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1. WPROWADZENIE 
 

1.1. Podstawa prawna i cel Prognozy 

 

Podstawą prawną sporządzania niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów jest art. 46 i 51 ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. 

z 2016 r. poz. 353 ze zmianami). 

Zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w Prognozie wynika z art. 51 i 52 wymienionej ustawy 

oraz odpowiada uzgodnieniom w tym zakresie dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska 

z dnia 04.08.2014 r. (znak pisma: WOOŚ.41.126.2014.AJ oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem 

Sanitarnym w Łodzi z dnia 21.07.2014 r. (znak pisma: PPIS-ON-ZNS-441/24/2014). 

 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko oraz zdrowie ludzi ustaleń projektu 

nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów. Celem 

prognozy jest identyfikacja i ocena potencjalnych skutków w środowisku, jakie mogą nastąpić w przypadku 

realizacji rozwiązań i ustaleń projektu Studium. Cel ten wynika bezpośrednio z art.8 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami), w którym stwierdza 

się, że: „Polityki, strategie, plany lub programy dotyczące w szczególności przemysłu, energetyki, 

transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, gospodarki 

przestrzennej, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu powinny 

uwzględniać zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju”. 

 

1.2. Zawartość projektu SUiKZP Gminy Aleksandrów i jego główne cele 
 
Studium jako obligatoryjny dokument planistyczny, stanowi ważny instrument kształtowania polityki 

przestrzennej Gminy i wraz z innymi dokumentami programowymi wyznacza cele i zasady gospodarowania 

jej zasobami. 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów zmienia 

kierunki polityki przestrzennej Gminy, wynikające z dotychczas obowiązującego Studium, przyjętego 
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uchwałą nr XIII/79/2008 Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 26 marca 2008 r. Zmianie podlega cały 

dokument w zakresie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 
Projekt nowego Studium opracowany został dla całego obszaru gminy.  

Nowy dokument nie odcina się całkowicie od dotychczasowej polityki przestrzennej Gminy. Zakłada się 

w nim, że podstawowymi kierunkami rozwoju Gminy Aleksandrów będzie nadal produkcja rolna, jednak 

przy coraz szerzej rozwijanej funkcji produkcyjno-usługowej, w tym związanej z eksploatacją 

udokumentowanych złóż surowców naturalnych. Jako funkcje uzupełniające wskazano: mieszkalnictwo, 

turystykę i rekreację, w tym agroturystykę, obsługę komunikacji i transportu oraz inne funkcje 

wykorzystujące walory terenu gminy, jej położenia, potencjał ludnościowy, kulturowo-przyrodniczy 

i gospodarczy. 

 

Główne zasady polityki przestrzennej Gminy, przyjęte w projektowanym dokumencie to: 

� dążenie do poprawy ładu przestrzennego na drodze sukcesywnego wdrażania opracowań m.p.z.p.; 

� ochrona i optymalne wykorzystanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

� ochrona i modernizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz realizacja programów dolesień; 

� zachowanie terenów otwartych wyłączonych z zabudowy kubaturowej i w miarę możliwości wyłączonych 

z lokalizacji nadziemnych urządzeń infrastruktury technicznej; 

� podejmowanie koncesjonowanej działalności wydobycia kopalin ze złóż występujących w obrębie 

gruntów najgorszych klas bonitacyjnych; 

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

substandardowych na drodze wdrażania opracowań m.p.z.p.; 

� rozwój budownictwa mieszkaniowego-jednorodzinnego oraz zagrodowego; 

� tworzenie wewnętrznych, organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego;  

� rozwój obszarów rekreacji weekendowej i pobytowej oraz rozwój budownictwa rekreacyjnego na 

atrakcyjnych obszarach gminy; 

� wdrożenie procedur przygotowania obszarów stanowiących potencjalną ofertę gminy dla pozyskania 

inwestorów realizujących oczekiwane i niezbędne dla rozwoju gminy inwestycyjne przedsięwzięcia – 

strefa ekonomiczna oraz nowe tereny usługowe, przemysłowe i produkcyjne; 
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� modernizacja układu komunikacji kołowej oraz zachowanie rezerw pod rozwój sieci komunikacyjnej ze 

szczególnym uwzględnieniem dróg ekspresowych S-12 i S-74 oraz zmodernizowanego odcinka drogi 

krajowej Nr 74; 

� realizacja ścieżek rowerowych na obrzeżach komunikacji kołowej oraz ścieżek rowerowych – 

rekreacyjnych, łączących atrakcyjne obszary gminy; 

� tworzenie organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju usług i działalności gospodarczej; 

� dbałość o higienę i estetykę miejsc zamieszkiwania, pracy i wypoczynku; 

� realizacja programu małej retencji, poprzez budowę zbiorników wodnych (Dębowa Góra, Szarbsko, 

Wólka Skotnicka). 

 

Uaktualnienie zapisów Studium ma przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału Gminy poprzez 

m.in.: 

� dostosowanie zapisów Studium do obowiązujących przepisów prawa; 

� uwzględnienie zmian w aktualnym stanie zainwestowania w kształtowaniu kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy; 

� weryfikację przeznaczenia terenów, która uwzględnia zarówno dotychczasowe przeznaczenie, 

zagospodarowanie i uzbrojenie terenów, potrzeby rozwojowe Gminy, jak i inwestycyjne 

mieszkańców, wyrażone ilością wniosków, które wpłynęły po ogłoszeniu przystąpienia do prac nad 

Studium. 

 

Podstawowe zmiany zapisów Studium w odniesieniu do dotychczas obowiązującego dokumentu dotyczą: 

� aktualizacji danych ilościowych i jakościowych charakteryzujących Gminę; 

� określenia funkcji wiodącej terenów wyróżnionych w Studium; 

� zmian w układzie komunikacyjnym dróg powiatowych, gminnych i krajowych, w tym drogi ekspresowej 

S12 

� istniejących i projektowanych terenów i obszarów górniczych; 

� istniejących i projektowanych form ochrony przyrody, w tym w szczególności Obszarów Natura 2000; 

� wprowadzenia zasad ochrony wynikających z obowiązujących planów ochrony i działań ochronnych; 

� aktualizacji zasięgów terenów zmeliorowanych oraz terenów zagrożenia powodziowego; 

� aktualizacji stref ochrony konserwatorskiej i występowania obiektów i terenów zabytkowych; 
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� wskazania terenów przestrzeni publicznej, terenów wymagających rehabilitacji czy też zgody na 

przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz terenów ograniczeń w zagospodarowaniu. 

 

W ramach polityki przestrzennej gminy Aleksandrów, obejmującej zasady ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego i jego zasobów, przyjmuje się: 

w zakresie ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz ochrony przyrody: 

− W pracach planistycznych należy uwzględnić zasady i warunki ochrony zasobów środowiska 

przyrodniczego gminy, a w tym szczególnie przepisów prawa w tym zakresie. 

− Ustala się obowiązek ochrony istniejących i projektowanych form ochrony przyrody. 

− Należy utrzymać i chronić pomniki przyrody i uwzględnić je w m.p.z.p. oraz na etapie wydawania decyzji 

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

− Ustala się zakaz wycięcia, niszczenia lub uszkadzania oraz zanieczyszczenia terenu w pobliżu pomnika 

przyrody, wzniecania ognia oraz wnoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w promieniu 15,0 m od 

obiektu chronionego. 

− Ustala się obowiązek uporządkowania gospodarki ściekowej poprzez realizację programu stosowania 

indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych przydomowych systemów oczyszczania ścieków. 

− Stosować szczegółowe rozwiązania wynikające z podstawowego założenia, że preferowanymi 

rodzajami aktywności społeczno – gospodarczej na obszarach chronionych są: 

• rolnictwo ze wskazaniem na rolnictwo zrównoważone i ekologiczne, 

• turystyka poznawcza w formach przyjaznych przyrodzie i limitowanych odpornością na jej presję, 

• osadnictwo, rzemiosło, usługi i przetwórstwo rolne w obszarach i formach nie zagrażających 

przyrodzie, walorom kulturowym i krajobrazowym, 

• inne formy działalności gospodarczej związane z obsługą turystyki i funkcjonowaniem 

poszczególnych jednostek osadniczych. 

− Dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym postuluje się 

ich rozpoznanie, ochronę i niedopuszczenie do ich zabudowy. Warunkiem realizacji obiektów 

hydrotechnicznych na rzekach jest konieczność budowy przepławek dla ryb. 

− Zaleca się dokonanie korekty wielkości obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie zgodnie 

z realnymi potrzebami inwestycyjnymi. 

− Postuluje się wzmożenie nadzoru budowlanego i kontroli w zakresie zachowania lub przywracania 

ładu przestrzennego w krajobrazie oraz stały nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budowlanej. 
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− Wprowadzanie nowoczesnych technologii grzewczych, zwiększanie udziału energii pochodzącej 

z odnawialnych źródeł. 

− Szczególnej ochronie podlegają główne węzły i korytarze ekologiczne – większe kompleksy leśne i 

doliny rzek: Pilicy i Czarnej Malenieckiej. 

− W obrębie dolin należy wprowadzić ograniczenia w realizacji zabudowy obiektami trwałymi 

(szczególnie na terenach zagrożenia powodziowego) oraz należy wykluczyć wszelkie zmiany 

w ukształtowaniu terenu, które mogą doprowadzić do niszczenia ich naturalnego kształtu i zasobów 

bioróżnorodności, w tym tworzenia dużych zbiorników retencyjnych. 

− Przy wyznaczaniu nowych terenów inwestycyjnych należy uwzględnić warunki geologiczno-inżynierskie, 

określające przydatność terenów pod zabudowę – zaleca się przeznaczanie pod zainwestowanie 

terenów w obrębie obszarów o korzystnych warunkach fizjograficznych dla rozwoju osadnictwa, 

uzupełniając w pierwszej kolejności istniejące struktury. 

− Należy bezwzględnie uwzględnić zasady ochrony obiektów i obszarów objętych ochroną prawną na 

podstawie przepisów odrębnych, szczególnie obowiązujących planów ochrony (Sulejowski Park 

Krajobrazowy). 

− Dla terenów gminy wskazywanych do objęcia ochroną prawną (Spalsko-Sulejowski Obszar Chronionego 

Krajobrazu) należy przyjąć taki sposób zagospodarowania, który do czasu ustanowienia formy ochrony 

prawnej wykluczy degradację ekosystemów, utratę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz 

zapewni ich racjonalny rozwój zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

− Należy wprowadzić ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej prowadzące do poprawy stanu 

czystości wód i ograniczenia ich degradacji (poprzez budowę gminnego systemu kanalizacji). 

− Należy dostosować zabiegi melioracyjne do aktualnych potrzeb środowiska. 

− Niezbędna jest ochrona gleb najwyższych klas bonitacyjnych (III) przez zmianą sposobu użytkowania. 

− Należy zapewnić ochronę i rozwój terenów zieleni poprzez wprowadzanie nowych nasadzeń w ciągach 

dróg oraz wskazywanie nowych terenów zieleni publicznej. 

− Wprowadzenie na terenach leśnych zakazu lokalizacji zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów 

związanych z gospodarką leśną i ekstensywną funkcją turystyczno-rekreacyjną oraz niezbędnych 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

− Kształtowanie zalesień w sposób zapewniający optymalną ochronę różnorodności biologicznej i walorów 

krajobrazowych danego terenu. 

− Wprowadzenie zapisów umożliwiających w gminie rozwój źródeł energii odnawialnej. 



      Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Aleksandrów 

9

− Dla parków dworskich wciągniętych do rejestru zabytków – we wsiach Dębowa Góra, Skotniki, Rożenek 

obowiązują zasady ochrony zawarte w pkt. 2.9.3.  

− Dla parków dworskich wciągniętych do gminnej ewidencji zabytków – we wsiach Kawęczyn, Piła, 

Szarbsko, Stara obowiązują zasady ochrony zawarte w pkt. 2.9.4.  

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

z zasadami zagospodarowania określa plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w którym 

ustala się: 

• 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. 

• Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczania ich użytkowania. 

• 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 winna zostać ograniczona do dwóch 

kondygnacji naziemnych z nieprzekraczalną wysokością zabudowy do 9 m i nachyleniu połaci 

dachowych miedzy 15° - 40°. 



      Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Aleksandrów 

10

− Należy stosować ażurowe ogrodzenia ułatwiające migrację drobnych zwierząt do wysokości zgodnej z 

warunkami zabudowy. 

− Ochrona domów drewnianych z możliwością adaptacji na cele letniskowe (pod nadzorem właściwego 

urzędu konserwatorskiego). 

− W granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „Dolina Środkowej Pilicy” oraz „Dolina Czarnej”, 

obowiązuje nakaz przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko zgodnie 

z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. 

− Zgodnie z ustaleniami „Planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Łódzkiego” na terenie 

gminy Aleksandrów  wskazuje się tereny oraz obiekty do objęcia następującymi formami ochrony 

przyrody: 

• obszary chronionego krajobrazu „Spalsko - Sulejowski”. 

• 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. 

 

w zakresie ochrony i kształtowania terenów leśnych: 

− Należy dążyć do zalesiania nieużytków i chronić zieleń śródpolną. 

− Ustala się zakaz przeznaczania terenów leśnych na inne cele, z wyjątkiem terenów, które w regulacjach 

prawa miejscowego wykonywanych w trybie m.p.z.p. predysponowane będą do pełnienia innych funkcji. 

− Ustala się obowiązek prowadzenia aktywnej polityki w zakresie zalesiania obszaru gminy, szczególnie 

w terenach łączących istniejące niewielkie lub duże kompleksy leśne w całość lub zapewniające 

powiązania z innymi ekosystemami – np. Kalinków – Kawęczyn – Niewierszyn lub wschodnia granica 

gminy Kotuszów - Borowiec. 

− Zalesianiu winny podlegać grunty niższych klas bonitacyjnych pod warunkiem, że teren przewidziany do 

zalesiania:  

• graniczy z istniejącym lasem, 

• posiada powierzchnię nie mniejszą niż 0,5 ha, 

• nie jest zmeliorowany, 

• nie graniczy z uprawami sadowniczymi lub szklarniowymi o powierzchni większej niż 0,25 ha. 
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− Ustala się zakaz wznoszenia w lasach obiektów budowlanych z wyjątkiem obiektów integralnie 

związanych z funkcją lasu lub z funkcją wynikającą z m.p.z.p. 

− Ustala się zakaz lokalizacji w lasach składowisk odpadów. 

 

w zakresie ochrony wód: 

− Na gruntach na których usytuowane są ujęcia wody wyznacza się 8-10 m pas ochrony (licząc od zarysu 

budowli i urządzeń służących do poboru wody) jako teren ochrony bezpośredniej ujęcia. 

− Zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych. 

− Należy ustalać w opracowaniach m.p.z.p. i decyzjach administracyjnych, warunki ochrony wód przed 

zanieczyszczeniem. W przypadku rozbieżności terminów realizacji budownictwa i budowy elementów 

zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej ustala się obowiązek budowy (na okres przejściowy) 

szczelnych zbiorników bezodpływowych, lub budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni 

ścieków i ustanowienie obowiązku docelowego przyłączania (po analizie techniczno – ekonomicznej) 

wszystkich obiektów do zbiorczych systemów oczyszczania ścieków.  

− Zakazuje się zabudowywania pradolin i obudowywania (kanalizowania) cieków wodnych. 

− Zakazuje się naruszania istniejących systemów melioracji. Każda inwestycja na obszarach 

zmeliorowanych i terenach cieków wodnych, (łącznie z infrastrukturą) wymaga uzgodnienia 

z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. W takiej sytuacji zakłada się przebudowę 

sieci drenarskiej na całym terenie zmiany użytkowania i przeznaczenia terenu kolidującego z 

występującymi urządzeniami. 

− Zakłada się podjęcie działań zmierzających do poprawy czystości wód powierzchniowych. 

− Zakłada się podjęcie działań wdrażających inwestycje małej retencji wód. 

− Zakłada się realizację 4 zbiorników w miejscowościach: 

• Dębowa Góra na rzece Czarnej Malenieckiej o powierzchni 40 ha i pojemności około 600 tys. m3. 

• Szarbsko o powierzchni 5 ha i pojemności 80 tys. m3. 

• Wólka Skotnicka o powierzchni 0,4 ha i pojemności 4,8 tys. m3. 

• Justynów o powierzchni 0,05 ha i pojemności 1 tys. m3.  

− Zakłada się uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym gminy projektowanego w bezpośrednim 

sąsiedztwie gminy, na terenie przyległej gminy Paradyż, na rzece Czarna Maleniecka zbiornika „Przyłęk” 

o powierzchni 90,7 ha i pojemności 1 723,3 tys. m3 oraz poszerzenie jego granic na tereny gminy 

Aleksandrów. 
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− Poszerzenie granic zbiornika „Przyłęk” uwzględniać powinno uwarunkowania wynikające z planu zadań 

ochronnych przyjętego dla Obszaru Natura2000 „Dolina Czarnej” 

− Projektuje się budowę zbiorników retencyjnych o powierzchni poniżej 5,0ha. 

 

w zakresie ochrony i kształtowania środowiska kulturowego: 

− Wszelkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków oraz w ich bezpośrednim 

otoczeniu prowadzić należy zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami oraz ustawy prawo budowlane. 

− Zakłada się kontynuację sporządzania okresowych, specjalistycznych analiz stanu środowiska 

kulturowego gminy Aleksandrów w celu stworzenia aktualnych, merytorycznych podstaw procesów 

planistycznych i decyzji administracyjnych dotyczących obiektów i obszarów istotnych dla ochrony 

i kształtowania środowiska kulturowego gminy.  

− Zasady zagospodarowania wyznaczonych stref ochronnych: 

Strefa „B” – ochrony konserwatorskiej historycznych układów przestrzennych obejmuje 

historyczny układ urbanistyczny wsi Aleksandrów, Borowiec, Dąbrowa Nad Czarną, Kalinków, 

Kotuszów, Rożenek, Szarbsko oraz wsi Skotniki, który nosi cechy miasteczka z rynkiem i wychodzącymi 

z niego uliczkami.  

• Ochronie podlega 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. 

• Uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wymagają: 

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

- 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. 
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• 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 lokalizowania agresywnych krajobrazowo obiektów (powyżej 400 m2 powierzchni 

i 12m 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 miejscowości Dąbrowa nad Czarną 

i Ostrów. 

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

• Ochronie podlegają walory krajobrazowe – otwarte panoramy. 

• W ramach podejmowanych działań wyłącza się tereny z zalesień, a 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. 
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• Ochronie podlegają pozostałości osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego, jakie zlokalizowano 

podczas badań powierzchniowych.  

• W ramach podejmowanych działań warunki realizacji inwestycji wymagających prac ziemnych należy 

uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskać 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 warunki realizacji inwestycji wymagających prac ziemnych należy 

uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz uzyskać pozwolenia Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków na wykonanie tych prac. 

− Ustala się zasadę zachowania cmentarzy i mogił historycznych poprzez: 

• wyłączenia ich z wszelkiej działalności inwestycyjnej nie związanej z rewaloryzacją obiektu, 

• zachowanie i konserwację historycznych elementów ukształtowania terenu cmentarzy, 

• zachowanie i konserwację starodrzewu, zabytkowych nagrobków, krzyży i innych elementów małej 

architektury,  

• usuwanie elementów zniekształcających (samosiewy, erozja, śmietniki etc.), 

• uwzględnienie ich występowania przy ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z 

nimi sąsiadujących. 
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− Ustala się obowiązek przedkładania do uzgodnienia z właściwym wojewódzkim konserwatorem 

zabytków projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie kształtowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu. 

− Należy dążyć do zachowania w nienaruszonym stanie obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków 

poprzez bieżącą konserwację i remonty przeprowadzane pod nadzorem służb konserwatorskich. 

