 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Obszary zabudowy letniskowej w zachodniej części sołectwa oraz położone wzdłuż drogi powiatowej DP 

1502E wykorzystujące walory krajobrazowe doliny rzeki Pilicy, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefa 

ochrony obserwacji archeologicznej „OW” (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2 .8.), 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, lub alternatywnie (po wykonaniu analizy techniczno - ekonomicznej) wykonania programu 

kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na zasadzie grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, - Rozbudowa i 

modernizacja sieci telekomunikacyjnej. 

5.1.20. R0ŻENEK 

Sołectwo zamieszkałe przez 95 osoby i graniczące z sołectwami Borowiec, Kalinków i Ciechomin 

oraz z gminą Paradyż. 

Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zabudowy kubaturowej, 

- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych (III i IV klasa) - celowo 

wyłączonych z zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego, 

- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji 

klimatycznych - celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, (tereny zalewowe rzeki Czarnej 

Malenieckiej), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- W północno-zachodniej części sołectwa zlokalizowany jest użytek ekologiczny. 
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UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Park podworski wciągnięty do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaś chałupa i młyn 

wodny do gminnej ewidencji zabytków, 

- Strefa ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej – strefa „K”, 

- Strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego wsi Rożenek – strefa „B”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- W sołectwie występuje pomnik przyrody (grupa drzew), 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko – Sulejowskim” 

i „Piliczańskim” Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Dolina 

Rzeki Czarnej Malenieckiej”, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 1502E relacji Sulejów – Krasik i DP 1503E Rożenek - Siucice). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dolnej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

i gminnej ewidencji zabytków oraz forma rozplanowania wsi Rożenek (ulicówka), krajobraz kulturowy 

doliny rzeki Czarnej Malenieckiej jak i strefy ochrony stanowisk archeologicznych (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów 

funkcjonalno – przestrzennych. 

5.1.21. SIECZKA 

Sołectwo zamieszkałe przez 158 osób i graniczące z sołectwami: Niewierszyn, Kamocka Wola, 

Kawęczyn i Szarbsko oraz z gminą Sulejów. 

Jednostki osiedleńcze: Sieczka, Opocznianki i Władysławów. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- 100 m strefa zakazu zabudowy od rz. Pilicy, zgodnie z planem ochrony Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rzeki Pilicy), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 
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UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Cztery obiekty wciągnięte są do gminnej ewidencji zabytków, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Zachodnia część sołectwa położona w obrębie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na obowiązującym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk 

„Natura 2000” – „Dolina Środkowej Pilicy”, 

- Wschodnie pierzeje sołectwa są zmeliorowane, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 1502E relacji Sulejów - Krasik). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- W północno-wschodniej części sołectwa projektowany teren zabudowy produkcyjno – usługowej, 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wciągnięte do gminnej ewidencji zabytków oraz stanowiska 

archeologiczne (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz. dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno – 

przestrzennych, 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów. 

5.1.22. SIUCICE 

Sołectwo zamieszkałe przez 187 osób i graniczące z sołectwami: Siucice Kolonia, Justynów, 

Marianów i Ciechomin. 

Jednostki osiedleńcze: Siucice i Gaj. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Niewielkie obszary leśne w północno-wschodniej części sołectwa celowo wyłączone z zainwestowania 

kubaturowego, 

- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych (III i IV klasa) - celowo 

wyłączonych z zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego. 
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UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Na terenie sołectwa zlokalizowane są cztery obiekty oraz młyn wodny wciągnięty do gminnej ewidencji 

zabytków, 

- We wschodniej części sołectwa niewielki fragment zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu 

kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej - strefa „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”. 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, 

- Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych 

terenów budownictwa mieszkaniowego, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(droga powiatowa DP 1503E relacji Rożenek – Siucice i DP 3120E relacji Skotniki - Żarnów). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej. 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków (m.in. młyn na rz. 

Czarnej z 1946 r.) oraz stanowiska archeologiczne (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z zaleceniem rewaloryzacji i rehabilitacji 

substancji kubaturowych, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych. 