− Formami ochrony obiektów i budynków mogą  być również: 

• sprzedaż pojedynczych, niewykorzystywanych obiektów mieszkalnych lub inwentarskich na cele 

mieszkalne i rekreacyjne, po przeprowadzonej pod nadzorem służb konserwatorskich adaptacji lub 

renowacji. 

 

1.3. Powiązania projektu SUiKZP Gminy Aleksandrów z innymi dokumentami 
 
W Studium uwzględnia się ustalenia dokumentów wyższego rzędu, będące wyznacznikiem celów polityki 

przestrzennej szczebla krajowego lub regionalnego - zgodnie z art.9 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. 

zmianami) Studium sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, uwzględniając zasady 

określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, uchwalony na mocy uchwały 

nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały 

nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia Planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego zakłada przede wszystkim w swoich kierunkach 

na terenie Gminy Aleksandrów: 

� rozwój rolnictwa wielofunkcyjnego i ekologicznego, nastawionego na produkcję zdrowej żywności, 

szczególnie na obszarach o największych walorach przyrodniczych; 

� utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych; 

� wzmacnianie walorów podregionu kulturowego piotrkowskiego; 

� kształtowanie pasma kulturowego rzeki Pilicy; 

� kształtowanie systemu ponadregionalnych szlaków turystycznych (kulturowych , konnego i parków 

krajobrazowych); 
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� podejmowanie działań na rzecz rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy materiałów budowlanych. 

Wymienione działania zostały uwzględnione w projekcie Studium i wpisują się w proponowane kierunki 

polityki przestrzennej Gminy. 

 
Część terenu gminy Aleksandrów objęta jest obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego. 

Zostały one przyjęte następującymi uchwałami Rady Gminy: 

1. Nr XXX/190/97 z dnia 02 grudnia  1997 r., obejmując teren: 

- w miejscowości Dąbrowa nad Czarną z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniowo-usługową; 

- w miejscowości Rożenek z przeznaczeniem na zabudowę letniskową. 

2. Nr VIII/60/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., obejmując teren i obszar górniczy w miejscowości Wolica. 

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowią obowiązujące akty prawa miejscowego, 

ustanowione w celu określenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania 

i zabudowy. Część terenów objęta planami miejscowymi jest już zainwestowana. Projekt Studium 

generalnie uwzględnia przeznaczenie terenów, wskazane ustaleniami obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego, przy czym zabudowa letniskowa we wsi Rożenek włączona została do 

zabudowy mieszkaniowej. 

 

Prognozę oddziaływania na środowisko projektu SUiKZP Gminy Aleksandrów wykonano z wykorzystaniem 

materiałów, poza w/w dokumentami, sporządzonymi na poziomie krajowym, wojewódzkim, powiatowym i 

gminnym: 

� Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016; 

� Narodowa Strategia Ochrony Środowiska na lata 2007-2015; 

� Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012 (do roku 2015 z perspektywą do 

2019 roku), przyjęty uchwałą Nr XXIV/446/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 

2012 roku; 

� Raport o stanie środowiska województwa łódzkiego w 2015 r., WIOŚ w Łodzi; 

� Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2015 r., WIOŚ w Łodzi; 

� Program ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu, zawartego w pyle 

zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych, przyjęty uchwałą Nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. i zmieniony uchwałą Nr XLII/778/13 
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Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą 

Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. uchwały 

Nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2013 r.; 

� Plan działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

przekroczeń poziomu alarmowego i poziomu docelowego ozonu przyziemnego,  zatwierdzony 

uchwałą Nr LIII/964/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r.; 

� Plan ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego 

Nr 29/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. – Dz.Urz.W.Ł. z 2006 r. nr 380 poz 2946); 

� Zarządzenie RDOŚ w Łodzi z 29.04.2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Czarnej PLH260015 (Dz.Urz.W.Ł. z 2014 r. poz.2136); 

� Zarządzenie RDOŚ w Łodzi z 07.03.2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla obszaru 

Natura 2000 Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 (Dz.Urz.W.Ł. z 2014 r. poz.1235) ze zmianami 

(Dz.Urz.W.Ł. z 2016 r. poz.925); 

� Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz.1911); 

� Poradnik przygotowania inwestycji uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania 

do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 

październik 2015r.; 

� Materiały i dane dostępne na stronie www.geoportal.pgi.gov.pl; 

� Materiały i dane dostępne na stronie www.geoserwis.gdos.gov.pl. 

 

Kierunki polityki przestrzennej wynikające z projektu SUiKZP Gminy Aleksandrów realizują cele 

środowiskowe wskazywane dla obszaru gminy ujęte w dokumentach strategicznych opracowanych 

zarówno na szczeblu krajowym i wojewódzkim. 

 

1.4. Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy 
 
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod studialnych, dotyczących charakterystyki i analiz 

zasobów, walorów i zagrożeń środowiska, poddanych oddziaływaniu. Analizie poddano aktualny 

i prognozowany stan zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów oraz propozycje kierunków jej 

polityki przestrzennej, szczególnie w aspekcie realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. Porównano 
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proponowane kierunki działań z zapisami innych obowiązujących dokumentów, strategicznych dla 

gospodarki przestrzennej gminy i całego regionu oraz ochrony jego środowiska. Wynikające z analiz 

wnioski odniesiono do stanu środowiska w gminie i jego możliwości odpornościowych oraz 

przeanalizowano potencjalne skutki środowiskowe realizacji zapisów projektu SUiKZP Gminy Aleksandrów. 

 

2. ANALIZA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW 
 
2.1. Ogólna charakterystyka gminy 
 
Gmina Aleksandrów położona jest w środkowo-wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie 

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 wynosi 7 595,6 ha.  

Gminę zamieszkują 4 384 osoby (dane wg BDL, 2015 r.), średnia gęstość zaludnienia gminy wynosi 30 

osób/km2 i jest to najmniej zaludniona gmina w powiecie piotrkowskim i jednocześnie jedna z najmniej 

zaludnionych w województwie łódzkim (174 lokata).  

Na terenie gminy występują 32 sołectwa. Wielkość ich jest bardzo zróżnicowana. Największe z nich to: 

Skotniki, Kotuszów, Ciechomin i Niewierszyn. Najmniejsze wsie tworzą skupiska zamieszkiwane zaledwie 

przez kilkadziesiąt osób. Należą do nich: Brzezie, Wacławów, Ostrów, Wolica. Głównym ośrodkiem 

w gminie jest miejscowość Aleksandrów. 

Podstawą utrzymania mieszkańców gminy jest rolnictwo i drobna działalność usługowo-przemysłowa. 

W 2013 r. na terenie gminy działało 156 podmiotów gospodarki narodowej (najmniej w powiecie 

piotrkowskim i najmniej wśród gmin województwa łódzkiego), w tym 18 w sektorze rolniczym, 23 

przemysłowym i 27 budowlanym. 

W miejscowości Aleksandrów, która pełni funkcję wsi gminnej, skupione są wszelkie funkcje w zakresie 

administracji i wszystkie najważniejsze usługi. Do głównych ośrodków skupiających podmioty gospodarcze 

należą także: Skotniki i Wolica. 

W północnej części gminy przebiega droga krajowa Nr 74 przewidziana do przebudowy 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. Pozostały układ 

komunikacyjny gminy tworzą drogi powiatowe i gminne. 
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Pod względem morfologicznym (wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski J.Kondrackiego) teren 

gminy Aleksandrów położony jest w zasięgu dwóch mezoregionów: Równiny Piotrkowskiej (część 

zachodnia gminy), należącej do podprowincji Niziny Środkowopolskie i Wzgórz Opoczyńskich (część 

wschodnia gminy), należących do Wyżyny Środkowomałopolskiej. 

Powierzchnia gminy opada generalnie w kierunku północno-zachodnim, ku dolinom rzek: Pilicy i Czarnej 

Malenickiej. Najwyższe kulminacje na terenie gminy przekraczają 260 m npm i występują w jej południowo-

wschodniej części (rejon Starej Wolicy). Najniższe tereny (około 175 m npm)  zlokalizowane są w dolinie 

rzeki Pilicy i Czarnej Malenieckiej. 

Zachodnia część gminy położona jest w zasięgu Równiny Piotrkowskiej. Obszar ten stanowi pod względem 

morfologicznym równinę moreny dennej silnie zdegradowaną przez procesy peryglacjalne. Płaską 

powierzchnię Równiny Piotrkowskiej nadbudowują miejscami formy eoliczne, wykształcone w postaci 

pojedynczych pagórków i wałów wydmowych. Formy pochodzenia eolicznego – wydmy i równiny piasków 

przewianych rozlokowane są na całej powierzchni gminy Aleksandrów, przy czym najbardziej wyraziście 

wykształcone są w środkowej części gminy. Wydmy występują pojedynczo lub układają się w ciągi. Ich 

wysokość względna przekracza 3m, a nachylenie stoków dochodzi do 12 m. Wyrównana powierzchnia 

Równiny Piotrkowskiej porozcinana jest siecią dość licznie wykształconych dolin rzecznych. Największą 

z nich jest dolina Pilicy, którą odpływały wody z topniejącego lądolodu przy maksymalnym zasięgu stadiału 

Warty.  

Wschodnia część gminy należy do Wzgórz Opoczyńskich, które pod względem morfologicznym stanowią 

lekko falistą, miejscami prawie płaską wysoczyznę morenową ze śladami wpływów struktury starszego 

(jurajskiego) podłoża przedczwartorzędowego, którego wypiętrzenia w formie ostańców denudacyjnych są 

zarazem najwyżej wyniesionymi fragmentami tego obszaru. Przykładem są występujące w rejonie wsi Stara 

Wolnica zachodnie krańce Diablej Góry, wyniesienia o wysokości względnej ponad 20 m, którego centralna 

cześć zlokalizowana jest poza granicami gminy Aleksandrów, w gminie Żarnów. Obszar Wzgórz 

Opoczyńskich urozmaica dolina rzeki Czarnej Malenieckiej, prawobrzeżnego dopływu Pilicy, o płaskim, 

dość szerokim akumulacyjnym dnie z fragmentami wyższych, plejstoceńskich poziomów tarasowych, 

lokalnie o dość stromych stokach (rejon Taraski). 

Na terenie gminy Aleksandrów, na południe od ujścia Czarnej Malenieckiej do Pilicy, znajduje się teren 

predysponowany do występowania ruchów masowych. 

 
Pod względem geologicznym (wg W. Pożaryskiego) Gmina Aleksandrów położona jest w zasięgu 

Antyklinorium Środkowopolskiego. 
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Podłoże terenu opracowania zbudowane jest z utworów mezozoicznych – trasu, jury, kredy oraz 

kenozoicznych – trzeciorzędowych i czwartorzędowych. 

Utwory czwartorzędowe zalegają na nierównej powierzchni utworów starszego podłoża, charakteryzują się 

dużą zmiennością w występowaniu i zróżnicowaniu litologicznym. Największe powierzchnie na terenie 

gminy w jej północnej, środkowej i południowej części zajmują utwory akumulacji lodowcowej starsze – gliny 

zwałowe. Są to przeważnie gliny piaszczyste o zmiennej miąższości. Grunty te cechują korzystne 

parametry geotechniczne. Lokalnie występują utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej młodsze – 

piaski i żwiry. Są to głównie piaski różnoziarniste z domieszką żwirów i kamieni, czasami glin. Grunty te 

posiadają korzystne parametry geotechniczne. Utwory akumulacji wodnolodowcowej, występujące na 

zachód od utworów akumulacji lodowcowej, wykształcone są w postaci średniozagęszczonych piasków 

drobnych i średnich z domieszką żwirów i kamieni o miąższ ościach do 4,5 m. 

W pasie ciągnącym się od Wólki Skotnickiej, przez okolice miejscowości Stara i Stara Kolonia oraz rejon 

Kotuszowa występują utwory akumulacji czołowo-morenowej. Są to piaski o różnej granulacji ziarna 

z domieszką żwirów i miejscami glin. Utwory czwartorzędowe najmłodsze – holoceńskie budują dna dolin 

współczesnych oraz pobocznych dolinek i obniżeń. Reprezentowane są przez utwory aluwialne, namuły 

organiczne i mułki. Tworzą je głównie piaski i pyły słabonośne, o zróżnicowanych własnościach 

geotechnicznych. Terasy nadzalewowe rzeki Pilicy oraz ujściowy odcinek rzeki Czarnej Malenieckiej budują 

piaski drobne i średnie, mułki i żwiry. Są to grunty mineralne, w przewadze sypkie, średniozagęszczone. 

Utwory akumulacji eolicznej (rejon wsi Podchojny, teren na wschód od Władysławowa) tworzą wyraźne 

formy wydmowe, dochodzące do 3 m wysokości. Są to najczęściej piaski drobne i średnie, luźne 

i średniozagęszczone, mało przydatne dla zabudowy. 

W rejonie Władysławowa i Starej Wolicy na powierzchni pojawiają się wychodnie osadów jurajskich, 

głównie piaskowców.  

 

Baza surowcowa gminy ogranicza się do kamieni łamanych i bocznych (piaskowca).  

Na terenie gminy występuje sześć udokumentowanych (wg Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce wg 

stanu na 31.12.2014 r., PIG, PIB, Warszawa 2015) złóż. Są to:  

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

− Wolica II – o zasobach 97 000 t – złoże eksploatowane (obecne wydobycie: 0 t); 

− Wolica III – o zasobach 25 000 t – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo; 

− Wolica IV – o zasobach 313 000 t – złoże rozpoznane szczegółowo (w kat. A+B+C1); 
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− Wolica V – o zasobach 106 000 t – złoże rozpoznane szczegółowo (w kat. A+B+C1); 

− Wolica VI – o zasobach 225 000 t - eksploatowane (obecne wydobycie: 1 000 t). 

 
Ogólnie na terenie gminy przeważają grunty korzystne dla budownictwa, ale przy określaniu wielkości 

konkretnych projektowanych budynków, należy mieć na uwadze fakt, że pod wpływem wody parametry 

geotechniczne omawianych gruntów mogą ulec pogorszeniu. 

 

2.2. Stan gleb 
 
Grunty orne zajmują 83% powierzchni użytków rolnych w Gminie Aleksandrów i zarazem 51,5% 

powierzchni całej gminy (wg BDL, stan na 31.12.2014 r.). 

Pomimo rolniczego charakteru gleby omawianego terenu należą jednak do jednych ze słabszych 

w powiecie piotrkowskim. Przeważają tu gleby lekkie utworzone z piasków słabo gliniastych klasy IV, V i VI. 

Największe kompleksy najsłabszych gleb występują w południowej części obszaru gminy.  

Gleby wysokich klas bonitacyjnych (klasa III) występują jedynie lokalnie w rejonie miejscowości: Kotuszów, 

Włodzimierzów, Nowa Wieś, Janikowice i Siucice. Gleby klasy IV otaczają kompleksy gleb III klasy, 

a ponadto występują w rejonie Dębowej Góry, Kamockiej Woli, Janikowic, Ciechomina, Słucic i Reczkowa 

Nowego. 

Wśród gleb omawianego obszaru przeważają gleby bielicoziemne (bielicowe, bielice, rdzawe), w mniejszym 

stopniu występują bruntatnoziemne (brunatne właściwe, płowe). Gleby hydrogeniczne (w tym gleby 

pochodzenia organicznego), tzn.: torfowe, mułowo-torfowe, czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie 

występują głównie w dolinach rzek i obniżeniach. 

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

oraz zbożowo – pastewnego. 

Degradacja powierzchni glebowej w gminie występuje głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych, przy czym 

jej realny zasięg przestrzenny ograniczany jest obciążeniem komunikacyjnym poszczególnych dróg 

w gminie. 

Zagrożenie powierzchni ziemi przez odpady na terenie gminy Aleksandrów ogranicza się jedynie do 

tymczasowego wysypiska zlokalizowanego w Aleksandrowie oraz do stosowania selektywnej zbiórki śmieci 

na terenie gminy. Odpady dowożone są na wysypisko przejściowe z kontenerów ustawionych 

w poszczególnych wsiach na terenie gminy. Po wyczerpaniu się chłonności składowiska, będzie ono 

wymagało przeprowadzenia rekultywacji i ponownego zagospodarowania.  
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Na terenie gminy występują także tzw. „dzikie składowiska” wymagające ich możliwie szybkiej likwidacji. 

 

2.3. Zasoby i ocena jakości wód podziemnych 
 
Gmina Aleksandrów znajduje się w obrębie jednostki hydrogeologicznej należącej do podregionu 

Małogosko-Sulejowskiego. Wody podziemne na terenie gminy występują głównie w utworach 

czwartorzędowych oraz jurajskich.  

Główny użytkowy poziom wodonośny w gminie tworzą wody jurajskie. W obrębie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego i jego otuliny stanowią go uszczelnione i skrasowiałe wapienie i margle. Występujące 

w nich wody należą do kategorii wód szczelinowych. Głębokość występowania zwierciadła wód jurajskich 

pod powierzchnią terenu waha się od kilku do 60 m, lokalnie sięga nawet do 90 m. Są to wody na ogół 

o zwierciadle swobodnym, tylko miejscami wykazują ciśnienie dochodzące do 700 kPa. W środkowo-

zachodniej części gminy (rejon Szarbska) wody jurajskie występują w zlepieńcach, są zażelazione i nie 

nadają się do celów gospodarczych. Wody czwartorzędowe nie tworzą ciągłego horyzontu, a ich stan 

uzależniony jest głównie od opadów atmosferycznych. Występują w postaci wód zawieszonych 

lub międzymorenowych.  

Północna część Gminy Aleksandrów znajduje się w zasięgu szczelinowo-krasowego Głównego Zbiornika 

Wód Podziemnych nr 410 „Opoczno”. Poziom wodonośny występuje tu w utworach jury. Klasa jakości wód 

w zbiorniku określana jest na: Ia, Ib i Ic. Średnia głębokość ujęć szacowana jest na powyżej od 100 m. 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wód kształtują się na wysokości 115 tys.m3/dobę. 

Jakość zwykłych wód podziemnych na obszarze gminy nie jest objęta monitoringiem regionalnym. 

 
Analizowany obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych nr 84 i 85 (PLG 200084 

i PLG 200085). Należy ona do regionu wodnego Środkowej Wisły, występującego w obszarze dorzecza 

Wisły. Stan ilościowy tych wód oraz stan chemiczny oceniony jest jako dobry.  

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód podziemnych zostały ustalone w Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz.1911). Należą do nich: 

- zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

- zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

- zapewnienie równowagi pomiędzy poborem, a zasilaniem wód podziemnych, 

- wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się trendu stężenia każdego 

zanieczyszczenia powstałego wskutek działalności człowieka. 
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Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej dobrym 

stanie ilościowym i chemicznym celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

 
Gmina Aleksandrów nie jest skanalizowana. Na całym terenie ścieki gromadzone są w różnej jakości 

zbiornikach bezodpływowych. W 2013 r. w gminie funkcjonowało 726 zbiorników bezodpływowych i 267 

oczyszczalni przydomowych (źródło: http://lodz.stat.gov.pl). Według BDL, stan na 31.12.2013 r., na terenie 

gminy brak sieci kanalizacyjnej, podczas gdy z sieci wodociągowej korzysta ponad 88% ludności gminy.  

Głównym źródłem zaopatrzenia gminy w wodę są 3 ujęcia zlokalizowane w miejscowościach: Aleksandrów, 

Ciechomin, Jaksonek oraz czwarte ujęcie rezerwowe w miejscowości Niewierszyn. Wymienione ujęcia nie 

posiadają ustanowionych stref ochrony pośredniej. 

W przypadku wód podziemnych zagrożenia ich jakości wynikają przede wszystkim z charakteru 

zagospodarowania pokrywającego je terenu, jego właściwości fizykochemicznych, a także charakteru 

ognisk zanieczyszczeń.  

Głównym ogniskiem zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie gminy Aleksandrów są ogniska typu 

rolniczego i tereny nieskanalizowanej zabudowy wiejskiej. Zasadniczym źródłem zanieczyszczeń wód 

podziemnych są tu obejścia gospodarskie posiadające obory, chlewy, kurniki, gnojowniki, szamba 

i śmietniki. Powszechnym sposobem pozbywania się ścieków na terenach zabudowanych w gminie jest 

odprowadzanie ich na własne pola jako nawóz organiczny. W ten sposób do wód podziemnych 

wprowadzane są podwyższone ilości amoniaku, chlorków, sodu, potasu, azotynów i azotanów. Wśród 

ognisk rolniczych dodatkową groźbę stanowi chemizacja rolnictwa (stosowanie nawozów mineralnych 

i pestycydów). 

 
2.4. Zasoby i ocena jakości wód powierzchniowych 
 
Pod względem hydrograficznym obszar Gminy Aleksandrów położony jest całkowicie w dorzeczu rzeki 

Wisły, w obrębie zlewni rzeki Pilicy.  

Sieć hydrograficzną gminy Aleksandrów tworzą rzeki: 

• Pilica, dopływ Wisły; 

• Czarna Maleniecka, dopływ Pilicy. 

W północno – zachodniej części gminy rzeki te tworzą ważny węzeł wodny. 

Na terenie gminy biorą także początek liczne bezimienne cieki (dopływy Pilicy i Czarnej Malenieckiej). 

Odwodnienie obszaru opracowania odbywa się w kierunku północnym i północno-zachodnim ku Pradolinie 

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

zbiorniki pełnią rolę stawów gospodarczych. 

Teren opracowania należy do dorzecza Pilicy. Położony jest w obrębie jednolitych części wód, 

występujących w regionie wodnym  Środkowej Wisły o kodach: 

• PLRW200017254532 – Radońka 

• PLRW20001025451 – Pilica od Zwleczy do Zbiornika Sulejowskiego 

• PLRW20009254499 – Czarna Maleniecka od Barbarki do ujścia 

• PLRW200062544949 – Popławka 

• PLRW20006254489 – Barbarka 

• PLRW200062543692 – Ojrzanka 

• PLRW200062544929 – Czarna. 

 

Są to wody o statusie naturalnych części wód. Ich stan oceniony jest jako zły – są to wody zagrożone 

nieosiągnięciem celów środowiskowych. 

Cele środowiskowe dla jednolitych części wód zostały ustalone w Planie gospodarowania wodami 

na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. z 2016 r. poz.1911). Cele środowiskowe dla części wód zostały oparte 

głównie na wartościach granicznych poszczególnych wskaźników fizyko-chemicznych, biologicznych 

i hydromorfologicznych określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników 

chemicznych świadczących o stanie chemicznym wody.  

Dla naturalnych części wód celem środowiskowym będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu 

ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego wód. Dla JCW Czarna Maleniecka 

od Barbarki do ujścia wpływ działalności antropogenicznej na jej stan generuje konieczność przesunięcia 

w czasie zakładanego osiągnięcia celów środowiskowych z uwagi na brak rozwiązań technicznych 

możliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. 

 
Badania jakości wód powierzchniowych obejmują  na terenie gminy Aleksandrów tylko rzekę Pilicę.  

W 2013 r. dwie jednolite części wód, obejmujące Pilicę od  Kanału Koniecpol-Radoszewica do Zwleczy oraz 

od Zwleczy do Zbiornika Sulejów określone zostały jako złe, zarówno pod względem ekologicznym, jak 

i chemicznym.  

Głównym zagrożeniem i źródłem zanieczyszczeń dla wód powierzchniowych (oddziałującym również 

na wody podziemne), na terenie gminy są nieoczyszczone lub oczyszczone tylko częściowo ścieki, 

odprowadzane do rzek i rowów melioracyjnych lub wylewane na pola.  
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Zagrożenie powodziowe wodami 1% na terenie gminy Aleksandrów związane jest z dolinami największych 

rzek: Pilicy i Czarnej Malenieckiej i występuje w zachodniej i środkowej części omawianego obszaru. 

Tereny powodziowe zajmują ponad 1 200 ha powierzchni i stanowią około 8,5% powierzchni gminy. 

 

Na terenie Gminy Aleksandrów nie występują większe naturalne zbiorniki wodne. Wszystkie zbiorniki mają 

charakter rybnych stawów gospodarczych. 

„Wojewódzki Program Małej Retencji dla województwa łódzkiego” oraz Aneks do "Wojewódzkiego 

Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego" przyjęte uchwałą Nr 581/10 z dnia 13.04.2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego wraz 

z Aneksem… i Prognozą oddziaływania na środowisko zakładają budowę 4 zbiorników: Dębowa Góra 

na Czarnej Malenieckiej o powierzchni 40 ha i pojemności około 600 tys. m3, Szarbsko o powierzchni 5 ha 

i pojemności 80 tys. m3, Wólka Skotnicka o powierzchni 0,4 ha i pojemności 4,8 tys. m3 oraz Justynów 

o powierzchni 0,05 ha i pojemności 1 tys. m3.  

W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Aleksandrów, na terenie przyległej gminy Paradyż, na rzece Czarna 

Maleniecka planowany jest zbiornik Przyłęk o powierzchni 90,7 ha i pojemności 1 723,3 tys. m3 wraz z 

planowanym powiększeniem na tereny gminy Aleksandrow, które uwzględniać powinno uwarunkowania 

wynikające z planu zadań ochronnych przyjętego dla Obszaru Natura2000 „Dolina Czarnej”. 

 

2.5. Ocena jakości powietrza 
 
Obecny stan sanitarny powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Aleksandrów wymaga podjęcia działań 

naprawczych.  

Powietrze atmosferyczne i klimat obszaru gminy pozostają pod degradującym wpływem lokalnych palenisk 

domowych, kotłowni, transportu i komunikacji. Wpływ ich wyraża się w lokalnym zanieczyszczaniu 

powietrza szkodliwymi dla środowiska pyłami, gazami, uciążliwymi zapachami itp. Najbardziej uciążliwymi, 

szczególnie w okresie zimowym, są w gminie małe źródła emisji, które ze względu na warunki 

odprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery (ograniczony pułap rozprzestrzeniania) oraz ich lokalizacje 

(zagęszczenie źródeł na stosunkowo niedużych powierzchniach) w istotny sposób wpływają na jakość 

powietrza gminy. Omawiane źródła „niskiej emisji” to przede wszystkim paleniska domowe. Ich szczególna 

uciążliwość związana jest z liczebnością źródeł, zlokalizowanych blisko siebie, niskimi gatunkami opałów, 

stosowanych w paleniskach oraz faktem częstego spalania w nich różnego rodzaju odpadów. Paliwa 
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ekologiczne i związane z nimi systemy grzewcze, choć preferowane z punktu ochrony widzenia środowiska, 

stanowią bardzo kosztowne inwestycje, wprowadzane głównie do instytucji o charakterze publicznym.  

Lokalizacja źródeł niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery związana jest z terenami zabudowanymi 

poszczególnych wsi. Rozmieszczenie i wielkość osadnictwa sprawiają jednak, że skala tego zjawiska 

w gminie jest niewielka.  

Źródłem zanieczyszczeń do atmosfery jest także średnia i wysoka emisja, związana z  przemysłem 

w gminie. Pozytywny aspekt stanowi w tym wypadku jednak stosunkowo niski poziom uprzemysłowienia 

gminy Aleksandrów. Główni potencjalni przemysłowi emitorzy zanieczyszczeń w gminie to Zakłady 

Chemiczne WA-BA w Dąbrowie nad Czarną oraz zakłady produkujące opakowania plastikowe 

w Reczkowie Nowym. 

Źródłem emisji do atmosfery w gminie jest również transport, wytwarzający tlenki węgla, węglowodory 

aromatyczne i alifatyczne, związki ołowiu i tlenki azotu. Przyczynia się do tego przede wszystkim 

intensywny rozwój komunikacji, cechujący cały obszar kraju, niski poziom techniczny pojazdów oraz ogólnie 

zły stan sieci dróg. Głównymi emitorami zanieczyszczeń w gminie są drogi krajowe: nr 74 i 12. Poza nią 

na terenie gminy występują już tylko drogi publiczne powiatowe i gminne oraz drogi niepubliczne 

wewnętrzne, o znacznie mniejszym obciążeniu ruchem i związanej z tym znacznie mniejszej emisji. Emisja 

komunikacyjna stwarza zagrożenia przede wszystkim w pobliżu dróg i ma niekorzystny wpływ na uprawy 

polowe.  

Zgodnie z uchwałą Nr LIII/945/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego i poziomu docelowego beznzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu 

działań krótkoterminowych – Strefa łódzka Kod strefy PL1002, gmina Aleksandrów jest objęta programem 

w celu osiągniecie dopuszczalnego poziomu  beznzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10.  

W ramach działań naprawczych w zakresie planowania przestrzennego program ustala m.in.: 

1. uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności takich jak: 

plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapisów dotyczących:  

a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne 

i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu z sieci ciepłowniczej, 
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a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii odnawialnej 

(odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami stałymi, ale pod 

następującymi warunkami:  

- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej,  

- gdy spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfikaty 

energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego), 

b) lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych wytwarzających 

ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie energii cieplnej w celu 

zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej,  

c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych (place, skwery),  

d) kształtowania korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania, w tym zmiana dotychczasowego 

przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaże, place lub inne formy 

niekubaturowego wykorzystania przestrzeni,  

g) zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem terenu 

w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu,  

h) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem ze źródeł 

centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,  

i) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza. 

Gmina Aleksandrów objęta jest także programem ochrony powietrza zgodnie z uchwałą Nr XLIII/797/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z 17 grudnia 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy 

w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu przyziemnego – Strefa Łódzka Kod 

strefy PL1002. 

Program ten ustala w zakresie planowania przestrzennego uwzględnianie w dokumentach planistycznych 

wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym zapisów dotyczących m.in.:  

a) kształtowanie korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania,  

c) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłowieniem gminy 

ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej,  

d) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza. 
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2.6. Hałas i promieniowanie elektromagnetyczne 
 
Degradacja klimatu akustycznego Gminy Aleksandrów następuje poprzez hałas komunikacyjny, emitowany 

przez środki transportu drogowego oraz źródła przemysłowe.  

Natężenie hałasu drogowego jest proporcjonalne do obciążenia transportowego dróg w gminie. Głównym 

źródłem degradacji w gminie jest droga krajowa nr 74. Mniejszymi – drogi powiatowe i gminne. Potencjalne 

źródła hałasu przemysłowego na terenie gminy są niewielkie, oddziałują tylko lokalnie i stanowią je Zakłady 

Produkcji Drzewnej POLTRAK i tartak Zofii Paras, zlokalizowane w Skotnikach oraz zakład kamieniarski 

w Wolicy.  

 
Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym i niejonizującym na terenie gminy Aleksandrów jest 

niewielkie i związane jest przede wszystkim z przebiegiem dwóch napowietrznych linii 

elektroenergetycznych średniego napięcia 15kV oraz  terenową siecią linii niskiego napięcia.  

Wzdłuż linii ŚN 15kV obowiązuje strefa ochronna 15 m z zakazem zabudowy i stałego pobytu ludzi. 

 

2.7. Walory przyrodnicze i krajobrazowe 
 
Szata roślinna większości terenu Gminy Aleksandrów jest dość urozmaicona; składa się na nią roślinność 

pól, łąk, torfowisk i lasów. Lasy ogółem zajmują w Gminie Aleksandrów 4 875,24 ha, co stanowi 33,8% 

powierzchni gminy (wg BDL, stan na 31.12.2014 r.). Lasy państwowe stanowią 63,5% powierzchni lasów. 

Nadzorowane są przez Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwa Opoczno, 

Przedbórz i Smardzewice. Głównym gatunkem lasotwórczym jest sosna. Stanowi ona około 89% 

drzewostanu. Poza tym występuje świerk (0,8% udziału), jodła (0,5%), dąb (ok. 2,4%), brzoza (ok. 2,9%) 

i olsza (około 3,2%). W lasach dominują bory (ok. 80%) – najczęściej są to bory świeże. Siedliska leśne 

zajmują około 17,1%, a olsy około 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 uroczysku Czarny Las koło Justynowa oraz między Sulejowem i Taraską. Lasy 

mieszane reprezentowane przez lasy dębowe z domieszką sosny i należące do termofilnych zbiorowisk: 
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dąbrowy świetlistej i grądu wysokiego spotyka się jeszcze w uroczysku Jaksonek. Również w Jaksonku 

znaleźć można dąbrowy – naturalne lasy puszczańskie. 

Walory florystyczne terenu gminy tworzą przede wszystkim gatunki szeroko rozpowszechnione w północnej 

i środkowej Europie, w tym również gatunki o charakterze eurosyberyjskim. Najliczniej spotykane są jednak 

rośliny mające swoje centrum występowania w Europie Środkowej (buk zwyczajny, grab pospolity, dąb 

szypułkowy, lipa szerokolistna i klon zwyczajny, z roślin zielnych należy wymienić: turzyce palczastą, 

zawilec gajowy i szczyr trwały). 

 

Świat zwierząt większości obszaru gminy jest typowy dla środkowej Polski. Można tu wymienić gatunki 

szeroko rozpowszechnione na kontynencie euroazjatyckim (ssaki: zając szarak, kuna leśna, sarna, dzik; 

z ptaków: sójka, dzwoniec, świergotek łąkowy i drzewny, słowik rdzawy, kąskawa, kulczyk). Pojawiają się 

też gatunki o charakterze południowym, reprezentowane głównie przez bogaty świat owadów, a wśród 

kręgowców: chomiki i nietoperze.  

 

Tereny o najwyższych wartościach przyrodniczych i wyróżniające się największą bioróżnorodnością 

w gminie objęte zostały ochroną prawną. Należą do nich: 

 

rezerwat przyrody Jaksonek 

Rezerwat florystyczny Jaksonek położony jest na terenie Gminy Aleksandrów w Nadleśnictwie 

Smardzewice, Leśnictwie Jaksonek, oddziały 164 i, j, k,  165b-d, 166d, 172b, 173a-d,f, 174a-c,f (obrębu 

Błogie). Rezerwat został utworzony na powierzchni 26,90 ha Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 18 maja 1984 roku w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP Nr 15, poz. 108 z 1984 

r.) w celu ochrony naturalnego stanowiska zimoziołu północnego. W 1989 r. rezerwat został powiększony 

do powierzchni 79,69 ha, przez włączenie płatów dąbrowy świetlistej, zarządzeniem Ministra Ochrony 

Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 maja 1989 roku zmieniającym zarządzenie 

w sprawie uznania za rezerwaty § 21 z. 1984 roku (MP Nr 17, poz. 119, z 1989 r.). Obecna podstawa 

prawna to Rozporządzenie NR 17/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie 

rezerwatu przyrody "Jaksonek" (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego Nr 121, poz.1083). 

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie stanowiska zimoziołu północnego oraz kilku zbiorowisk 

leśnych o charakterze naturalnym, a w szczególności dobrze zachowany płat dąbrowy świetlistej Potentillo 

albae-Quercetum, zespołu dawniej rozpowszechnionego w okolicach Sulejowa. W rezerwacie występuje 5 
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zbiorowisk leśnych. Są to: dąbrowa świetlista Potentillo albae-Quercetum występująca na wysoczyźnie, 

grąd kontynentalny Tilio cordatae-Carpinetum betuli (w podzespołach: typowym i wysokim) zajmujący 

krawędziową część doliny, bór mieszany sosnowo-dębowy Querco roboris-Pinetum porastający zbocze 

doliny, suboceaniczny bór świeży Leucobryo-Pinetum i bór suchy Cladonio-Pinetum rosnące u podnóża 

stoku dolinnego oraz na niewielkiej powierzchni (dawny lej po bombie z okresu II wojny światowej) 

fragmentarycznie wykształcony ols Ribeso nigri-Alnetum. W przewadze występują drzewostany stare w VI 

klasie wieku o dobrze wykształconej warstwie podrostów i podszytów.  

Najcenniejszym elementem flory jest rzadki na obszarze Polski środkowej gatunek zimoziołu północnego 

Linnaea borealis, który ma charakter reliktu glacjalnego (główny przedmiot ochrony rezerwatu). Jest to 

typowy gatunek wokółpolarny, głównie strefy tundry i mszystych lasów iglastych północnej Europy, Azji 

i Ameryki. 

Rezerwat jest cennym obiektem naukowym i dydaktycznym - jest to naturalny model ilustrujący 

zróżnicowanie gleb i szaty roślinnej, począwszy od doliny Pilicy, poprzez terasę nadzalewową i zbocze, 

aż po krawędź i wysoczyznę.  

Na terenie rezerwatu obowiązują zakazy i nakazy zawarte w zarządzeniu powołującym rezerwat. 

 

rezerwat przyrody Diabla Góra 

Jest to rezerwat krajobrazowy, utworzony zarządzeniem Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów 

Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (MP nr 5, poz. 47 

z 20.02.1988 r.). Obecna podstawa prawna to Zarządzenie NR 9/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Łodzi z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Diabla Góra" (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego Nr 77, poz. 629). 

Rezerwat położony jest w Nadleśnictwie Przedbórz na terenie obrębu Reczków, w leśnictwie Józefów. 

Całkowita jego powierzchnia wynosi około 161,19 ha, z czego zaledwie niespełna 23 ha występuje na 

terenie gminy Aleksandrów. Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona porośniętego lasem izolowanego 

wzgórza z wychodniami skał piaskowych, miejsca bitew partyzanckich okresu II wojny światowej. Rezerwat 

pozwala na zachowanie siedlisk naturalnych zbiorowisk roślinnych z wychodniami skał piaskowych, 

a zalegające na zboczach wzniesienia żółte i różowe piaskowce według podań ludowych były budulcem do 

utworzenia w tym miejscu piekła. 

Na terenie rezerwatu obowiązuje na lata 2011-2030 plan ochrony, przyjęty Zarządzeniem Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 
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ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Diabla Góra" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r., poz. 

129). 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Środkowej Pilicy PLH100008 

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 obejmuje fragment doliny rzeki 

Pilicy od Przedborza do przedmieść Sulejowa. Powierzchnia całego obszaru wynosi 3 787,43 ha, w tym na 

terenie gminy Aleksandrów znajduje się około 1117 ha. Obszar związany ze środkową Pilicą reprezentuje 

najlepiej zachowany w województwie łódzkim fragment doliny rzecznej, charakteryzujący się wieloma 

cechami przyrody dzikiej i naturalnym krajobrazem. Obszar siedliskowy Dolina Środkowej Pilicy znajduje się 

niemal w całości w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Dolina Środkowej Pilicy ma 

szczególne znaczenie dla zachowania ekosystemów lasów łęgowych, starorzeczy, mulistych brzegów rzek 

i łąk świeżych w regionie łódzkim. Występują tu istotne dla zachowania różnorodności biologicznej siedliska 

wodne i torfowiskowe: starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (kod 3150), zalewane muliste 

brzegi rzek (3270) oraz torfowiska przejściowe i trzęsawiska (7140); siedliska murawowe, łąkowe 

i ziołoroślowe: wydmy śródlądowe z murawami szczotlichowymi (2330), suche wrzosowiska (4030), 

ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe (6120), murawy kserotermiczne (6210), murawy 

bliźniaczkowate (6230), ziołorośla nadrzeczne (6430) i świeże łąki użytkowane ekstensywnie (6510); 

siedliska leśne: grąd subkontynentalny (9170-2), bór bagienny (*91D0-2), łęgi wierzbowe, olszowe 

i jesionowe (*91E0), łęg wiązowo-jesionowy (*91F0) oraz sosnowy bór chrobotkowy (*91T0-1). Pilica 

w środkowym biegu jest miejscem występowania bardzo licznej populacji trzepli zielonej Ophiogomphus 

cecilia, występuje tu również zalotka większa Leucorrhinia pectoralis oraz czerwończyk nieparka Lycaena 

dispar. Spośród mięczaków występuje skójka grubo skorupowa Unio krassus, która jest tu gatunkiem 

rzadkim i nielicznym. Spośród gatunków ryb wymienionych w dyrektywie siedliskowej na obszarze 

Środkowej Doliny Pilicy stwierdzono występowanie: piskorza Misgumus fossilis, kozy złotawej Sabanejewia 

aurata, kozy Cobitis taenia, minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae, różanki Rhodeus sericeus 

i bolenia Aspiusaspius. Występuje tu także traszka grzebieniasta Triturus cristatus, kumak nizinny Bombina 

bombina, bóbr Castor fiber i wydra Lutra Lutra.  