5.1.23. SIUCICE KOLONIA 

Sołectwo zamieszkałe przez 156 osoby i graniczące z sołectwami: Justynów, Siucice, Ciechomin 

oraz z gminą Żarnów i Paradyż. 

Jednostki osiedleńcze: Siucice Kolonia i Karczówka. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych (III i IV klasa) - celowo 

wyłączonych z zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rzeki Czarnej Malenieckiej), 
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- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- W Kolonii Siucice (tzw. Zawada) zlokalizowane są trzy obiekty wciągnięte do ewidencji konserwatorskiej, 

- We wschodniej części sołectwa niewielki fragment zasięgu strefy ochrony konserwatorskiej krajobrazu 

kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej - „K”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefy ochrony obserwacji 

archeologicznej „OW”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu oraz Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym „Czarnej Malenieckiej”, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 1503E relacji Rożenek - Siucice i DP 3120E relacji Skotniki - Żarnów). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Tereny zabudowy produkcyjno-usługowej zlokalizowane w centralnej części sołectwa, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, strefa 

ochrony krajobrazu kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej, strefy ochrony stanowisk 

archeologicznych oraz obserwacji archeologicznej (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów 

oczyszczania ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych. 

5.1.24. SKOTNIKI 

Sołectwo zamieszkałe przez 314 osoby i graniczące z sołectwami: Szarbsko, Dąbrówka, Stara, 

Wólka Skotnicka, Nowy Reczków i Wacławów oraz z gminą Przedbórz i Ręczno. 

Jednostki osiedleńcze: Skotniki, Justynów, Siedliska i Nowy Józefów. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- 100 m strefa zakazu zabudowy od rz. Pilicy, zgodnie z planem ochrony Sulejowskiego Parku  

Krajobrazowego, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rzeki Pilicy), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 
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- Na terenie sołectwa występują użytki ekologiczne (tzw. część sołectwa - Józefów), 

- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Planowane tereny dolesień, 

- Na terenie sołectwa zlokalizowane są obiekty wciągnięte do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków, 

- Strefa ochrony konserwatorskiej historycznych układów przestrzennych wsi Skotniki – strefa „B”, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz stref ochrony obserwacji  

archeologicznej „OW”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” 

i „Piliczańskim” Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz w obowiązującym Specjalnym Obszarze 

Ochrony Siedlisk „Natura 2000” – „Dolina Środkowej Pilicy”, 

- Strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(droga powiatowa DP 3921E relacji Przedbórz – Błogie Szlacheckie i DP 3908E relacji Skotniki - Czermno). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do rejestru i gminnej ewidencji zabytków 

w tym szczególnie zespoły sakralny i rezydencjalny, zabytkowy cmentarz, stanowiska i strefy 

archeologiczne oraz forma rozplanowania wsi Skotniki (układ złożony) (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych. biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, lub alternatywnie (po wykonaniu analizy techniczno - ekonomicznej) wykonania programu 

kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na zasadzie grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej, 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach, 

- W zagospodarowaniu należy uwzględnić powiązania funkcjonalno – przestrzenne między kościołem, a 

zespołem rezydencjonalnym związanym z dworem w Skotnikach oraz zapewnienie komunikacji między 

wsią Skotniki i Józefowem Nowym z ominięciem parku w Skotnikach, 

- W centrum wsi Skotniki (działki nr ew. 485/2 i 864) ustala się obszar przestrzeni publicznej o szczególnym 

znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, 

kształtowanie ww. przestrzeni poprzez modernizację centralnego placu, chodników, urządzenie zieleni wraz 
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z elementami małej architektury, urządzenie miejsca wypoczynku dla zaspokojenia potrzeb społecznych i 

kulturalnych społeczności lokalnej, 

- Dla trasu drogi łączącej układ komunikacyjny gminy Aleksandrów poprzez most na rz. Pilicy w m. Łęg 

Ręczyński z układem komunikacyjnym gminy Ręczno dopuszcza się uściślenia przebiegu na podstawie 

dalszych prac projektowych. 