Dolina Środkowej Pilicy wyróżnia się naturalnym krajobrazem rzecznym, zróżnicowaną roślinnością oraz 

bogatą fauną, zwłaszcza ptaków. Zaobserwowano około 200 gatunków ptaków, w tym prawie 150 

gatunków odbywa tu lęgi. Na omawianym terenie gniazdują m.in.: bocian czarny Ciconia nigra, bocian biały 

Ciconia ciconia, trzmielojad Pernis apivorus, błotniak stawowy Circus aeruginosus, derkacz Crex crex, 
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kropiatka Porzana porzana, zielonka Porzana parva, żuraw Grus grus, lelek Caprimulgus europaeus, 

zimorodek Alcedo atthis, dzięcioł średni Dendrocopos medius i dzięcioł czarny Dryocopus martius. 

Dla omawianego obszaru Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych, przyjęty Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 7 marca 2014 r. (Dz.Urz.W.Ł. z 2014r. poz. 

1235) ze zmianami (Dz.Urz.W.Ł. z 2016 r. poz.925). Do zadań ochronnych należą m.in. usuwanie drzew z 

terenów muraw napiaskowych i suchych wrzosowisk, zaniechanie prac hydrotechnicznych i regulacyjnych 

koryt rzek w starorzeczach, zaniechanie zabudowy mulistych brzegów rzek, ich zasypywania i zaśmiecania. 

 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Czarnej PLH 260015 – fragment obejmujący 

ujściowy odcinek rzeki 

Projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000 obejmuje na terenie gminy 

Aleksandrów dolny odcinek rzeki Czarnej Malenieckiej, charakteryzujący się dość szeroką doliną, pokrytą 

w dużej części przez utwory piaszczyste. Liczne są tu ławice i plaże.  Rzeka płynie czasami kilkoma 

korytami, co wskazuje na dawny charakter roztokowy. Zwężenia doliny występują w m.in. Rożenku 

i Dąbrowie nad Czarną.  

Powierzchnia całego obszaru wynosi około 5 766 ha, w tym na terenie gminy Aleksandrów znajduje się 

około 398 ha. Na omawianym obszarze wyróżniono 16 typów siedlisk przyrodniczych Natura 2000, przy 

czym największe powierzchnie zajmują torfowiska przejściowe i trzęsawiska (kod 7140) oraz Łęgi 

wierzbowe i jesionowo-olszowe (*91E0). Spośród gatunków ryb wymienionych w dyrektywie siedliskowej 

w Czarnej stwierdzono występowanie kozy Cobitis taenia, minoga ukraińskiego Eudontomyzon mariae 

i głowacza białopłetwego Cottus gobio, z płazów: kumaka nizinnego Bimbina bombina i traszki 

grzebieniastej Triturus cristatus, a z saków: bobra Castor fiber, wydry Lutra Lutra, mopka Barbastella 

barbastellus i nocka dużego Myotis myotis. W granicach obszaru występują stanowiska trzepli zielonej 

Ophiogomphus cecilia i zalotki większej Leucorhinia pectoralis. W dolnym odcinku rzeki występuje także 

skójka grubo skorupowa Unio Krassus. Małż ten znajduje w dopływach Pilicy dogodne siedlisko i jest tam 

często jedynym lub dominującym gatunkiem Unionidae. Na terenie ostoi gniazdują m.in.: cietrzew Tetrao 

tetrix, jarząbek Bonasa Banasia, bocian czarny Ciconia nigra, derkacz Crex crex, żuraw Grus grus, lelek 

Caprimulgus europaeus, zimorodek Alcedo attis, dziecioł czarny Dryocopus martius, lerka Lullula Arborea 

i gąsiorek Lanius collurio. Na terenie omawianego obszaru stwierdzono występowanie wielu cennych 

gatunków roślin naczyniowych, w tym m.in.: starca bagiennego Senecio paludosus, bobrka trójlistkowego 

Menenthes trifoliata, widłaka goździstego Lycopodium clavatum i paprotki zwyczajnej  Polypodium vulgare. 
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Dla omawianego obszaru Natura 2000 obowiązuje plan zadań ochronnych, przyjęty Zarządzeniem 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.W.Ł. z 2014r. poz. 

2136). Do zadań ochronnych należą m.in. wycinka drzew i krzewów z wywiezieniem biomasy z terenów 

muraw napiaskowych, muraw niżowych, suchych wrzosowisk i torfowisk przejściowych oraz koszenie 

i wypas. 

 

Sulejowski Park Krajobrazowy  

Obszar Sulejowskiego Parku Krajobrazowego zajmuje około 3 447 ha w zachodniej części gminy 

Aleksandrów, co stanowi około 20% jej całkowitej powierzchni. W celu zabezpieczenia Parku przed 

zagrożeniami zewnętrznymi, wynikającymi z działalności człowieka, utworzono wokół jego granic otulinę. 

Jej powierzchnia na terenie Gminy Aleksandrów wynosi około 3 632 ha. 

Park został utworzony na mocy Rozporządzenia Wojewody Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. 

(Dz. Urz. W. Piotrkowskiego nr 22, poz.136 z dnia 5.08.1994 r.). Od  2006 r. obowiązującym aktem 

prawnym dla tego obszaru jest Rozporządzenie nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. 

w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. W. Łódzkiego  Nr 248, poz. 1910 z dnia 24 lipca 

2006 r.).  

17 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał wyrok, w którym orzekł nieważność 

rozporządzenia Nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. W chwili opracowywania przedmiotowej prognozy zakazy i nakazy zawarte w w/w 

rozporządzeniu nie obowiązywały. 

Celem utworzenia Parku było zachowanie cennych walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych. 

Park chroni prawnie dąbrowę świetlistą, łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe i jesionowe, olsy źródliskowe, 

oraz m. in. grąd subkontynentalny. Ponadto 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. na terenie 

gminy Aleksandrów w okolicach Szarbska).  

Głównymi walorami obszaru Parku są: naturalny krajobraz dolin rzecznych (stosunkowo mało jeszcze 

przekształcony przez człowieka), obiekty przyrody nieożywionej, w tym geologiczne uwidaczniające się 

w odsłonięciach oraz zabytki kultury materialnej.  

Park charakteryzuje się znacznym stopniem zalesienia (pozostałości Puszczy Pilickiej). Cennymi obiektami 

przyrodniczymi są ponadto zbiorowiska łąkowe oraz torfowiskowo-bagienne. Występują również murawy 
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napiaskowe i kserotermiczne. Na uwagę zasługują siedliska synantropijne utworzone i utrzymujące się 

dzięki działalności człowieka. 

W części gminy Aleksandrów, położonej w granicach Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, stwierdzono 

występowanie licznych siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie. Są to: 

• siedliska leśne: łęgi wierzbowe, olszowe, topolowe i jesionowe, olsy źródliskowe (91E0); sosnowy bór 

chrobotkowy (91T0); dąbrowa świetlista (9110); 

• siedliska nieleśne: murawy napiaskowe (6120); niżowe nadrzeczne zbiorowiska okrajkowe (6430); 

niżowe łąki świeże użytkowane ekstensywnie (6510). 

Występują tu liczne gatunki flory chronione ściśle i częściowo. Są to przede wszystkim: centuria pospolita 

Centaurium erythracea, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, goździk pyszny Dianthus superbus, kostrzewa 

ametystowa Festuca amethystina, kruszczyk błotny Epipactis palustris, kukułka (storczyk) plamista 

Dactylorhiza maculata, kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis, lilia złotogłów Lilium martagon, mącznica 

lekarska Arctostaphylos uva-ursi, naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora, orlik pospolity Aquilegia 

vulgaris, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare, pełnik europejski Trollius europaeus, podkolan biały 

Platanthera bitoria, pomocnik baldaszkowaty Chimaphila umbellata, rojownik pospolity  Jovibarba 

sobolifera, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundiflora, zimoziół północny Linnaea borealis; bobrek 

trójlistkowy Menyanthes trifoliata,  pierwiosnek lekarski Primula eris. 

Najcenniejsze obszary wodno-torfowiskowe w Sulejowskim Parku Krajobrazowym to: 

• zespół starorzeczy w dolinie Pilicy – obejmujący zarówno starorzecza ze stale utrzymującym się 

lustrem wody oraz liczne starorzecza wypłacone, w których woda stagnuje tylko okresowo. 

Występuje tu roślinność wodna klasy Potamogetonetea; 

• starorzecza w dolinie rzeki Czarnej Malenieckiej -  z  bogatą florą łąkową i torfowiskową. 

Stwierdzono tu występowanie licznych cennych gatunków, m.in. przywrotnika prawie nagiego 

Alchemilla gabra, manny Glyceria declinata i starca bagiennego Senecio paludosus. 

W latach 2006-2026 na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego obowiązuje plan ochrony, 

ustanowiony rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 29/2006 z dnia 3 listopada 2006 r. (Dz.Urz.W.Ł. 

Nr 380 poz.2946 z 2006 r.). 

W ramach ogólnych wytycznych do suikzp gmin w celu ograniczenia zagrożeń zewnętrznych w planie 

ochrony Parku postuluje się: 

1) uznać za priorytetowe uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Pilicy i jej dopływów: Luciąży, 

Czarnej Malenieckiej, Radońki; szczególnie w granicach otuliny Parku, a także uporządkowanie 
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gospodarki ściekowej w zlewni Zbiornika Sulejowskiego. Zwarta zabudowa powinna być objęta 

zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi z lokalnym lub grupowym oczyszczaniem ścieków – wszędzie, 

gdzie sprzyjają warunki lokalizacji oczyszczalni. Na terenach pozostających poza technicznie 

i ekonomicznie uzasadnionym zasięgiem zbiorczych systemów oczyszczania ścieków należy stosować 

indywidualne urządzenia unieszkodliwiające ścieki. 

2) stosować szczegółowe rozwiązania wynikające z podstawowego założenia, że preferowanymi rodzajami 

aktywności społeczno – gospodarczej na terenie otuliny Parku są: 

- rolnictwo ze wskazaniem na rolnictwo zrównoważone i ekologiczne, 

- turystyka poznawcza w formach przyjaznych przyrodzie i limitowanych odpornością na jej presję, 

- osadnictwo, rzemiosło, usługi i przetwórstwo rolne w obszarach i formach nie zagrażających 

przyrodzie, walorom kulturowym i krajobrazowym Parku, 

- inne formy działalności gospodarczej związane z obsługą turystyki i funkcjonowaniem 

poszczególnych jednostek osadniczych. 

3) dla zachowania ciągłości korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym i regionalnym postuluje się ich 

rozpoznanie poza granicami Parku, ochronę i niedopuszczenie do ich zabudowy. Warunkiem realizacji 

obiektów hydrotechnicznych na rzekach jest konieczność budowy przepławek dla ryb. 

4) zaleca się dokonanie korekty wielkości obszarów przeznaczonych pod zainwestowanie zgodnie 

z realnymi potrzebami inwestycyjnymi. 

5) postuluje się wzmożenie nadzoru budowlanego i kontroli w zakresie zachowania lub przywracania ładu 

przestrzennego w krajobrazie oraz stały nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budowlanej. 

6) wprowadzanie nowoczesnych technologii grzewczych, zwiększanie udziału energii pochodzącej 

z odnawialnych źródeł.  

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenu Sulejowskiego Parku Krajobrazowego w granicach Gminy 

Aleksandrów, wynikające z planu ochrony to: 

1. Zachowanie istniejącej zabudowy zrealizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami z możliwością jej 

rozbudowy, podnoszenia standardu użytkowego i technicznego oraz wymiany, 

2. Adaptuje się tereny zabudowy mieszkaniowej, letniskowej, usługowej wyznaczone w uchwalonym 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów, przy 

uwzględnieniu ustaleń Planu ochrony: 

a) tereny zabudowy letniskowej w miejscowości Ostrów, Niewierszyn, Zygmuntów (jedn. 14E, 20E, 

21E) - nowa zabudowa na szczególnych warunkach: wyłączenie z zabudowy terenów położonych 
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w strefie zagrożenia powodziowego, wprowadzenie minimalnej powierzchni działki letniskowej – 

2000 m2, nowa zabudowa w odległości min. 100 m od brzegu rzeki Pilicy i Czarnej Malenieckiej, 

z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej. Warunkiem 

realizacji nowej zabudowy jest realizacja systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

b) tereny zabudowy mieszkaniowej i letniskowej w miejscowości Taraska (jedn. 19A). Uzupełnienie 

istniejącej zabudowy przy uwzględnieniu wytycznych w zakresie ochrony walorów krajobrazowych 

(strefa ochrony otwartych panoram): zakaz budowy obiektów agresywnych krajobrazowo, o dużej 

powierzchni zabudowy i wysokości (powyżej 300 m2 i wysokości powyżej 9 m do najwyższego punktu 

dachu). Wymagane wdrożenie kompleksowego systemu kanalizacji sanitarnej. 

c) tereny zabudowy mieszkaniowej w miejscowości Dąbrowa nad Czarną, Dębowa Góra (jedn. 20E) - 

uzupełnienie zabudowy w ramach jednostek osadniczych z wyłączeniem terenów położonych 

w strefie zagrożenia powodziowego. Przy realizacji nowej zabudowy we wsi Dąbrowa nad Czarną 

obowiązują wytyczne §35 Działanie dotyczące strefy ochrony historycznych układów przestrzennych 

w brzmieniu: 

- utrzymanie pierwotnego stanu zabytkowych układów przestrzennych w przypadku rozbudowy, 

przebudowy wiejskich zespołów osiedleńczych: Barkowice Mokre, Dąbrowa n/Czarną, Winduga. 

Ustala się, że ochronie podlega układ przestrzenny, linie zabudowy, układ zabudowy w obrębie 

siedliska, układ dróg. Nowe realizacje inwestycji należy lokalizować na zasadzie uzupełniania 

zabudowy istniejącej – bez zbędnego jej rozpraszania. Maksymalna wysokość dla nowej 

zabudowy do dwóch kondygnacji w tym poddasze użytkowe; realizacja linii zabudowy dla nowych 

budynków mieszkalnych w nawiązaniu do istniejącej zabudowy mieszkaniowej. 

- objęcie ochroną historycznego układu przestrzennego w formie wyznaczenia strefy ochrony 

historycznych układów przestrzennych w planie miejscowym; 

- objęcie ochroną drewnianej zabudowy zagrodowej. 

Zabudowa winna nawiązywać do regionalno-historycznej tradycji zabudowy skalą i formami.  

 

Południowo-wschodnia i wschodnia część gminy należy do Piliczańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu, utworzonego na mocy uchwały Nr XXVII/512/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 

sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/407/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 

marca 2012 r. w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2012 r. 

poz. 2902), znoszącej rozporządzenie Nr 8/2009  Wojewody  Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 
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wyznaczenia Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2009 r. Nr 75, poz. 

712), zmienione rozporządzeniem Nr 20/2009 Wojewody  Łódzkiego  z dnia  30 lipca 2009 r.  

(Dz.Urz.Woj.Łódzkiego  z 2009 r. Nr 236, poz. 2118). Teren ten chroniony jest ze względu na wyróżniający 

się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Dla 

obszaru wprowadzoną ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych i wodnych. 

 

Środkowa część gminy planowana jest do włączenia do proponowanego Spalsko-Sulejowskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu, włączając w to obszar obecnej otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

 

Na terenie gminy Aleksandrów występuje 15 użytków ekologicznych, w tym 12 (bagna), w Skotnikach, 

Szarbsku i Tarasce, utworzonych na mocy rozporządzenia Nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 

17.12.2001 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz.Urz.W.Łódzkiego z 2001 r. Nr 272 poz.4779) 

oraz 3 użytki ekologiczne w Skotnikach (2 bagna śródleśne i 1 łąka śródleśna), utworzone 

Rozporządzeniem Nr 46/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za użytki 

ekologiczne (brak danych o publikacji rozporządzenia). 

 

W gminie Aleksandrów ochroną objęto także 4 pomniki przyrody (2 grupy drzew, 1 pojedyncze drzewo 

oraz 1 głaz narzutowy). Są to:  

− dąb szypułkowy w miejscowości Dąbrowa nad Czarną (Piła) – podstawa prawna: zarządzenie Nr 45/87  

Wojewody  Piotrkowskiego  z dnia 15 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. 

Woj. Piotrkowskiego  Nr 17, poz. 177); 

− grupa złożona z 11 dębów bezszypułkowych w miejscowości Taraska i Jaksonek – podstawa prawna: 

zarządzenie Nr 45/87  Wojewody  Piotrkowskiego  z dnia 15 grudnia 1987 r. w sprawie uznania 

za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego  Nr 17, poz. 177); 

− grupa złożona z 2 klonów pospolitych, wiązu polnego, lipy drobnolistnej, modrzewia europejskiego  

w miejscowości Rożenek – podstawa prawna: rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 

4 listopada 1996 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 21, poz. 

75); 
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− głaz narzutowy w miejscowości Taraska – podstawa prawna: zarządzenie Nr 45/87  Wojewody  

Piotrkowskiego  z dnia 15 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. 

Piotrkowskiego  Nr 17, poz. 177). 

 
Ponadto na terenie gminy Aleksandrów znajduje się 7 zabytkowych parków, z czego 3 są wpisane do 

rejestru zabytków: Dębowa Góra, Rożenek, Skotniki; pozostałe 4 zaś znajdują się w gminnej ewidencji: 

Kawęczyn-Sieczka, Piła, Stara, Sarbsko. 

 

Walory przyrodnicze gminy związane są także z zielenią występującą na terenie 4 cmentarzy: w Dąbrowie 

nad Czarną, Dąbrówce i Skotnikach (2 obiekty). 

 

Podsumowując na terenie gminy Aleksandrów obszary o dominacji funkcji przyrodniczej, które funkcję tę 

powinny pełnić nadal z racji wysokich walorów przyrodniczych, istotnej roli w ochronie bioróżnorodności lub 

niskiej odporności środowiska na wszelkie procesy antropogeniczne to: 

• obszary objęte prawną ochroną przyrody lub ochrony takiej wymagające – istniejące i proponowane 

formy ochrony przyrody: obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, użytki ekologiczne, pomniki 

przyrody, Sulejowski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu – są to obszary 

o wyróżniających się walorach środowiska przyrodniczego, wymagające ograniczeń w lokalizacji 

inwestycji uciążliwych lub potencjalnie uciążliwych dla środowiska. Zagospodarowanie 

przestrzenne tych terenów winno bezwarunkowo uwzględniać ustalenia planów ochrony 

poszczególnych obszarów lub zapisów ochronnych z ustanawiających je aktów prawnych; 

• doliny rzek: Pilicy i Czarnej Malenieckiej – obszary te wymagają zachowania otwartego charakteru 

jako korytarze ekologiczne (w tym migracyjne dla wielu gatunków fauny) oraz korytarze 

wentylacyjne. Ochrona dolin rzek wymaga unikania lokalizacji inwestycji przegradzających rzeki 

w celu zapewnienia ich drożności jako korytarzy migracyjnych oraz wyłączenia z trwałego 

zainwestowania jako obszarów bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodziowego; 

• tereny zieleni urządzonej: parki i cmentarze – obszary te wymagają ochrony występujących w nich, 

niejednokrotnie szczególnie cennych drzewostanów, stanowiących enklawy ekologiczne, 

uzupełniające i wspomagające kompleksowy system ekologiczny gminy. 
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2.8. Walory kulturowe 
 
 
Zasoby kulturowe gminy stanowią zabytki wpisane do rejestru zabytków (9 obiektów, w tym 1 kaplica 

przedpogrzebowa, 2 kościoły, dzwonnica, 2 dwory oraz 3 parki dworskie), do wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków (10 obiektów, w tym 2 młyny wodne, 4 parki i 4 cmentarze) oraz liczne stanowiska 

archeologiczne. 