5.1.25. STARA 

Sołectwo zamieszkałe przez 162 osób i graniczące z sołectwami: Skotniki, Dąbrówka, Stara Kolonia 

i Wólka Skotnicka. 

Jednostki osiedleńcze: Stara, Kazimierzów, Podchojny, Piaski i Kajetanek. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, - Strefy 

ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia ws. 

obszarów ograniczonego użytkowania terenu). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (związane 

z przebiegiem przez sołectwo drogi powiatowej DP3921E relacji Błonie Rządowe – Przedbórz), 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefy ochrony obserwacji 

archeologicznej „OW”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów w Sulejowskim Parku Krajobrazowym (zachodnie pierzeje 

sołectwa), 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” i „Piliczańskim” 

Obszarze Chronionego Krajobrazu. 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz strefa 

ochrony obserwacji archeologicznej „OW”, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.26. STARA KOLONIA 

Sołectwo zamieszkałe przez 74 osób i graniczące z sołectwami: Stara, Dąbrówka, Janikowice, 

Justynów, Wolica i Wólka Skotnicka. 

Jednostki osiedleńcze: Stara Kolonia, Niwa Wolińska, Niwa Woleńska, Skrzynki i Dąbrówka. 
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UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania 

rozporządzenia w/s obszarów ograniczonego użytkowania terenu). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Na terenie sołectwa jest zlokalizowany park wciągnięty do gminnej ewidencji zabytków, 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(droga powiatowa DP 1504E relacji Stara - Żarnów). 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlega obiekt wciągnięty do gminnej ewidencji zabytków oraz strefa 

ochrony stanowisk archeologicznych „W” (rozdz. 2.9.), 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów. 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej (w tym 

form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach. 

5.1.27. SZARBSKO 

Sołectwo zamieszkałe przez 114 osób i graniczące z sołectwami: Sieczka, Kawęczyn, Dąbrówka 

i Skotniki oraz z gminą Ręczno. Jednostki osiedleńcze: Szarbsko i Zygmuntów. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- 100 m strefa zakazu zabudowy od rz. Pilicy, zgodnie z planem ochrony Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego, 

- Obszary pradolinne, podmokle, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rzeki Pilicy), 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru 

opracowania - celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- We wschodniej części sołectwa zlokalizowany użytek ekologiczny, 

- Na terenie sołectwa, zgodnie z Wojewódzkim Programem Małej Retencji, planuje się budowę zbiornika 

wodnego „Szarbsko” (o pow. poniżej 5 ha), 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 
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- Na terenie sołectwa zlokalizowane są dwa obiekty wciągnięte do gminnej ewidencji zabytków (park i młyn 

wodny), 

- Strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego wsi Szarbsko – strefa „B”,  

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W” oraz wyznaczonych stref ochrony 

obserwacji archeologicznej „OW”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów w Sulejowskim Parku Krajobrazowym, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Spalsko-Sulejowskim” Obszarze 

Chronionego Krajobrazu oraz w obowiązującym Specjalnym Obszarze Ochrony Siedlisk „Natura 2000” – 

„Dolina Środkowej Pilicy”, 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Tereny zabudowy letniskowej w Zygmuntowie oraz w obszarze położonym na południowy-zachód od wsi 

Szarbsko, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno-

przestrzennych, 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ograniczenia rozwoju funkcji mieszkaniowej dla obszaru położonego na południowy-zachód od Szarbska, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody 

(rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, forma 

rozplanowania wsi Szarbsko oraz strefa ochrony stanowisk archeologicznych „W” (rozdz. 2.9.), 

- Zakłada się wdrożenie badań podstawowych w zakresie ruralistyki, architektury i krajobrazu, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, lub alternatywnie (po wykonaniu analizy techniczno - ekonomicznej) wykonania programu 

kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na zasadzie grupowego systemu oczyszczania ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- W centrum wsi Szarbsko (wolny plac zlokalizowany bezpośrednio przy drodze gminnej 110005E) ustala 

się obszar przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców oraz 

sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych, kształtowanie ww. przestrzeni poprzez modernizację 

centralnego placu, chodników, urządzenie zieleni wraz z elementami małej architektury, urządzenie miejsca 

wypoczynku dla zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych społeczności lokalnej, 