Wokół stanowisk archeologicznych, których największe zgrupowania znajdują się w rejonie Skotnik, 

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

Siucic na wschodzie i Dąbrowy nad Czarną oraz Dębowej Góry w części północnej gminy, występuje strefa 

ich ochrony i obserwacji. Stanowiska archeologiczne mają głównie pochodzenie nowożytne (Jaksonek, 

Siucice), w mniejszej części z epoki kamienia, brązu czy żelaza (spotykane m.in. we wsiach Ostrów, 

Borowiec, Kotuszów, Zygmuntów i Dąbrówka). Pozostałości z paleolitu stwierdzono we wsi Ostrów. 

Na terenie gminy występują także w dużej ilości stanowiska mezolityczne oraz neolityczne (np. Zygmuntów 

i Skotniki).  

 
 
2.9. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 
 
 
Studium przewiduje możliwość realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia takie wiążą się z obiektami infrastruktury technicznej oraz 

z terenami produkcyjno-przemysłowymi. 

Przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które wyznaczono w Studium, 

jest budowa projektowanej drogi ekspresowej. W granicach gminy Aleksandrów projektowana droga biegnie 

przez niezabudowane tereny leśne. 

Do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, szczególnie na 

powierzchnię terenu, można zaliczyć wydobywanie kopalin na terenach eksploatacji powierzchniowej. 

Projekt Studium przewiduje zarówno kontynuację wydobycia, jak i eksploatację nowych terenów zgodnie 

z wydawanymi koncesjami. Jako pożądany kierunek rekultywacji wskazano zalesienie, kierunek rolniczy lub 

wodny. 

Przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko mogą być także: 

zabudowa mieszkaniowa oraz zabudowa produkcyjno-przemysłowa, w tym zabudowa systemami 

fotowoltaicznymi, przewidziane do realizacji w ustaleniach projektu Studium. Rozwój zabudowy 
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mieszkaniowej planowany jest w większości obrębów: Taraska, Jaksonek, Włodzimierzów, Borowiec, 

Kalinków, Ostrów, Kawęczyn, Skotniki, Rożenek, Aleksandrów, Sucice, Zygmuntów. Obszary rozwoju 

zabudowy stanowią kontynuację polityki przestrzennej określonej w dotychczas obowiązujących 

dokumentach planistycznych na terenie gminy Aleksandrów. W projekcie Studium w obrębach Sucice, 

Skotniki, Rożenek i Aleksandrów przewidywane jest jednak zmniejszenie wyznaczonych terenów pod 

zabudowę mieszkaniową. Część istniejących, już zabudowanych terenów rekreacji indywidualnej 

w miejscowościach Ostrów i Zygmuntów, zlokalizowana jest w granicach Obszaru mającego znaczenie dla 

Wspólnoty Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, przez co może mieć potencjalnie negatywny wpływ 

na środowisko tego Obszaru.  

Tereny zabudowy produkcyjnej i usługowej wyznaczono w obrębach: Kawęczyn i Skotniki jako tereny 

rezerw rozwojowych Gminy. Obszary zabudowane urządzeniami fotowoltaicznymi wskazano 

w miejscowościach: Aleksandrów i Włodzimierzów. Część terenów, w tym tereny elektrowni 

fotowoltaicznych, zlokalizowana jest w zasięgu obszarów cennych przyrodniczo i krajobrazowo, objętych 

formami ochrony prawnej: Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny oraz Piliczańskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu. 

Znaczące oddziaływanie na środowisko mogą mieć również: dopuszczane ustaleniami Studium elektrownie 

wiatrowe o mocy do 100 MW, projektowane zbiorniki retencyjne oraz większe kompleksy zalesień, 

planowane np.: w rejonie Wólki Skotnickiej, Wacławowa, Szarbska, Kamockiej Woli, Kotuszowa. 

Szczegółowe ustalenia w zakresie rozmieszczenia przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie 

znacząco oddziaływać na środowisko regulowane są w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego lub decyzjach administracyjnych. Przy bardzo ogólnej, a nawet wręcz niedostatecznej 

informacji na temat ewentualnych planowanych przedsięwzięć, szczegółowe określenie obszaru objętego 

znaczącym oddziaływaniem jest niemożliwe. Oddziaływania, jakie pojawią się w środowisku na skutek 

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikających z realizacji postanowień projektu Studium 

dotyczyć będą całego obszaru Gminy, a także jej najbliższego sąsiedztwa. Charakterystyki stanu 

środowiska obszaru objętego projektem i jego sąsiedztwa oraz identyfikacji zagrożeń dokonano w rozdziale 

2 niniejszej prognozy.  
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3. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY ALEKSANDRÓW ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA REALIZACJI SUiKZP GMINY  

 

Zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych 
 
Jakość wód powierzchniowych na terenie gminy jest niezadowalająca i nie spełnia podstawowych 

standardów jakości. Wiąże się to głównie z brakiem kanalizacji na jej terenie. Główne źródła 

zanieczyszczenia wód stanowią: 

− ścieki nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone; 

− punktowe źródła zanieczyszczeń np.: nieszczelne szamba; 

− ścieki opadowe i spływy powierzchniowe z terenów zanieczyszczonych; 

− brak sieci kanalizacyjnej wobec silnie rozwiniętej sieci wodociągowej; 

− wylewiska odpadów rolniczych. 

Dodatkowe zagrożenie stwarza fakt, że północna część Gminy Aleksandrów znajduje się w zasięgu 

szczelinowo-krasowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 410 „Opoczno”. 

Wielkość emisji nieczystości do wód  przekracza ich zdolności samooczyszczania.  

 
Degradacja powierzchni ziemi 
 
Odporność podłoża jest stosunkowo wysoka ze względu na charakter rzeźby. Jednakże pozbawienie 

znacznych obszarów pokrywy roślinnej oraz przesuszenie wierzchniej warstwy nieodpowiednimi 

melioracjami spowodowały wzrost podatności gleb na degradację. Erozja wietrzna jest ułatwiona, gdyż brak 

wilgoci w glebie oraz roślin stabilizujących grunt ułatwia porywanie cząsteczek przez wiatr. Gleby 

charakteryzują się mniejszą zwięzłością, łatwo wymywane są z nich wartościowe cząstki, zaś wsiąkliwość 

wody i możliwości retencji glebowej ulegają zmniejszeniu. 

Na terenie gminy nie występuje formalnie udokumentowany obszar na którym mogą zachodzić ruchy 

masowe, jednak (wg PIG) wskazano w gminie potencjalny obszar o predyspozycjach do rozwoju ruchów 

masowych.  

W gminie zlokalizowane są także „dzikie składowiska odpadów”, wymagające likwidacji. Problem ten 

dotyczy szczególnie terenów leśnych gminy.  

Na terenie gminy zlokalizowane są liczne złoża surowców naturalnych, wymagających po 

wyeksploatowaniu podjęcia procesów rekultywacyjnych. 
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Zanieczyszczenie powietrza 
 
Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza w gminie jest niska emisja zanieczyszczeń, pochodząca 

z lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych. Wielkość emisji jest trudna do 

oszacowania, szczególnie na terenach wiejskich. Znajduje ona jednak swoje odzwierciedlenie 

we wzrostach pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym.  

Jednocześnie na terenie gminy jest bardzo słabo rozwinięte wykorzystywanie w energetyce źródeł energii 

odnawialnej. 

Problemem gminy jest również przebiegający przez jej teren jeden z głównych ciągów komunikacyjnych 

województwa – droga krajowa nr 74, stanowiący już obecnie znaczące źródło emisji zanieczyszczeń 

z wykorzystujących go pojazdów. Droga ta planowana jest ponadto do przebudowy na drogę ekspresową, 

co może spotęgować jej negatywne oddziaływanie. Ponadto w granicach gminy przebiega niewielki odcinek 

drogi krajowej Nr 12. 

 
Zasoby przyrodnicze 
 
Na terenie Gminy Aleksandrów proponuje się do ochrony prawnej fragment Spalsko-Sulejowskiego obszaru 

chronionego krajobrazu. Tereny proponowane do ochrony wymagają podjęcia zdecydowanych działań 

zmierzających do jej usankcjonowania, prowadzącego do określenia konkretnych zakazów i nakazów 

w zakresie możliwości korzystania z tych obszarów i ich dostępności. 

Realizacja proponowanej formy ochrony poprawi warunki dla kształtowania zewnętrznych powiązań 

ekologicznych gminy Aleksandrów i tworzenia wspólnej polityki proekologicznej na poziomie województwa, 

powiatu lub związków ponadgminnych. Daje to także nadzieje na zwiększenie możliwości kształtowania 

przestrzeni w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Dużym problemem związanym z ochroną różnorodności przyrodniczej jest silna antropopresja na tereny 

cenne przyrodniczo, która powinna być kierunkowana i kontrolowana poprzez trwałą strategię, zapisaną 

w dokumentach z zakresu planowania przestrzennego, w tym planach miejscowych i studiach 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. Zapisy tych strategicznych dokumentów powinny być jednak 

wsparte odpowiednimi przepisami szczególnymi. 

Ważnym problemem z punktu widzenia potrzeb zachowania walorów przyrodniczych jest planowanie na 

obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Czarnej PLH 260015 oraz Dolina Środkowej Pilicy 

PLH 100008 zbiorników retencyjnych. Możliwe jest również potencjalnie negatywne oddziaływanie na 
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obszar naturowy Dolina Środkowej Pilicy już istniejącej zabudowy mieszkaniowej (rekreacji indywidualnej) 

we wsiach Ostrów i Zygmuntów. 

 
Hałas 
 
Głównym źródłem problemów akustycznych w Gminie Aleksandrów są drogi krajowe: nr 74 i 12. Poza nimi 

nie występują w gminie inne drogi krajowe ani wojewódzkie, co sprzyja ograniczaniu uciążliwości 

akustycznej na omawianym terenie.  

Nie mniej istniejące drogi wymagają modernizacji oraz wprowadzania w najbardziej newralgicznych 

miejscach naturalnych lub sztucznych  barier akustycznych. 

Hałas przemysłowy nie stwarza mieszkańcom gminy większych, niż na innych terenach, problemów. 

 
Gospodarka odpadami 
 
W zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy pojawia się problem wspomnianych wcześniej dzikich 

wysypisk śmieci, degradujących przede wszystkim zasoby leśne gminy. 

 
Zagrożenie awariami 
 
Transport oraz miejsca postojów pojazdów przewożących materiały niebezpieczne stanowią potencjalne 

zagrożenie dla środowiska, szczególnie w przypadku wystąpienia awarii lub kolizji z udziałem takiego 

pojazdu. Przez teren Gminy Aleksandrów transport materiałów niebezpiecznych odbywa się głównie drogą 

krajową nr 74. 
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4. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, 
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE DLA SUiKZP GMINY ALEKSANDRÓW ORAZ ZAKRES 
I SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIENIA W STUDIUM 

 

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów jest 

sporządzany w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.778 z późn. zmianami), która określa jego cele i miejsce w systemie 

planowania przestrzennego – tu na szczeblu lokalnym. Dokument ten, zgodnie z zapisami wymienionej 

ustawy, pozostaje jednak w ścisłej korelacji z planowaniem przestrzennym regionalnym (planem 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego), a za jego pośrednictwem z polityką 

przestrzenną państwa, zawartą np.: w „Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” czy 

„Polityce Ekologicznej Państwa” i stanowi przełożenie zawartych w nich treści na poziom gminy. 

Uwzględniając fakt, że dokumenty krajowe oraz regionalne w dużej mierze przyswoiły cele i założenia 

europejskiej i światowej polityki ekologicznej można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że cele 

przyrodnicze w gminie Aleksandrów oraz zasady ich realizacji są zbieżne z odpowiadającymi im celami 

oraz zasadami polityki ekologicznej, ustanowionymi na poziomie międzynarodowym i krajowym. 

Znajduje to swoje odzwierciedlenie w kształtowaniu gminnego systemu ekologicznego, stanowiącego 

przełożenie europejskiej, krajowej i regionalnej sieci ekologicznej na szczebel lokalny – konkretnych 

propozycji obszarów chronionego krajobrazu, a właściwie ich fragmentów w gminie. 

Spójność systemu stwarza możliwość skuteczniejszej ochrony środowiska i jego bioróżnorodności. 

Strategiczne znaczenie ma również racjonalna gospodarka zasobami wodnymi i glebowymi i intensyfikacja 

działań na rzecz ich ochrony oraz przeciwdziałanie powstawaniu czynników degradujących poszczególne 

komponenty środowiska. Ochrona terenów zagrożenia powodziowego w gminie stanowi element szerokiej 

polityki wodnej Unii Europejskiej, uwzględniony w Dyrektywie powodziowej Parlamentu Europejskiego 

Nr 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim. 

 



      Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Aleksandrów 

45 

5. IDENTYFIKACJA, ANALIZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANEGO 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA SRODOWISKO 

 

5.1. Różnorodność biologiczna 
 
Projekt SUiKZP Gminy Aleksandrów obejmuje ustalenia w polityce przestrzennej gminy, które m.in. wiążą 

się z rozwojem zainwestowania, a co za tym idzie ze wzmożonym oddziaływaniem na środowisko. Nowe 

tereny zabudowane i towarzysząca im infrastruktura techniczna niewątpliwie doprowadzą lokalnie do 

degradacji powierzchni glebowej, szaty roślinnej czy zaburzeń lokalnych stosunków wodnych. Wszystko to 

będzie miało wpływ na ograniczenie na tych terenach pierwotnej bioróżnorodności gatunków roślinnych czy 

zwierzęcych oraz osłabienia różnorodności siedliskowej.  

Biorąc pod uwagę fakt, że znaczna część terenów przeznaczonych do zainwestowania wstępuje 

w sąsiedztwie terenów już zabudowanych i tworzy wyraźne skupiska – co sugeruje wprowadzany zapis: 

„…ochrona przed rozproszoną zabudową terenów nierozbudowanych ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów  o wysokiej bonitacji gleb oraz zmeliorowanych …” należy stwierdzić, że zasięg rzeczywistych 

zmian wywołanych projektowanym dokumentem będzie jednak ograniczony przestrzennie. Proponowane 

nowe tereny zainwestowane stanowią w wielu wypadkach kontynuację lub uzupełnienie pasm obecnej 

zabudowy, czy też zlokalizowane są w sąsiedztwie funkcjonujących ciągów komunikacyjnych. Są to więc 

obszary pozostające już pod jakimś wpływem antropopresji. Ponadto ogólny bilans terenów 

zainwestowanych w gminie wypada bardzo korzystnie z punktu widzenia środowiska przyrodniczego. 

W projekcie Studium zmniejszono tereny zurbanizowane o ponad 247 ha tj. o około 22% ich 

dotychczasowej powierzchni w skali całej gminy. Różnorodność gatunkowa terenów nadal wskazywanych 

pod zabudowę, zarówno florystyczna, jak i faunistyczna, jest już w jakimś stopniu przekształcona przez 

gatunki tolerujące sąsiedztwo człowieka i jego działalności. Poza tym tylko część terenów wskazanych do 

zainwestowania tak naprawdę zostanie całkowicie zagospodarowana. Część z nich pozostanie aktywna 

biologicznie – ustalenia Studium zakładają zachowanie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych 

w zależności od rodzaju proponowanej funkcji (np.: na terenach budownictwa mieszkaniowego – minimum 

70% powierzchni każdej lokalizacji, na terenach usługowych – 10%, a produkcyjno-usługowych – 20%). 

Zachowanie zabudowy mieszkaniowej (rekreacji indywidualnej) w Ostrowie i Zygmuntowie, wprowadzony 

w Studium, jest zgodny z Planem ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, a warunkiem realizacji 

nowej zabudowy jest budowa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków lub alternatywnie 

indywidualnych oczyszczalni ścieków. Projekt Studium spełnia wymogi planu ochrony. Część 
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projektowanych obszarów zabudowy obejmuje jednak tereny położone nie tylko w granicach Sulejowskiego 

Parku Krajobrazowego, ale i obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Pilicy. Według ustaleń Studium dla 

dwóch Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk, występujących na terenie gminy Aleksandrów, obowiązuje 

nakaz przeprowadzania procedur oceny oddziaływania na środowisko. Zapis ten jest szczególnie ważny 

kiedy ustalenia Studium wprowadzają jakiekolwiek inwestycje na terenach Natura 2000. Z drugiej strony 

jednak na terenach siedliskowych Natura 2000 generalnie nie wskazany jest rozwój zainwestowania, który 

może spowodować nieodwracalne, trwałe straty w walorach glebowych, florystycznych i faunistycznych 

takiego obszaru, polegające na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, 

a także składników różnorodności biologicznej. Zakaz podejmowania działań mogących znacząco 

negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan 

siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar 

Natura 2000 wynika bezpośrednio z art.33 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1651 z późn. 

zmianami). Szczegółowy zakres potencjalnego oddziaływania możliwy będzie jednak do określenia na 

etapie opracowywania planów miejscowych, określających konkretne lokalizacje, powierzchnie i rodzaje 

zabudowy już istniejącej na tym terenie.  

Wstępnie ochrona zasobów środowiska została zawarta w ustaleniach Studium poprzez wprowadzenie 

obowiązku ochrony istniejących i projektowanych form ochrony przyrody. Oznacza to m.in. ochronę 

obszarów Natura 2000 poprzez realizację zadań ochronnych, wynikających z ich planów zadań 

ochronnych. Również tereny położone poza granicami Natury 2000, ze względu na sąsiedztwo obszarów o 

cennych walorach przyrodniczych, będą wymagały priorytetowych rozwiązań w zakresie wprowadzania 

infrastruktury technicznej (szczególnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej), przy czym zapisy takie należy 

wprowadzać na etapie opracowywania konkretnych planów miejscowych lub decyzji administracyjnych. 

Wymienione zapisy są szczególnie istotne przy podejmowaniu ewentualnych działań na rzecz budowy 

fragmentu zbiornika Przyłęk, przypadającego na gminę Aleksandrów oraz zbiornika Dębowa Góra, bowiem 

mają one uwzględniać uwarunkowania wynikające z planu zadań ochronnych przyjętego dla Obszaru 

Natura 2000 „Dolina Czarnej”. 

Poza wymienionymi obszarami, na innych terenach najwartościowszych dla środowiska przyrodniczego 

gminy Aleksandrów tj. terasach zalewowych dolin rzek, terenach podmokłych, lasach i terenach dolesień, 

terenach objętymi ochroną rezerwatową oraz z glebami o najwyższych klasach bonitacyjnych, ustalenia 

Studium zapewniają ograniczenie degradacji zróżnicowania gatunków i ekosystemów.  
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Równocześnie zapisy Studium wprowadzają na obszarze gminy tereny wskazane do dolesień. 