- Ustala się rezerwy przestrzenne pod rozwój infrastruktury technicznej w zakresie dróg - most na 

rzece Pilicy w kierunku m. Stobnica. 
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5.1.28. TARASKA 

Sołectwo zamieszkałe przez 74 osoby i graniczące z sołectwami: Jaksonek, Włodzimierzów, 

Dąbrowa Nad Czarną, Dębowa Góra Kolonia, Niewierszyn i Ostrów oraz z gminą Sulejów. 

Jednostki osiedleńcze: Taraska, Góry i Młyn. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Obszar rezerwatu przyrody Jaksonek, 

- 100 m strefa zakazu zabudowy wzdłuż rz. Czarnej Malenieckiej i Pilicy, zgodnie z planem ochrony 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych 

- celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego (tereny zalewowe rz. Czarnej Malenieckiej 

i Pilicy), 

- Wykluczenie rozwoju funkcji rekreacyjnej w dolinie rzeki Czarnej Malenieckiej, zgodnie z planem 

ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazu, 

- Projektowane stanowisko dokumentacyjne „Skarpa Nad Czarną” w południowej części sołectwa, 

- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 

celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Przez teren sołectwa przebiegają następujące strefy ochrony konserwatorskiej: strefa 

ochronykonserwatorskiej krajobrazu kulturowego doliny rzeki Czarnej Malenieckiej – „K”, strefa ochrony 

otwartych panoram (obejmująca cały kompleks zabudowy zagrodowej zlokalizowany w lasach 

państwowych) – strefa „E”, 

- Na terenie sołectwa występuje strefa ochrony obserwacji archeologicznej „OW oraz strefy ochrony 

stanowisk archeologicznych „W”, 

- Sołectwo położone jest na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 

- Ograniczenia wynikające z położenia sołectwa na terenach projektowanego „Piliczańskiego” 

Obszaru Chronionego Krajobrazu Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Czarnej Malenieckiej”, 

obowiązującego Sulejowskiego Obszaru Ochrony Siedlisk „Natura 2000” – „Dolina Środkowej Pilicy”, 

- Na terenie sołectwa występują projektowane jak i istniejące pomniki przyrody, 

- Ograniczenia rozwoju funkcji mieszkaniowo – rekreacyjnej terenów położonych w dolinie rzeki 

Czarnej Malenieckiej oraz zabudowy we wsi Taraska, wynikające z planu ochrony Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego, 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Teren wsi Taraska wyłączony z dolesień ze względów krajobrazowych (strefa ochrony otwartych 

panoram), zakaz zabudowy obiektów agresywnych krajobrazowo, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów 
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oczyszczania ścieków, lub alternatywnie (po wykonaniu analizy techniczno - ekonomicznej) 

wykonania programu kanalizacji sanitarnej funkcjonującej na zasadzie, grupowego systemu oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę. 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony konserwatorskiej „K”, „E”, strefy ochrony 

stanowisk archeologicznych „W” jak i strefa ochrony obserwacji archeologicznej „OW”, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych. 

5.1.29. WACŁAWÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 70 osób i graniczące z sołectwami: Skotniki, Nowy Reczków, Wólka 

Skotnicka, Wolica i Brzezie, oraz z gminą Przedbórz i Żarnów. 

Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i projektowanych dolesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Fragment rezerwatu przyrody Diabla Góra. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu. 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), a 

szczególnie fragment rezerwatu Diabla Góra. 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego. 

5.1.30. WŁODZIMIERZÓW 

Sołectwo zamieszkałe przez 98 osób i graniczące z sołectwami: Taraska, Jaksonek, Kotuszów i Dąbrowa 

Nad Czarną. Jednostki osiedleńcze: Włodzimierzów, Zalesice, Praga i Karczunek. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych (III i IV klasa) - celowo 

wyłączonych z zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Zachodnia część sołectwa położona na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, 
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- Sołectwo położone jest w obrębie projektowanego „Spalsko-Sulejowskiego” Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej 

(droga powiatowa DP 3921E relacji Przedbórz – Błogie Szlacheckie). 