W większości są to tereny proponowane już w obowiązującym Studium. Pod tym względem obecny projekt 

stanowi więc kontynuację dotychczasowej polityki leśnej Gminy. Jednak poprzez realizację proponowanych 

zapisów, w skali przestrzeni całej gminy, nastąpi swoista kompensacja przyrodnicza przynajmniej części 

walorów przyrodniczych utraconych w jej innych fragmentach – np. na terenach proponowanych do 

zainwestowania. 

Kształtowanie zalesień powinno się odbywać w sposób zapewniający optymalną ochronę różnorodności 

biologicznej i walorów krajobrazowych, szczególnie na terenie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

Z tego względu szczególnie na etapie opracowywania planów miejscowych należy wprowadzać ustalenia 

Studium dotyczące: 

1) łączenia istniejących niewielkich i dużych kompleksów leśnych w całość, 

2) wprowadzania zalesień na działkach o najsłabszych glebach (funkcja glebochronna) oraz 

na wododziałach (funkcja wodochronna), z uwzględnieniem terenów nie wskazanych do dolesień 

w ramach obszarów Natura 2000. 

3) doboru drzewostanu dostosowanego do typu siedliska leśnego określonego na konkretnych działkach, 

4) wprowadzania zapisów o stosowaniu gatunków rodzimych. 

Wprowadzona w Studium ochrona zasobów leśnych wpłynie na poprawę retencji obszaru gminy oraz 

wpłynie pozytywnie na kształtowanie lokalnych leśnych korytarzy ekologicznych.  

 

5.2. Ludzie 
 
Projekt Studium wykonano starając się o zachowanie bezpieczeństwa ludzi, zarówno pod względem jakości 

środowiska, jak i bezpieczeństwa powszechnego. Ustalenia Studium generalnie zapewniają poprawę 

warunków aerosanitarnych. Wprowadzają zabezpieczenie przed istniejącymi i potencjalnymi 

uciążliwościami akustycznymi i ewentualnymi zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego, zapewniając 

przyszłym mieszkańcom i użytkownikom terenu największy w tej sytuacji komfort warunków życia. Sprzyjać 

będą temu m.in. ustalenia zapewniające ochronę i rozwój terenów zieleni poprzez wprowadzanie nowych 

nasadzeń w ciągach dróg oraz wskazywanie nowych terenów zieleni publicznej. Tereny zieleni urządzonej, 

np.: parków wiejskich i zabytkowych, pełnią ważne funkcje wentylacyjne w zabudowie poszczególnych wsi, 

a zarazem określają ich walory estetyczne, odczuwane każdego dnia przez przebywających tu ludzi czy też 

terenów leśnych i projektowanych dolesień.  
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Zagrożenia bezpośrednie dla ludzi wynikać będą raczej z różnych katastrof np. w wyniku poważnej awarii 

przemysłowej na terenach produkcyjno-usługowych lub gwałtownej powodzi spowodowanej np. awarią 

projektowanego zbiornika retencyjnego. Tego typu zdarzenia nie występują jednak zbyt często i nie można 

ich w pełni przewidzieć.  

Większość oddziaływań zaproponowanych ustaleń w projekcie Studium będzie miała charakter pośredni – 

poprzez degradację powierzchni ziemi, związanych z rozwojem zainwestowania, obniżenia jakości 

powietrza czy klimatu akustycznego. 

Zapisy Studium wprowadzają jednak równolegle szereg profilaktycznych ustaleń, mających ograniczać 

potencjalne zagrożenia. Dla wzrostu bezpieczeństwa publicznego wprowadzono w projekcie Studium zakaz 

zabudowy w dolinach i pradolinach oraz ograniczono rozwój zainwestowania na terenach podmokłych. 

Profilaktycznie również na terenach zagrożenia powodzią zabroniono wznoszenia obiektów budowlanych, 

wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią. Proponowane zapisy będą 

jednocześnie służyć zachowaniu walorów przyrodniczych gminy (wyłączenie z zainwestowania ważnych 

głównych i wspomagających ciągów i węzłów ekologicznych przyrodniczego modelu przedstawionego 

w Studium), jak i umożliwią ochronę walorów potrzebnych np. dla rozwoju turystyki w gminie, jako jednej 

z dziedzin zapewniającej dochody jej mieszkańcom.  

Pozwoli to również na zmniejszanie ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń wód powierzchniowych 

i podziemnych (np.: ochrona dolin jako obszarów szczególnie podatnych na degradację zasobów wodnych).  

Rozwiązania Studium w zakresie infrastruktury technicznej umożliwią poprawę stanu gospodarki ściekowej 

oraz zaopatrzenia gminy w gaz jako alternatywnego i ekologicznego źródła ciepła. Stworzone zostaną 

warunki do rozwoju energetyki odnawialnej, m.in. poprzez wspieranie przedsięwzięć zmierzających do 

realizacji urządzeń i instalacji wykorzystujących źródła odnawialne (energia słoneczna, złoża geotermalne) 

do produkcji energii elektrycznej i ciepła. 

Ustalenia w zakresie komunikacji zakładają przebudowę i modernizację wielu dróg publicznych, prowadząc 

do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Zapisy Studium powodują również wzrost możliwości zachowania podstawowych standardów warunków 

życia mieszkańców gminy np. poprzez zakaz realizacji obiektów produkcyjnych, przetwórczych, 

składowych, których oddziaływanie wykraczało będzie poza teren działki budowlanej zarówno 

w budynkach, jak i poza nimi na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

W projekcie Studium zadbano ponadto o zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych ludności, zarówno 

zamieszkującej ten teren, jak i korzystającej z jego walorów. W ustaleniach Studium wskazano obszary 
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przestrzeni publicznych oraz nowoprojektowane szlaki turystyczne. Zwiększono zarazem pośrednio szanse 

rozwojowe dla usług turystycznych w gminie umożliwiając jej rozwój gospodarczy, odbijający się na 

poziomie życia jej mieszkańców. 

 

5.3. Zwierzęta 
 
Ustalenia Studium, prowadząc do rozwoju terenów zainwestowanych, mogą doprowadzić do degradacji lub 

migracji na tych obszarach różnych gatunków fauny. Projekt Studium wykonano jednak starając się 

walorów zachowanie wysokich walorów przyrodniczych terenu. Zachowano istniejące tereny użytków 

zielonych i lasów, obszary bagienne, podmokłe i torfowiskowe, zaproponowano nowe dolesienia. Tereny te 

generalnie wyłączono z zainwestowania kubaturowego, za wyjątkiem obiektów niezbędnych dla nich lub 

infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Zachowane więc zostaną liczne naturalne siedliska fauny leśnej 

i nadrzecznej oraz stworzone nowe miejsca ich bytowania (dolesienia). Najbardziej problematyczne są 

jednak propozycje zainwestowania terenów zlokalizowanych w granicach obszaru  Natura 2000, które 

mogą wywołać zmiany w zasobach gatunkowych i siedliskowych fauny bogato reprezentowanej tu przez 

gatunki chronione. Będą to zmiany długotrwałe i nieodwracalne. 

Ustalenia Studium w zakresie infrastruktury technicznej wpłyną pozytywnie na obecny stan sanitarny gminy 

– zmaleje zagrożenie zanieczyszczeń wód i powierzchni ziemi ściekami czy odpadami – w efekcie 

pośrednio wzrośnie także jakość sanitarna całego środowiska, w tym siedlisk wielu dziko żyjących zwierząt. 

Oczywiście projektowane w Studium inwestycje drogowe czy hydrotechniczne z pewnością prowadzić będą 

do zagrożenia przerwania naturalnych szlaków migracyjnych wielu gatunków.  

Można jednak założyć, że prawidłowe respektowanie wszystkich zapisów Studium, ze szczególnym 

uwzględnieniem obowiązku zachowania i kształtowania systemu powiązań ekologicznych, powinno to 

zagrożenie minimalizować, przynajmniej na etapie wykorzystywania tak ogólnego dokumentu, jakim jest 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

5.4. Rośliny 
 
Poprzez ochronę i wykluczenie z zabudowy terenów lasów i dolin rzecznych projekt studium chroni 

bioróżnorodność tych obszarów i występujące tu ewentualnie gatunki chronione czy rzadkie. Ustalenia 

Studium nie przewidują zmiany przeznaczenia dużych i zwartych kompleksów leśnych na cele nieleśne.  
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Z pewnością jednak w wyniku realizacji ustaleń Studium wycięciu mogą ulec niewielkie zadrzewienia lub 

pojedyncze drzewa. Dokładne określenie ich gatunków oraz wieku drzewostanów w niniejszym dokumencie 

nie jest możliwe. Jednakże przewiduje się, że potencjalnej wycince mogą ulec gatunki pospolite drzew 

i krzewów, takie jak: topole, wierzby, klony, brzozy, robinie, platany oraz gatunki określane jako roślinność 

segetalna. Wycinka drzew winna być zgodna z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska. 

Wskutek realizacji ustaleń Studium tereny leśne ulegną znacznemu powiększeniu – będzie się to wiązać 

z realizacją zapisanych w studium dolesień. Należy jednak przestrzegać, szczególnie na terenie 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, zasad wymienionych w rozdziale 5.1., które powinny znaleźć 

przełożenie również na wytyczne do planów miejscowych. Planowany w Studium wzrost powierzchni 

obszarów leśnych będzie minimalizował ubytek pojedynczych drzew lub niewielkich zadrzewień 

występujących na terenach przewidzianych do realizacji zabudowy. 

Zapisy dotyczące retencyjnych zbiorników wodnych stworzą nowe warunki siedliskowe dla potencjalnie 

nowych gatunków roślin. 

Nowe tereny zainwestowane proponowane w granicach obszaru  Natura 2000 mogą wywołać zmiany 

w zasobach siedliskowych i gatunkowych obszaru. Ze względu na skalę opracowania Studium i brak 

szczegółowych informacji na temat planowanych przedsięwzięć zasięg przestrzenny zmian i jego 

rzeczywiste skutki możliwe będą do określenia na etapie opracowywania planu miejscowego lub 

wydawania decyzji administracyjnej.  

 

5.5. Wody powierzchniowe i podziemne 
 
Zapisy zawarte w Studium jednoznacznie określają jakie działania winny być podejmowane w celu ochrony 

ilościowej i jakościowej zasobów wodnych, zarówno w zakresie racjonalizacji zużycia wody w gospodarce, 

jak i poprawy czystości wód powierzchniowych oraz poprawy bilansu hydrologicznego. Szczególną uwagę 

należy zwrócić na zapisy w zakresie rozwoju sieci kanalizacyjnej. Rozwój kanalizacji planowany jest 

docelowo w pierwszej kolejności w jednostkach osadniczych już zwodociągowanych. 

Do czasu realizacji instalacji kanalizacyjnej, której dotychczas nie ma na całym terenie gminy, dopuszczono 

w ustaleniach Studium możliwość budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub oczyszczalni 

obsługujących kilka zabudowań. Studium zakłada jednak ustanowienie obowiązku docelowego przyłączania 

wszystkich obiektów do zbiorczych systemów oczyszczania ścieków i wszystkie inne rozwiązania należy 

traktować jako tymczasowe. Jedynie dla terenów o rozproszonej zabudowie, gdzie koszty realizacji sieci 

kanalizacyjnej byłyby zbyt wysokie ze względów ekonomicznych, realizacja przydomowych biologicznych 
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oczyszczalni ścieków lub szczelnych atestowanych zbiorników bezodpływowych będzie miała stały 

charakter docelowy. Profilaktycznie wprowadzono tu jednak zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

ścieków do wód powierzchniowych. 

Zagrożenie wód, związane z gromadzeniem i składowaniem odpadów, reguluje zapisana w Studium 

kontynuacja prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z „Planem gospodarki odpadami dla województwa 

łódzkiego na lata 2016 - 2022 z uwzględnieniem lat 2023 – 2028” (uchwała nr XL/502/17 Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z 20 czerwca 2017 r.). Na terenie gminy Aleksandrów nie są przewidziane trwałe 

składowiska odpadów ani instalacje do ich przetwarzania. Gmina korzysta z instalacji zlokalizowanych 

w gminie Radomsko. Przy respektowaniu ustaleń Studium nie powinno więc nastąpić pogorszenie jakości 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

Realizacja projektowanych zbiorników małej retencji zdecydowanie pozytywnie i długoterminowo wpłynie na 

ograniczone zasoby wód powierzchniowych gminy. Z drugiej strony projektowane zbiorniki ograniczają 

zasięg przestrzenny warunku wprowadzonego w ustaleniach Studium, a dotyczącego zakazu zmian 

w ukształtowaniu terenu w dolinach. Szczególnie problematyczna jest lokalizacja projektowanego zbiornika 

Dębowa Góra o powierzchni powyżej 5 ha oraz fragmentu zbiornika Przyłęk na rzece Czarnej Malenieckiej, 

objętej ochroną w ramach obszarów Natura 2000. Realizacja zbiorników może wywołać negatywne zmiany 

w chronionych zasobach gatunkowych i siedliskowych lokalnej flory i fauny. Z drugiej strony, pomimo, że 

inwestycja ta wynika z nadrzędnych dla gminy dokumentów wojewódzkich, nie jest znany termin jej 

realizacji. Szczegółowy zakres potencjalnych zagrożeń środowiska wywołanych realizacją projektowanego 

zbiornika, a określony na etapie opracowywania decyzji administracyjnych, może nawet wykluczyć 

realizację tego przedsięwzięcia. Zwłaszcza przy wprowadzonych zapisach o uwzględnianiu zadań 

ochronnych dla obszaru naturowego przy projektowaniu zbiorników. 

Nie przewiduje się jednak, aby realizacja ustaleń Studium mogła ogólnie wpłynąć negatywnie na możliwość 

spełnienia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCW na obszarze Gminy. Studium nie przewiduje 

lokalizacji inwestycji, które mogłyby w sposób bezpośredni negatywnie oddziaływać na stan wód 

powierzchniowych, a zawarte w nim ustalenia dążą do poprawy stanu jakości wód (wspominany rozwój 

sieci kanalizacyjnej oraz rozwój lokalnych oczyszczalni ścieków). Osiągnięcie celu środowiskowego 

w postaci dobrego stanu wód rzek w granicach Gminy może jednak okazać się niemożliwe. Wynika to ze 

stwierdzonego złego stanu wód w chwili obecnej, będącego również wynikiem zagrożeń zewnętrznych, 

spoza obszaru Gminy, które nie mogą być regulowane w niniejszym projekcie Studium. Nie przewiduje się 
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aby ustalenia przedmiotowego Studium miały wyłączny wpływ na możliwość osiągnięcia wyznaczonych 

celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Ustalenia Studium przewidują utrzymanie istniejących cmentarzy w Skotnikach, Dąbrowie n. Czarną 

i Dąbrówce. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa występuje w sąsiedztwie cmentarzy w Skotnikach 

i Dąbrowie n. Czarną. Cmentarz w Dąbrówce zlokalizowany jest wśród terenów leśnych. Wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej  z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie 

określania jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze spełnione zostały m.in. 

poprzez lokalizacje cmentarzy w odległości większej niż 150 m od ujęć wód. Wymienione tereny zabudowy 

powinny być jednak priorytetowo skanalizowane. 

 

5.6. Powietrze 
 
Obszar Gminy Aleksandrów jest już częściowo zainwestowany. Sposoby ogrzewania zabudowań 

w poszczególnych miejscowościach są różne, szczególnie indywidualnych budynków mieszkalnych, 

w których powszechnie stosowane są paliwa stałe, często niskiej jakości. Omawiany teren znajduje się więc 

obecnie  pod wpływem oddziaływania niskiej emisji zanieczyszczeń.  

Ustalenia Studium mogą doprowadzić do poprawy tego stanu. Projekt zakłada wprowadzenie 

nowoczesnych technologii grzewczych oraz zwiększanie udziału energii pochodzącej z odnawialnych 

źródeł. Do realizacji tych zamierzeń znacznie przyczyni się również projektowana sieć gazowa w gminie.  

Nastąpią więc modernizacje istniejących indywidualnych źródeł ciepła, prowadzące do ograniczania ich 

uciążliwości w zakresie niskiej emisji. Proponowane działania zgodne są z zakresem działań naprawczych 

wynikających z Programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim, obejmującego swoim 

zasięgiem gminę Aleksandrów. Ewentualne uciążliwości, wynikające z równoczesnego wzrostu 

zainwestowania terenu opracowania i związanego z tym wzrostu niskiej lub średniej emisji zanieczyszczeń 

zostaną więc w najgorszej sytuacji co najmniej zrównoważone przez proponowane działania. Docelowo na 

omawianym obszarze nie nastąpi więc przekroczenie dopuszczalnych norm, zarówno w stosunku do 

zabudowy mieszkaniowej, jak i produkcyjno-usługowej. I będzie to pozytywne oddziaływanie 

długoterminowe. 

Niedopuszczanie do zabudowy lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych pozwoli na przewietrzanie 

obszaru gminy. Napływ zanieczyszczeń z zewnątrz pozostanie niezależny od zapisów omawianego 

projektu. 
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Analizując powyższe elementy można stwierdzić, że prawidłowa realizacja kierunków zawartych w Studium 

w przyszłości nie tylko nie stworzy nowych, ale i ograniczy obecnie funkcjonujące indywidualne źródła 

emisji. Nie wystąpią wskutek tego przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń do powietrza 

i stan sanitarny atmosfery nie ulegnie zmianie, a wręcz przeciwnie może ulec lokalnej poprawie, podnosząc 

jakość aerosanitarnych warunków życia mieszkańców projektowanego terenu i jego sąsiedztwa.  

W zakresie zanieczyszczeń komunikacyjnych należy natomiast zauważyć, że poza drogą krajową nr 74 

i planowaną drogą ekspresową S-12 (brak konkretnego przebiegu projektowanej drogi), pozostałe ciągi 

komunikacyjne, obsługujące omawiany teren, mają maksymalnie rangę dróg powiatowych. Ich 

modernizacja oraz wzrost powierzchni obsługiwanych terenów, przewidziane w zapisach Studium, mogą 

doprowadzić do wzmożenia na nich ruchu komunikacyjnego. Wzrost ten nie będzie jednak zbyt znaczący, 

gdyż generalnie gmina i tak wykazuje tendencje spadkowe, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Przyrost 

terenów zainwestowanych nie zrekompensuje w pełni stałego, zachodzącego od lat, ubytku mieszkańców 

gminy. Poza tym część ruchu będzie także wynikiem rozwoju motoryzacji, a więc czynnikiem niezależnym 

od ustaleń projektu Studium. Głównym i znaczącym problemem pozostanie jednak niewątpliwie droga 

krajowa, przewidziana do modernizacji i przekształcenia na drogę ekspresową. Spowoduje to wzrost ruchu 

na drodze, a w konsekwencji wzrost natężenia emitowanych przez pojazdy zanieczyszczeń. Tereny 

zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie drogi zostaną poddane wzrastającej antropopresji i jej 

negatywnym skutkom. Będzie to oddziaływanie długoterminowe i prawdopodobnie narastające. 

 

 
5.7. Powierzchnia ziemi 
 
Projekt SUiKZP Gminy Aleksandrów stanowi kontynuację polityki przestrzennej gminy, zawartej w obecnie 

obowiązującym Studium Gminy. Większość terenów zainwestowanych i przewidzianych do zainwestowania 

w Studium została przełożona z obowiązujących dokumentów.  