KIERUNKI l POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Opracowanie i wdrożenia systemu zbierania, usuwania, utylizacji i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Przez północno-wschodnią część sołectwa projektowany przebieg linii kolejowej, 

- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnych, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów 

funkcjonalno - przestrzennych. 

5.1.31. WOLICA 

Sołectwo zamieszkałe przez 67 osób i graniczące z sołectwami: Wacławów, 

Wólka Skotnicka, Stara Kolonia i Justynów, oraz z gminą Żarnów. 

Jednostki osiedleńcze: Wolica, Stara Wolica i Wolica Nowa. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego, 

- Obszary występowania złóż surowców mineralnych - piaskowca (z wyjątkiem obiektów związanych z 

pozyskiwaniem kopalin). 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanym „Piliczańskim” Obszarze Chronionego 

Krajobrazu, 

- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga 

powiatowa DP 1504E relacji Stara - Żarnów). 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 



str. 97 

 

- Ochronie prawnej podlegają obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 2.8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- W przypadku zakończenia działalności górniczej na terenie sołectwa należy przeprowadzić proces 

rekultywacji gruntów w kierunku leśnym lub rolniczym, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych, 

- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej ogrodniczej i sadowniczej 

(w tym form rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych 

areałach, 

- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów 

funkcjonalno – przestrzennych. 

 

5.1.32. WÓLKA SKOTNICKA 

Sołectwo zamieszkałe przez 187 osób i graniczące z sołectwami: Skotniki, Stara, Stara Kolonia, 

Wolica, Wacławów i Nowy Raczków. Jedna jednostka osiedleńcza. 

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ 

- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesleń, celowo wyłączone z zainwestowania kubaturowego. 

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE 

- Występowanie stref ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Ograniczenia wynikające z położenia terenów na projektowanych Obszarach Chronionego 

Krajobrazu „Spalsko-Sulejowskiego” i „Piliczańskiego”. 

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno – leśnej, 

- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej, 

- Ochronie konserwatorskiej podlegają strefy ochrony stanowisk archeologicznych „W”, 

- Ochronie prawnej podlegają projektowane obszary konserwatorskiego systemu ochrony przyrody  

(rozdz. 2 8.), 

- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania ekosystemów, 

- Prawidłowe użytkowanie i wykorzystanie walorów zbiornika wodnego „Wólka Skotnicka” (pow. poniżej 5 

ha) wybudowanego zgodnie z Wojewódzkim Programem Małej Retencji, 

- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z zaleceniem rewaloryzacji i rehabilitacji 

substancji kubaturowych, 

- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania 

ścieków, 

- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego, 

- Opracowanie i wdrożenia kompleksowego programu zaopatrzenia populacji w wodę, 

- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych. 

C. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 
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ORAZ SYNTEZA USTALEŃ 

Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy są sprecyzowane jak i wyznaczone w oparciu o 

kompleksową analizę występujących uwarunkowań oraz ograniczeń, a także strategię władz samorządowych 

przyjętą w planie lokalnego rozwoju i innych dokumentach dotyczących poszczególnych działów gospodarki 

gminy. 

Zgodnie z Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Aleksandrów do podstawowych celów, kierunków rozwoju 

gminy należy zaliczyć: 

- wspieranie przedsiębiorczości na terenie gminy Aleksandrów, w szczególności aktywizację lokalnych 

zasobów ludzkich, materialnych, poprzez: 

- skanalizowanie i gazyfikację gminy, 

- uzbrajanie w infrastrukturę techniczną terenów przeznaczonych pod przemysł i usługi produkcyjne, 

- przebudowę i modernizację części układu komunikacyjnego, 

- rozwój instytucji otoczenia biznesu, 

- współudział organizacji pozarządowych w rozwoju gospodarczym gminy, 

Za podstawowe założenie przy formułowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uznano: 

jej dalszy rozwój wraz z ochroną i wzbogacaniem istniejących walorów przyrodniczo – kulturowych w 

bliższej i dalszej perspektywie czasowej z uwzględnieniem znaczenia gminy w funkcjonowaniu określonych 

obszarów chronionych w strukturze województwa. 