Przede wszystkim nowe tereny inwestycyjne, zgodnie z założeniami Studium, mają być adekwatne do 

realnych potrzeb inwestycyjnych gminy. Tereny niezabudowane, a szczególnie tereny o wysokiej bonitacji 

gleb (III klasa) oraz zmeliorowane, objęte zostają ochroną przed zabudową rozproszoną. Oznacza to 

pośrednio również ochronę zasobów wodnych tych terenów i ich bioróżnorodności. Rozwój zabudowy 

ograniczany jest przede wszystkim do uzupełnień lub sąsiedztwa terenów już zainwestowanych, przez co 

wzrasta szansa podłączenia ich do istniejącej lub projektowanej infrastruktury oraz istnieje możliwość 

wykorzystania istniejących dróg publicznych do obsługi ich. Ogólnie w projekcie Studium proponuje się 
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mniej terenów przeznaczonych pod zabudowę niż w obecnie obowiązującym dokumencie. Róznica jest 

dość znaczna – ponad 22% (około 247 ha). Główne zmiany dotyczą likwidacji terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w miejscowościach Siucice, Skotniki, Rożenek i Aleksandrów oraz wyznaczenia nowych terenów 

w miejscowości Ostrów, Włodzimierzów i Kawęczyn. Nie zmienia to jednak faktu, że na nowych terenach 

przeznaczonych pod zabudowę nastąpi degradacja powierzchni glebowej, ograniczonej jednak ustaleniami 

dotyczącymi wymaganej minimalnego udziały powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki tj. 

70% w przypadku zabudowy mieszkaniowej. Ogólnie ustalenia Studium chronią tereny najcenniejsze dla 

środowiska gminy, w tym doliny rzek, w których pojawiają się gleby organiczne, wyłączając je z zabudowy 

i zainwestowania lub je ograniczając do niezbędnych dla funkcjonowania gminy inwestycji. Tereny 

predysponowane do występowania ruchów masowych pozostawiono jako otwarte, wyłączone z zabudowy 

i nowego zainwestowania.  

Tereny wskazane w Studium do eksploatacji powierzchniowej surowców będą wymagać rekultywacji. 

Negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi będzie miało charakter krótkotrwały – na czas eksploatacji 

złóż piaskowców. Dokument wskazuje preferencje dla rolniczego i leśnego kierunku rekultywacji, zgodnie 

z zapisami wydanych koncesji. Podejmowane działania będą swoistą rekompensatą za zdegradowanie 

pierwotnej powierzchni ziemi w ramach istniejących i projektowanych terenów i obszarów górniczych, 

szczególnie w miejscowościach Wólka Skotnicka, Brzezie, Reczków Nowy.  

Część powierzchni gminy wskazana została do dolesień – tereny te zostaną docelowo zaktywizowane 

przyrodniczo, co będzie oddziaływać pozytywnie na środowisko gminy. 

Skutki tych oddziaływań będą długotrwałe i pozytywne. 

 

5.8. Krajobraz 
 
Zainwestowanie omawianego terenu jest konsekwencją wcześniejszej polityki przestrzennej i stanowi 

naturalną ewolucję terenów zainwestowanych, głównie wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

i infrastrukturalnych w celu wypełniania luk pomiędzy kolejnymi pasmami zabudowy. Na terenie gminy 

nadal dominować będzie wiejski krajobraz kulturowy o charakterze rolniczym, choć lokalnie nastąpią w nim 

nieodwracalne zmiany, wywołane np.: inwestycjami drogowymi, budową nowych zbiorników retencyjnych 

czy innych obiektów budowlanych. Lokalnie będą to zmiany nieodwracalne, długoterminowe. Ich pozytywny 

lub negatywny charakter zależeć będzie od wkomponowania się w otoczenie. Poprawie wizerunku terenów 

zainwestowanych w gminie mają służyć zaproponowane w Studium standardy urbanistyczne. Dodatkowo 
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wprowadzono zapisy o obowiązku uzupełniania starej zabudowy nową w nawiązaniu do jej stylu i formy 

oraz użytych materiałów budowlanych.  

Z kolei projektowane w Studium nowe tereny leśne wzmocnią powiązania ekologiczne i krajobrazowe 

istniejących kompleksów leśnych i  urozmaicą całą przestrzeń gminy. Przyczynią się do tego również nowe 

tereny zieleni przydrożnej, śródpolnej i urządzonej. 

Projektowane zbiorniki małej retencji mogą doprowadzić do stworzenia nowych warunków siedliskowych dla 

nowych gatunków roślin, stwarzając kolejne ciekawe akcenty krajobrazowe. 

 

5.9. Klimat 
 
Ustalenia Studium nie spowodują zachwiania lokalnych warunków klimatycznych na terenie gminy. Doliny 

rzek pozostaną terenami niezainwestowanymi, otwartymi na grawitacyjny spływ powietrza, istotny 

dla przewietrzanie terenu gminy. 

Projektowane zainwestowanie nie spowoduje na tyle znaczących zmian w rzeźbie wysoczyzny morenowej, 

by powodowały one zmiany klimatyczne. Niska intensywność projektowanej zabudowy i jej lokalizacja 

w sąsiedztwie już istniejącego zainwestowania, nie przyczynią się do powstania nowych źródeł 

kształtowania warunków klimatycznych. Nie przewiduje się także, aby intensyfikacja zabudowy 

przewidziana na obszarze Gminy prowadziła do wytworzenia efektu tzw. miejskiej wyspy ciepła ani innych 

zjawisk mogących wpływać na zmiany klimatu 

Najbardziej znaczące zmiany topoklimatyczne może spowodować wzrost powierzchni terenów leśnych lub 

realizacja zbiornika retencyjnego Dębowa Góra (powierzchnia ok. 40 ha). Byłyby to jednak zmiany 

pozytywne dla zdrowia mieszkańców gminy i regionu ze względu na ich chłodzące oddziaływanie na 

otoczenie i ograniczanie fal upałów. Wzrost skupisk leśnych będzie też miał znaczenie na zmniejszenie 

ryzyka klęsk żywiołowych związanych z ryzykiem wystąpienia powodzi. 

W zakresie klimatu akustycznego można stwierdzić, że część terenu opracowania, bezpośrednio przyległa 

do dróg, a zwłaszcza drogi krajowej nr 74, pozostaje w zasięgu oddziaływania ich hałasu komunikacyjnego.  

Zmniejszenie szkodliwej emisji hałasu dla zdrowia człowieka może nastąpić poprzez budowę ekranów 

akustycznych i modernizację dróg. 

Stosunkowo niewielka ranga pozostałych dróg w gminie (brak dróg wojewódzkich) i ich ograniczone 

obciążenie komunikacyjne będą mieć wpływ na zasięgi ich uciążliwości. Lokalnie – projektowane tereny 

zabudowy, w tym zabudowy produkcyjnej, magazynowej i usługowej będą mieć wpływ na wzrost 

intensywności ruchu samochodowego na poszczególnych drogach i powiązany z tym wzrost hałasu. 
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Faktyczny zasięg przestrzenny oddziaływania tych obszarów i przyległych do nich dróg będzie jednak 

możliwy do określenia dopiero na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięć w ramach odpowiednich 

procedur OOŚ. Wstępnie można jedynie założyć ich przypuszczalne oddziaływanie. 

 

5.10. Zasoby naturalne 
  
Na terenie Gminy Aleksandrów nie występują konflikty przestrzenne, związane z lokalizacją 

udokumentowanych złóż surowców naturalnych na terenach, pożądanych do innego zainwestowania. 

Eksploatacja złóż, wskazanych w rejonie miejscowości Stara Kolonia i Wolica, a występujących na terenie 

Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, jest dopuszczana zapisami uchwały Nr XXII/407/12 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz.Urz.Woj.Łódzkiego z 2012 r. poz. 2902) z późniejszymi zmianami. 

Ponadto gmina położona jest w zasięgu rozwoju łódzko-świętokrzyskiej platformy materiałów budowlanych 

Złoża surowców stanowią więc jej potencjał gospodarczy. Planowana eksploatacja zakładana jest jednak 

w sposób racjonalny. Dla ochrony gleb wysokich klas wprowadzono zapisy o podejmowaniu 

koncesjonowanej działalności wydobycia kopalin tylko za złóż występujących w obrębie gruntów 

najgorszych klas bonitacyjnych. Ponadto projekt Studium gminy Aleksandrów, dbając o zachowanie jej 

walorów krajobrazowych, wprowadza obowiązek rekultywacji wyeksploatowanych złóż surowców, 

dopuszczając kierunek rolny lub leśny.  

 

5.11. Zabytki i dobra materialne 
 
Zapisy Studium uwzględniają wymogi ochrony środowiska kulturowego gminy. Przyjęto zasady ochrony 

zabytków wynikające z przepisów szczególnych. Zadbano również o ich otoczenie, wprowadzając zasady 

wyeksponowania obiektów zabytkowych, eliminowania obiektów dysharmonizujących z obiektami 

zabytkowymi oraz porządkowania otaczającej je przestrzeni. Określono zasady ochrony obszarów 

położonych w strefie ochrony konserwatorskiej B, K, E oraz w strefie ochrony i obserwacji archeologicznej.  

Zaproponowane zapisy pozwolą na długoterminową ochronę zasobów dziedzictwa kulturowego gminy.  
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6. ANALIZA I OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO W ODNIESIENIU DO ISTNIEJĄCYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH 

 
Rezerwaty przyrody: „Jaksonek” i „Diabla Góra” 

Obszary rezerwatów oraz ich sąsiedztwo w Studium zostały wyłączone spod zabudowy. Stan użytkowania 

pozostanie niezmieniony. Stan funkcjonowania środowiska przyrodniczego w obrębie rezerwatów nie 

ulegnie zmianie. Projekt Studium uwzględnia zapisy dotyczące ochrony rezerwatów wynikające z aktów 

prawnych ich powołujących oraz przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody. Nie naruszone zostaną 

więc cele ochronne, dla których powołano ww. rezerwaty. 

 
Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Środkowej Pilicy i Dolina Czarnej 

Ustalenia Studium generalnie chronią zasoby ekologiczne dolin rzek. Wprowadzony zakaz zabudowy 

obiektami trwałymi oraz obowiązek utrzymania korytarzy ekologicznych dolin rzek: Pilicy i Czarnej pozwala 

przypuszczać, że nastąpi tu wykształcenie takiego sposobu zagospodarowania tych terenów, które nie 

naruszy ich rzeczywistej ochrony. Zapisy Studium zapewnią ciągłość przestrzenną korytarzy ekologicznych 

oraz możliwie maksymalną ich naturalność, utrzymując funkcje korytarza migracyjnego zwierząt oraz 

stwarzając długotrwałe warunki dla realizacji działań określonych w planach zadań ochronnych, 

ustanowionych zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dla ww. obszarów 

naturowych. Z drugiej strony w obszarach naturowych proponowane są nowe zbiorniki retencyjne. Należy 

przypuszczać, że nie pozostaną one bez wpływu na obecne walory i zasoby chronionych obszarów. 

Szczegółowy zasięg oddziaływania na środowisko projektowanych zbiorników i zakres wywołanych nimi 

przekształceń będzie możliwy do określenia na etapie przeprowadzania procedury OOŚ, wykonywanej na 

etapie podejmowanych decyzji administracyjnych lub opracowywanych planów miejscowych. Odrębny 

problem stwarza istniejąca zabudowa mieszkaniowa (letniskowa) w miejscowościach: Ostrów i Zygmuntów, 

częściowo zlokalizowana w obrębie Doliny Środkowej Pilicy. Należy sądzić, że sposób zagospodarowania 

tych terenów oraz potencjalna intensyfikacja procesów urbanizacyjnych może stworzyć dla omawianego 

obszaru Natura 2000 bezpośrednie i pośrednie zagrożenie chronionych siedlisk (degradacja gleb, zasobów 

wodnych, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wód). Szczegółowy zakres i stopień skumulowania 

oddziaływania będzie jednak możliwy do określenia na etapie wydawania decyzji administracyjnych lub 

opracowywaniu planu miejscowego. Należy również objąć szczegółową kontrolą planowane w gminie 

dolesienia, szczególnie w przypadku występowania ich na niezagospodarowanych terenach w Dolinie 

Czarnej i jej sąsiedztwie. Mogą one bowiem prowadzić do przemian sukcesyjnych inicjacyjnych siedlisk, 

stanowiących przedmiot ochrony. Rozwiązaniem problemu jest przede wszystkim podnoszenie 
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świadomości ekologicznej mieszkańców gminy, w tym poprzez upowszechnianie właściwych zapisów 

i ustaleń Studium.  

 
Sulejowski Park Krajobrazowy 

Dla części terenu gminy Aleksandrów, objętej granicami Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, przyjęto 

w ustaleniach Studium, że zasady zagospodarowania oraz strategię ochronną określa plan ochrony 

Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. Z tego względu w odniesieniu do terenów 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) przyjęto zasadę priorytetyzacji działań ochronnych. Doliny rzek: Pilicy 

i Czarnej Malenieckiej potraktowano jako korytarze ekologiczne wskazane do zachowania. Przyjęto, że 

z terenów zabudowanych wyłącza się m.in. tarasy zalewowe rzek Pilicy i Czarnej Malenieckiej. Teren Parku 

uznano w Studium za obszar ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej., jak również ograniczenia lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury turystycznej, 

edukacyjnej i rekreacyjnej. Równocześnie Studium wprowadza zapisy dotyczące uporządkowania i rozwoju 

gospodarki ściekowej na terenie parku oraz pozostałej części Gminy. 

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

widokowych zalecono wprowadzenie zakazu lokalizacji nowych, czytelnych w krajobrazie elementów 

infrastruktury technicznej (maszty, słupy elektroenergetycznych linii przesyłowych). 

Przedstawione ustalenia Studium są zgodne z zapisami planu ochrony Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego i jako takie będą chronić zasoby przyrodnicze i krajobrazowe Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego. 

 
Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu 

Projekt Studium nie przewiduje możliwości realizacji działań mogących oddziaływać negatywnie na obszar 

chronionego krajobrazu. Projektowane dolesienia prowadzą do utrzymania ciągłości i trwałości 

ekosystemów leśnych. Ochrona dolin rzecznych przed zabudową umożliwi ochronę ekosystemów 

nieleśnych. Zapisy dotyczące rozwoju sieci kanalizacyjnej mają na celu ochronę ekosystemów wodnych. 

Projektowana eksploatacja surowców naturalnych dopuszczana jest rozporządzeniem z dnia 27 marca 

2012 r. w sprawie Piliczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu ze zmianami. Nie naruszane są więc 

zasady ochrony oraz cele dla których utworzono obszar chronionego krajobrazu. 
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Dla terenów proponowanych do objęcia Spalsko-Sulejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu Studium 

zakłada przyjęcie takich form zagospodarowania, które do czasu ustanowienia ochrony prawnej wykluczą 

degradację ekosystemów i utratę walorów przyrodniczo-krajobrazowych. 

 
Użytki ekologiczne (15 obszarów) 

Proponowany zapis „należy bezwzględnie uwzględniać zasady ochrony obiektów i obszarów objętych 

ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych…” pozwala przypuszczać, że ochrona użytków 

ekologicznych odbywać się będzie zgodnie z zasadami ochrony zawartymi w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody oraz aktach prawnych ustanawiających poszczególne użytki. Sposób 

zagospodarowania na tych terenach oraz w ich bezpośrednim otoczeniu nie stwarza dla nich zagrożeń. 

 
Pomniki przyrody (4 obiekty) 

Studium zamieszcza zakazy dotyczące pomników przyrody. Wszystkie pomniki przyrody należą do 

obiektów, które należy poddawać stałym pracom konserwacyjno-pielęgnacyjnych wynikających z potrzeb 

bieżących. Proponowany zakaz zabudowy w odległości 15 m od  obiektu chronionego eliminuje możliwość 

wystąpienia zagrożenia dla prawidłowego funkcjonowania drzew pomnikowych. 

 

7. ODPORNOŚĆ USTALEŃ PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU NA ZMIANY KLIMATU. ADAPTACJA 
DO ZMIAN KLIMATU 

 

Zmiany klimatu są zjawiskiem postępującym od lat i nie możliwym do całkowitego powstrzymania. 

Ekstremalne zjawiska pogodowe obejmują coraz to nowe obszary, które dotychczas nie zostały uznane za 

narażone na występowanie tego typu zdarzeń. Obserwowany od ostatniej dekady XX w. wzrost 

temperatury globalnej sprzyja wzrostowi intensywności i częstotliwości występowania ekstremalnych 

zjawisk klimatycznych i pogodowych. Należą do nich: tornada, grad, błyskawice, fale upałów, ulewy i burze. 

Według zestawienia Europejskiej Agencji Środowiska wśród skutków zdarzeń katastrofalnych dotykających 

Europę pod koniec XX w. ze względu na częstotliwość występowania, wartość strat materialnych i liczbę 

ofiar śmiertelnych dominowały: upały, powodzie i burze (w tym deszcze nawalne). Zjawiska te stanowią 

największe zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców Europy.  

Gmina Aleksandrów nie należy do obszarów szczególnie wrażliwych na skutki zmian klimatu, w tym na 

częstsze występowanie groźnych zjawisk klimatycznych, w szczególności upałów, powodzi i burz 

z deszczami nawalnymi.  
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Obecnie zmiany klimatu Europy, Polski i omawianej Gminy charakteryzują się: wzrastającą średnią 

wartością temperatury i zmniejszaniem liczby chłodnych dni, zmniejszaniem się okresu zalegania pokrywy 

śnieżnej na gruncie, zwiększaniem ilości opadów. Klimat wywiera wpływ na wszystkie rodzaje budownictwa 

i może mieć znaczenie w przypadku doboru lokalizacji obiektów, ich posadowienia, konstrukcji nośnej, 

termoizolacyjności, instalacji zewnętrznych oraz wykonawstwa. Realizacja inwestycji w niekorzystnych 

warunkach klimatycznych może wpływać na jej powodzenie i dalsze funkcjonowanie. Warunki klimatyczne 

Gminy Aleksandrów są typowe dla Polski Środkowej, pośrednie pomiędzy strefą oddziaływania wpływów 

oceanicznych z zachodu i wpływów kontynentalnych ze wschodu. Z tego względu większe znaczenie dla 

lokalizacji nowych inwestycji mają warunki topoklimatyczne. Na terenie Gminy Aleksandrów są one 

korzystne na przeważającej części obszaru, związanej z położeniem wysoczyznowym. Najmniej korzystne 

są dna dolin rzek i obniżenia terenu – jako tereny inwersyjne, charakteryzujące się zwiększoną wilgotnością 

powietrza oraz większą częstotliwością zalegania mgieł. Na kształtowanie lokalnego klimatu wpływ mają 

również rozległe powierzchnie leśne, które z reguły charakteryzują się nieco gorszymi warunkami 

solarnymi, ale i zwiększoną wilgotnością, dużą retencją wodną i mniejszą zmiennością dobową warunków 

termiczno-wilgotnościowych. 

Ustalenia Studium nie przewidują rozwoju zabudowy na terenach o najbardziej niekorzystnych warunkach 

topoklimatycznych, jak również na terenach narażonych na podtopienia lub osuwanie się skarp. Ponadto 

ustalenia Studium wskazują na konieczność zachowania naturalnego charakteru koryt cieków oraz 

utrzymania naturalnych ekosystemów rolno-rzecznych. Działania takie będą prowadziły do zachowania 

prawidłowego bilansu hydrologicznego obszaru. 

Nie stwierdza się również zagrożenia związanego z degradacją budynków na skutek wichury. Nie mniej 

przeciwdziałanie potencjalnym skutkom silnych wiatrów, coraz częściej występujących na terenie Polski 

powinno być uwzględniane na etapie projektowania i realizacji konkretnych inwestycji (budynków). Na 

poziomie Studium – ograniczaniu zjawisk związanych z silnymi wiatrami będą służyć zapisy dotyczące 

wprowadzania zalesień, prowadzące do powiększania terenów pełniących funkcje przyrodnicze. 

Istnieje niewielka możliwość wystąpienia na terenie Gminy zagrożenia związanego z pożarem, w związku 

z czym należy również wprowadzić na etapie opracowywania konkretnych projektów budowlanych 

odpowiednie zabezpieczenia w budynkach przed tego rodzaju zjawiskami. Ważne jest, by zabezpieczenia 

przeciwpożarowe były optymalnie dobrane.  

Na podstawie przeprowadzonej oceny ustaleń projektu Studium należy stwierdzić, że całościowa realizacja 

ustaleń dokumentu pozytywnie wpłynie na lokalne przeciwdziałanie zmianom klimatu. Nie oznacza to 
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jednak, że działaniami wskazanymi w projekcie Studium można zahamować proces tych zmian. Dotyczy to 

szczególnie zjawisk związanych z koncentracją gazów cieplarnianych w atmosferze, która stale rośnie 

wobec braku współdziałania w tym zakresie wszystkich krajów. Szczególne znaczenie mają te ustalenia 

Studium, które wpłyną, na ogół pośrednio, na redukcję emisji gazów cieplarnianych. Do tych ustaleń należą 

zapisy dotyczące zaopatrzenia w ciepło oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozbudowy sieci 

gazowej. Ustalenia te choć niewątpliwie wpłyną na postęp w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, 

ze względu jednak na skalę projektowanego dokumentu, w niewielkim stopniu przyczynią się do redukcji 

emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji gazów cieplarnianych.  

 

Analizując przystosowanie do postępujących zmian klimatu w Studium uwzględniono, m.in. elementy 

związane z klęskami żywiołowymi, takimi jak:  

1) fale upałów – poprzez m.in. zachowanie istniejących terenów lasów, postulowany rozwój zalesień czy też 

ochronę wód powierzchniowych;  

2) susze – poprzez m.in. dopuszczenie możliwości realizacji funkcji leśnej;  

3) nawalne deszcze i burze – poprzez m.in. ustalenia z zakresu modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej; zachowanie istniejących terenów leśnych i rolnych, a także 

postulowany rozwój zalesień; zachowanie istniejącej sieci rowów oraz ochronę naturalnych koryt cieków.  

 
Dostosowanie poszczególnych obiektów budowlanych do wystąpienia klęsk żywiołowych następować 

będzie na etapie projektowania i realizacji inwestycji – poprzez respektowanie przepisów techniczno-

budowlanych oraz norm branżowych. 

 

 

8. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ SŁUŻĄCYCH ZAPOBIEGANIU, OGRANICZANIU LUB KOMPENSACJI 
PRZYRODNICZEJ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO BĘDĄCYCH 
REZULTATEM REALIZACJI SUiKZP GMINY ALEKSANDRÓW 

 

Do działań, realizowanych w ramach ustaleń SUiKZP Gminy Aleksandrów, które mogą negatywnie 

oddziaływać na środowisko, należą przede wszystkim wszelkie formy zainwestowania, i to zarówno funkcją 

uznawaną za chronioną – mieszkaniową, jak i tymi bardziej uciążliwymi – produkcyjną lub usługową. 

Szczególnie uciążliwe będą nowe tereny inwestycyjne proponowane w obszarach chronionych lub w ich 

sąsiedztwie. Negatywnie na środowisko, szczególnie w fazie budowy, mogą także oddziaływać inwestycje 
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w zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnie ścieków, sieć gazowa, a także 

w fazie realizacji i eksploatacji: drogi, zbiorniki retencyjne, czy nawet urządzenia hydrotechniczne 

i przeciwpowodziowe. 

Negatywne oddziaływanie wymienionych inwestycji można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez 

dobrze przemyślany wybór ich lokalizacji, ponieważ skala wywołanych przez nie przekształceń środowiska 

zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań. Ponadto prawidłowe projekty, 

uwzględniające potrzeby ochrony środowiska, zarówno na etapie budowy, jak i w fazie eksploatacji każdej 

inwestycji, pozwolą także ograniczyć te oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

- w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 

zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 

siedliskowych; 

- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 

- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu; 

- takie planowanie zakresu prac budowlanych, które w możliwie najwyższym stopniu zapewni 

ochronę gleb, siedlisk, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych; 

- w przypadku inwestycji drogowych – budowa ekranów akustycznych, budowa przepustów lub 

kładek dla zwierząt, wprowadzanie nasadzeń wzdłuż drogi jako naturalnej bariery, ograniczającej 

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. 

W przypadku konkretnych propozycji Studium, budzących najwięcej wątpliwości tj. proponowanych 

terenach mieszkaniowych w miejscowościach Zygmuntów i Ostrów w celu ograniczenia ich potencjalnych 

negatywnych oddziaływań należałoby: 

- wykluczyć z zainwestowania teren położony w granicach obszaru Natura 2000 poza terenami 

istniejącej zabudowy mieszkalnej; 

- wprowadzić w planach miejscowych dla istniejącej już na tych obszarach i w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy priorytet rozwoju kanalizacji sanitarnej;  

- wprowadzić w planach miejscowych dla terenów niezabudowanych w sąsiedztwie obszaru Natura 

2000 zasadę równoczesnego realizowania niezbędnej infrastruktury technicznej (dotyczy to 

gospodarki ściekowej) wraz z pojawiającym się zainwestowaniem jako wytyczne dla  przyszłych 

planów miejscowych; 
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- wprowadzić w planach miejscowych zapisy dotyczące odsunięcia linii zabudowy od strony obszaru 

naturowego oraz ograniczenia intensywności zabudowy czy wielkości poszczególnych działek. 

 

Działania, realizowane w oparciu o ustalenia Studium, rozpatrywane w szerszym aspekcie same w sobie 

stanowią rozwiązania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko.  

Rozwiązania w zakresie gospodarki ściekowej ograniczą degradację środowiska wodnego gminy, 

a dotyczące nowych sposobów ogrzewania budynków pozwolą na realizację działań naprawczych 

w zakresie ochrony powietrza. Modernizacja dróg – poprawi płynność ruchu i wpłynie na ograniczenie 

zanieczyszczeń komunikacyjnych atmosfery. Ustalenia w zakresie ochrony przyrody rozwiną podstawy 

polityki ekologicznej gminy oraz umocnią jej system ekologiczny.  

W przypadku, gdy całkowite usunięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 

nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie wcześniej 

działań kompensacyjnych.  

W skali Studium – do takich działań można zaliczyć wprowadzane jego ustaleniami dolesienia, stanowiące 

nowe, alternatywne połączenia przyrodnicze i wzmocnienia istniejącego systemu ekologicznego gminy. 

 

9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE SUiKZP 
GMINY ALEKSANDRÓW 

 

Zaproponowane w projekcie Studium rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, sposobu jego 

zagospodarowania oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej, umożliwiają w miarę prawidłowe 

funkcjonowanie omawianego obszaru. Pozwolą one również na realizację Studium przy jednoczesnym 

ograniczeniu możliwych negatywnych oddziaływań projektowanych funkcji na środowisko przyrodnicze. 

Zapisy Studium zapobiegają wielu negatywnym skutkom wpływu nowych funkcji na środowisko oraz 

proponują działania kompensujące utracone wartości środowiska. Ponadto dokument jest na wysokim 

stopniu ogólności i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określania działań alternatywnych 

dla wskazanych ustaleń. 

Nie istnieje więc potrzeba wskazania alternatywnego w stosunku do rozwiązania w zakresie kierunków 

zagospodarowania przestrzennego, przedstawionych w projekcie Studium.  

Natomiast w odniesieniu do bardziej konkretnych przedsięwzięć proponowanych w Studium należy 

stwierdzić, że dokładnej ocenie oddziaływania inwestycji na środowisko,  w tym obszary Natura 2000, służą 
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osobne procedury OOŚ, które powinny przesądzić o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

oraz wydaniu pozwolenia na budowę dla danego przedsięwzięcia. Również na tym etapie powinny być 

wskazane warianty rozwiązań tych przedsięwzięć, określone np.: pod względem rozwiązań technicznych 

i technologicznych. 

 

10. POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU 
SUiKZP GMINY ALEKSANDRÓW 

 

Przy formułowaniu ustaleń projektu Studium przyjęto jako główną zasadę zrównoważonego rozwoju gminy. 

Przeznaczenie poszczególnych fragmentów terenu gminy i sposób ich zagospodarowania zostały 

zdeterminowane uwarunkowaniami środowiska i możliwościami jego dostosowania. Wśród kierunków, 

określonych w Studium uwzględniono ochronę przyrody, zasobów środowiska i walorów krajobrazowych 

i kulturowych gminy – w oparciu o aktualnie obowiązujące dokumenty nadrzędne, w tym powstałe po 

sporządzeniu wcześniejszej edycji SUiKZP Gminy Aleksandrów.  

Ustalenia, zawarte w obecnym projekcie, podporządkowano aktualnie obowiązującym przepisom prawa. 

Potrzeba zmiany Studium wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do istniejących 

obecnie oraz prognozowanych potrzeb rozwojowych gminy Aleksandrów. 

W  projekcie Studium zmniejszono tereny zurbanizowane o ponad 247 ha tj. o około 22% ich 

dotychczasowej powierzchni w skali całej gminy. Poza tym tylko część terenów wskazanych do 

zainwestowania tak naprawdę zostanie całkowicie zagospodarowana. Część z nich pozostanie aktywna 

biologicznie – ustalenia Studium zakładają zachowanie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych 

w zależności od rodzaju proponowanej funkcji (np.: na terenach budownictwa mieszkaniowego – minimum 

70% powierzchni każdej lokalizacji, na terenach usługowych – 10%, a produkcyjno-usługowych – 20%). 

Wprowadzenie nowej zabudowy odbywać się będzie generalnie już pod nią przeznaczonych, 

o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 

Jak pokazuje praktyka często mylnie przyjmuje się, że nie podejmowanie działań ma charakter pro 

środowiskowy. Tymczasem brak możliwości realizacji wielu proekologicznych inwestycji, zawartych 

w projekcie Studium, może doprowadzić do pogorszenia stanu poszczególnych elementów środowiska oraz 

utraty wielu jego walorów. 

Niepodejmowanie działań na rzecz urbanizacji i aktywizacji gospodarczej miałoby pozytywne konsekwencje 

w postaci braku wzrostu emisji prowadzącej do zanieczyszczeń powietrza, wód gleby, zmniejszania 
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zagrożenia spowodowanego intensyfikacją wykorzystania komponentów środowiska przyrodniczego: 

degradacja lub dewastacja gleb, synantropizacja roślinności, utrata siedlisk. Natomiast negatywne 

konsekwencje dla środowiska wynikałyby z narastających i powtarzających się sytuacji konfliktowych 

w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, rozumianego jako zachowanie równowagi 

pomiędzy poszczególnymi funkcjami w gminie, prowadzącego do niekorzystnych zmian w środowisku 

przyrodniczym. Ponadto nie podejmowanie działań w zakresie modernizacji i budowy dróg może prowadzić 

do niekorzystnego oddziaływania ruchu komunikacyjnego, a brak dostatecznych bodźców do rozwoju 

kanalizacji – do degradacji środowiska wodnego. Wobec presji społecznej na zagospodarowywanie coraz 

większej ilości terenów należy opracować takie plany działań, które umożliwią rozwój gminy przy 

jednoczesnym zachowaniu równowagi ekologicznej. 

Ustalenia projektu Studium chronią tereny najcenniejsze dla środowiska gminy, w tym doliny rzek, w których 

pojawiają się gleby organiczne, wyłączając je z zabudowy i zainwestowania lub je ograniczając do 

niezbędnych dla funkcjonowania gminy inwestycji. Ochroną objęto nawet tereny predysponowane do 

występowania ruchów masowych, które pozostawiono jako otwarte, wyłączone z zabudowy i nowego 

zainwestowania.  

Część powierzchni gminy wskazana została do dolesień – tereny te zostaną docelowo zaktywizowane 

przyrodniczo, co będzie oddziaływać pozytywnie na środowisko gminy. 

Brak zmiany Studium oznacza prowadzenie polityki przestrzennej gminy w oparciu o wcześniejsze 

dokumenty i przepisy, niejednokrotnie odbiegające od aktualnych wymogów prawa i potrzeb mieszkańców 

gminy. Aktualizacja Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Aleksandrów jest więc konieczna. 

 

11. NIEDOSTATKI I BRAKI MATERIAŁÓW UTRUDNIAJĄCE OCENĘ ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PROJEKTU SUiKZP GMINY ALEKSANDRÓW 

 

W trakcie opracowywania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków materiałów, które 

ograniczyłyby możliwość wykonania prognozy.  
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12. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU SUiKZP GMINY 
ALEKSANDRÓW 

 

Obowiązek rozważenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko planowanych 

przedsięwzięć wynika z Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, 

sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991r. 

Specjalnej analizie powinny podlegać inwestycje zlokalizowane blisko granic, a także te realizowane dalej, 

ale ze względu na rozmiar przedsięwzięcia mogące powodować znaczące emisje lub zmiany w środowisku. 

Gmina Aleksandrów nie jest położona w obszarze przygranicznym, a realizacja jej Studium nie tworzy 

żadnych ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie 

transgraniczne. Skala przedsięwzięć proponowanych w ramach ustaleń Studium ma charakter regionalny 

i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało wyłącznie zasięg lokalny. 

 

13. ANALIZA SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU SUiKZP GMINY ALEKSANDRÓW 
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ JEJ PRZEPROWADZANIA 

 
Zgodnie z zapisami art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. Nr 778 z późn. zmianami) Wójt Gminy dokonuje oceny 

aktualności Studium przynajmniej raz w czasie trwania kadencji Rady Gminy.  

Każdorazowo wraz z oceną aktualności Studium powinna zostać wykonana analiza skutków 

środowiskowych (przestrzennych i jakościowych) realizacji ustaleń Studium. 

 

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 

Rozdział 1 dokumentu to wprowadzenie. Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem 

sporządzanym obowiązkowo dla wszystkich studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 

na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zmianami) i stanowi element procedury 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

Zakres merytoryczny prognozy wynika z art. 51 i 53 w/w ustawy i jest uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Łodzi 
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Opracowanie to poddaje analizie obecny stan środowiska przyrodniczego, jego zagrożenia i walory, oraz 

potencjalne zmiany, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji ustaleń projektu Studium. 

 

Charakterystyka gminy została przedstawiona w rozdziale 2. Gmina Aleksandrów położona jest 

w środkowo-wschodniej części województwa łódzkiego, na terenie powiatu piotrkowskiego. Powierzchnia 

gminy wynosi 7 595,6 ha. Gminę zamieszkują 4 384 osoby (dane wg BDL, 2015 r.), średnia gęstość 

zaludnienia gminy wynosi 30 osób/km2 i jest to najmniej zaludniona gmina w powiecie piotrkowskim 

i jednocześnie jedna z najmniej zaludnionych w województwie łódzkim (174 lokata). 

Podstawą utrzymania mieszkańców Gminy jest rolnictwo i drobna działalność usługowo-przemysłowa. 

Do głównych ośrodków skupiających podmioty gospodarcze należą: Aleksandrów, Skotniki i Wolica. 

Gmina Aleksandrów odznacza się wysokimi walorami przyrodniczymi. Znajduje to odzwierciedlenie 

w istniejących i projektowanych formach ochrony przyrody, występujących na jej terenie. Należą do nich: 

- dwa rezerwaty przyrody: Jaksonek i Diabla Góra; 

- dwa obszary mające znaczenie dla Wspólnoty: Dolina Środkowej Pilicy oraz Dolina Czarnej; 

- Sulejowski Park Krajobrazowy wraz z otuliną; 

- Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz proponowany Spalsko-Sulejowski OCHK; 

- 15 użytków ekologicznych; 

- 4 pomniki przyrody. 

Zasoby kulturowe gminy stanowią zabytki wpisane do rejestru zabytków (9 obiektów, w tym 1 kaplica 

przedpogrzebowa, 2 kościoły, dzwonnica, 2 dwory oraz 3 parki dworskie), do wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków (10 obiektów, w tym 2 młyny wodne, 4 parki i 4 cmentarze) oraz liczne stanowiska 

archeologiczne. 

 

Ocena stanu środowiska na terenie gminy Aleksandrów pozwoliła zidentyfikować w rozdziale 3 następujące 

problemy ochrony środowiska: 

brak skanalizowania gminy; 

występowanie „dzikich” wysypisk śmieci, najczęściej zlokalizowanych na terenach kompleksów leśnych; 

zanieczyszczenie powietrza – brak odnawialnych źródeł energii; 

negatywne oddziaływanie drogi krajowej nr 74 – głównego czynnika degradującego powietrze 

atmosferyczne i klimat akustyczny gminy; 
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lokalizacja projektowanych w Programie Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego zbiorników 

retencyjnych na obszarach Natura 2000, mogących doprowadzić do utraty wartości przyrodniczych 

przedmiotowych obszarów. 

 

Wskazane problemy środowiskowe gminy Aleksandrów znajdują w większości rozwiązanie w ramach 

kierunków polityki przestrzennej sformułowanych w Studium, co przedstawiono w rozdziałach 5-9. 

Przewidywany w ustaleniach Studium rozwój zainwestowania na terenach dotychczas wolnych od 

zabudowy stanowi kontynuację dotychczasowej polityki przestrzennej gminy, znajdującej odzwierciedlenie 

w obowiązującym Studium. Rozwój zainwestowania może skutkować wzrostem emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. Zapisy Studium z zakresu zasad zaopatrzenia w ciepło uwzględniają wymogi ochrony powietrza 

oraz wykorzystania ekologicznych źródeł ciepła. Lokalnie - wskutek wzrostu natężenia samochodów na 

nowych terenach zainwestowanych – może nastąpić również wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego. Nie 

przewiduje się by realizacja projektowanego w Studium zagospodarowania skutkowała zmianami klimatu, 

nawet w skali lokalnej. Realizacja  ustaleń Studium może skutkować lokalnymi zmianami w ukształtowaniu 

terenu, dokonywanymi w celu przystosowania go dla lokalizacji zabudowy lub elementów układu 

drogowego. Przy respektowaniu ustaleń Studium nowa zabudowa nie powinna doprowadzić do 

pogorszenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Studium przewiduje realizację obiektów małej 

retencji wodnej. Projektowane zbiorniki są kontynuacją zapisów obowiązującego Studium i Programu Małej 

Retencji dla Województwa Łódzkiego. Mogą jednak negatywnie oddziaływać na zasoby przyrodnicze 

obszarów Natura2000 Dolina Czarnej. Dlatego przy poszerzeniu granic zbiornika „Przyłęk” uwzględnić 

powinno się uwarunkowania wynikające z planu zadań ochronnych przyjętego dla Obszaru Natura2000 

„Dolina Czarnej”. 

Inne obiekty objęte ochroną nie będą podlegać negatywnemu oddziaływaniu. Poza zagrożonymi obszarami 

Natura 2000 nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania ustaleń Studium na florę, faunę 

lub różnorodność biologiczną obszaru. Natomiast zmiany krajobrazu będą skutkiem przekształceń 

funkcjonalnych, w tym eksploatacji złóż kopalin. 

Użytkowanie poszczególnych terenów w sposób zgodny z ustaleniami Studium nie powinno skutkować 

negatywnym wpływem na zdrowie mieszkańców. Nie przewiduje się także negatywnego oddziaływania na  

zabytki objęte ochroną  w formie przewidzianej w ustawie z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. 
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Potencjalne zmiany środowiska w przypadku braku zmiany Studium i potrzebę jej wprowadzenia 

wyjaśniono w rozdziale 10. 

Podczas sporządzania prognozy nie stwierdzono braku materiałów uniemożliwiających jej opracowanie, o 

czym napisano w rozdziale 11. 

Ze względu na oddalenie Gminy od granic państwa realizacja ustaleń Studium nie pociągnie za sobą 

transgranicznego oddziaływania na środowisko (rozdział 12). 

 

W rozdziale 13 Prognozy zaproponowano prowadzenie monitoringu zmian w środowisku każdorazowo przy 

wykonywaniu oceny aktualności Studium tj. przynajmniej raz w czasie trwania kadencji kolejnej Rady 

Gminy. 

 

 

 

Łódź, sierpień 2017 r. 