Ustalony układ funkcjonalno-przestrzenny gminy zapewnia: 

- wykorzystanie szans rozwojowych gminy wynikających z położenia, powiązań zewnętrznych: 

- powiązanie układu komunikacyjnego gminy z docelowym układem dróg ekspresowych (S12, S74), 

- wyznaczanie terenów dla rozwoju mieszkalnictwa, zabudowy rekreacji indywidualnej, działalności 

gospodarczej, 

- ustalenie ochrony terenów wartościowych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, 

- wyeliminowanie bądź ograniczenie kolizji lub sytuacji konfliktowych w zagospodarowaniu przestrzennym 

przez wyznaczenie terenów: 

- do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- z wykluczeniem rozwoju funkcji rekreacyjnej, 

- z ograniczeniami rozwoju funkcji mieszkaniowo – rekreacyjnej, 

- wymagających rekultywacji, 

- wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, 

- wyraźne określenie funkcji przyrodniczych i krajobrazowych podlegających ochronie, zwłaszcza 

podkreślenie roli Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i ciągu ekologicznego rzeki Czarnej Malenieckiej, 

- zachowanie wartości obecnego zainwestowania gminy przez: 

- ochronę wartości dziedzictwa kulturowego w postaci historycznych układów urbanistycznych 

wsi wskazanych do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej, 
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- ochronę wartości krajobrazowo - kulturowych w postaci zagospodarowania doliny rzeki Czarnej 

Malenieckiej wskazanej do objęcia strefą ochrony konserwatorskiej, 

- ochronę wartości krajobrazowych we fragmencie wsi Taraska wskazanym do objęcia strefą ochrony 

konserwatorskiej, 

- wskazanie do objęcia ochroną innych elementów dziedzictwa kulturowego w postaci stanowisk 

archeologicznych, obiektów wpisanych do rejestru i gminnej ewidencji zabytków, pomników przyrody, 

zespołów podworskich, parków wiejski, cmentarzy, 

- określenie w centrum wsi: Skotniki i Sarbsko przestrzeni publicznych, ogólnie dostępnych, wskazanych do 

urządzenia, w formie placów 

- przyjęcie zasady dopełniania istniejących struktur przestrzennych. 

Ze względu na przesłanki stymulujące rozwój gminy istotne jest zachowanie zasady 

zrównoważonego rozwoju. Środowisko przyrodnicze, potrzeby cywilizacyjne, wartości kulturowe, warunki 

życia oraz ład w przestrzeni powinny stanowić współzależne nurty działań w gospodarowaniu. 

Ustalenia zmiany studium zapewniają możliwe bezkolizyjne współistnienie różnych form podnoszenia 

standardów i aktywności gospodarczej. Warto zaznaczyć, iż pomimo typowo rolniczego charakteru, gmina 

Aleksandrów powinna wykorzystywać wysokie walory środowiska przyrodniczego (m.in. Sulejowski Park 

Krajobrazowy, rzeki Pilica i Czarna Maleniecka) oraz kulturowego (zespoły parkowo – dworskie) w celu 

rozwoju turystyki (m.in. agroturystyki). Dodatkowo położenie gminy wzdłuż drogi ekspresowej nr 74 oraz 

w okolicach drogi nr 12 umożliwi ożywienie dotychczas monofunkcyjnych (rolnictwo) terenów. 

Wypełnianie ustaleń zawartych w niniejszej zmianie studium jak i w programach rozwojowych pociągnie za 

sobą efektywny rozwój gminy. Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniego studium w większości 

dotyczą uwzględnienia istniejących i projektowanych form ochrony przyrody. Należy zaznaczyć, iż przy 

respektowaniu wymogów proceduralnych ustalonych dla inwestycji realizowanych w utworzonym obszarze 

naturowym projekt zmiany studium nie będzie oddziaływać na obszar Natura 2000. 


