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UCHWALA NR XIV/76/15 
RADY GMINY ZAPOLICE 
z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunl<owaii i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U.z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 12 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z2015r. poz. 199; zmiany: poz. 443, 
poz. 774, poz. 1265, poz. 1434, poz. 1713, poz. 1777) w nawiazaniu do uchwaty Nr XXIX/214/13 
Rady Gminy Zapolice z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przystapienia do sporzqdzenia zmiany 
Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice - Rada Gminy 
Zapolice uchwala, co nast^puje: 

§ 1. Uchwala si? zmian? Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zapolice przyj?tego uchwaty NrXVI/125/00 Rady Gminy w Zapolicach z dnia 28 czerwca 2000 
roku ze zmianami uchwalonymi uchwaty Nr XXV/160/12 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 listopada 
2012 r. oraz uchwaty Nr XLVII/326/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 15 wrzesnia 2014 r. przedstawiona 
w: 

1) tek^cie zmiany studium w wersji ujednoliconej, stanowiqcym zatqcznik Nr 1 do niniejszej 
uchwaty; 

2) rysunkach studium: 
a) w skali 1:10000 - Kierunki polityki przestrzennej, stanowiqcym zatqcznik Nr 2, 
b) w skali 1:10000 - Uwarunkowania rozwoju, stanowiqcym zatqcznik Nr 3. 

§ 2. Integrainq cz?sciq niniejszej uchwaty jest rozstrzygni?cie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu zmiany Studium w trakcie jego wytozenia do publicznego wglqdu, stanowiqce 
zatqcznik Nr 4 do uchwaty. 

§ 3. Studium, o ktorym mowa w § 1 jest podstawq prowadzenia polityki przestrzennej na obszarze 
Gminy Zapolice oraz w szczegolnosci stanowi podstaw? badania, czy projekty pianow miejscowych 
nie naruszajqustaleh polityki przestrzennej okreslonej w Studium. 

§ 4. Wykonanie uchwaty powierza si? Wojtowi Gminy Zapolice. 

§ 5. Uchwata podlega ogtoszeniu na tablicy ogtoszeri w Urz?dzie Gminy Zapolice oraz na stronie 
internetowej urz?du. 

§ 6. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podigefa!""T">s. 
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I. WPROWADZENIE 

1. Podstawowe informacje. Tryb opracowania 

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy jest 
narz^dziem ksztattowania polityki przestrzennej Samorz^du. Jest ono wyrazem jego 
pogl^dow i postanowieh zwi^zanych z rozwojem gminy. Gtownym zadaniem studium jest 
okreslenie polityki przestrzennej gminy wpisanej w polityk? przestrzenne panstwa oraz 
ogolnych kierunkow i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium ma za 
zadanie takze sformutowanie lokalnych uwarunkowan, celow i programow rozwoju, dzi^ki 
czemu staje s i^ ono dokumentem wytyczajqcym ogoln^ polityk^ przestrzenne gminy, 
a jednoczesnie posiadac b^dzie charakter wytycznych do sporzqdzenia miejscowych pianow 
zagospodarowania przestrzennego. Okreslona w studium polityka przestrzenna jest zgodna 
z zasadami ustanowionymi przepisami prawa i uwzgl^dnia w zagospodarowaniu gminy: 

• dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, 
• Stan tadu przestrzennego i wymogi jego ochrony, 
• walory krajobrazowe, stan srodowiska przyrodniczego oraz wymagania jego 

^ ochrony, 
• warunki i jakosc zycia, ochrona zdrowia oraz bezpieczehstwa ludnosci i mienia, 
• potrzeby i mozliwosci rozwoju gminy, 
• Stan prawny gruntow, 
• wyst^powanie obiektow i terenow chronionych na podstawie odr^bnych 

przepisow, 
• wyst^powanie udokumentowanych ztoz kopalin oraz zasobow wod podziemnych, 
• wyst^powanie terenow gorniczych wyznaczonych na podstawie przepisow 

odr^bnych, 
• stanu systemow komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporzqdkowania gospodarki wodno-sciekowej, energetycznej oraz gospodarki 
odpadami, 

• zadah stuzacych realizacji ponadlokalnych celow publicznych, 
• wymagania dziedzictwa kulturowego i dobr kultury, 
• walory ekonomiczne przestrzeni i prawo wtasnosci, 
• potrzeby obronnosci i bezpieczehstwa panstwa. 

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium 
uchwala Rada Gminy. Nie jest ono aktem prawa miejscowego, ale zawarte w nim 
i uchwalone przez Rad^ Gminy zasady polityki przestrzennej winny bye wiqzqce dla Wojta 
i wszystkich jednostek organizacyjnych dziatajqcych na terenie gminy. Jest to wi^c wazny akt 
wtadczy, w ktorym Rada Gminy bezposrednio wptywa na dziatania catego swojego aparatu 
wykonawczego. 

Gmina Zapolice dysponuje „Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Zapolice" przyj^tym uchwaty Nr XVI/125/00 Rady Gminy 
w Zapolicach z dnia 28 czerwca 2000 roku. 

Z wejsciem w zycie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647) zmienit si§ zakres, problematyka i tryb sporzqdzania 
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego. Z nowych, 
obowiqzkowych do uwzgl^dnienia elementow studium, nalezy wyszczegolnic i ustalic zasady 
ochrony dobr kultury wspotczesnej, okreslic obszary, na ktorych b^dq rozmieszczone inwestycje 
celu publicznego o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, obszary przestrzeni publicznej, okreslic 
obszary, dla ktorych sporzqdzenie planu miejscowego jest obowiqzkowe na podstawie 
przepisow odr^bnych, okreslic obszary, dla ktorych gmina zamierza sporzqdzic plan miejscowy, 
w tym obszary wymagajqce zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze 
i nielesne, wyszczegolnic obszary wystepowania ztoz surowcow mineralnych, granice terenow 
zamkni^tych i ich stref ochronnych oraz inne obszary problemowe w zaieznosci od 
uwarunkowan i potrzeb zagospodarowania wyst^pujqcych w gminie. 
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Wojt Gminy Zapolice sporzqdzit Ocen^ aktualnosci studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Zapolice. Ocena wykazata, ze zmiana studium 
jest uzasadniona m.in. ze wzgledu na: 

- dostosowanie studium do zmienionych przepisow prawa, 
- uwzgl^dnienie wytycznych z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa 

Lodzkiego, 
- uwzgl^dnienie innych dokumentow planistycznych szczebia regionalnego przyj^tych 

w okresie od uchwalenia pienwszej edycji studium odniesionych do obszaru gminy Zapolice, 
w tym m.in. plan ochrony Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki, 

- uwzgl^dnienia zamierzeh inwestycyjnych gminy, 
- koniecznosc rozpatrzenia wnioskow ztozonych przez zainteresowanych wlascicieli gruntow 

pod kqtem ich uwzgl^dnienia w konfrontacji z mozliwosciami gminy w zakresie uzbrojenia 
w podstawowe urzadzenia infrastruktury technicznej. 

Rada Gminy Zapolice na podstawie oceny aktualnosci studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego gminy postanowita przystqpic do sporzqdzenia zmiany 
studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice 
i w tym celu podj^ta uchwaty Nr XX/137/08 z dnia 12 listopada 2008 r. o przystqpieniu do 
sporzqdzenia zmiany studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Zapolice. Zmiana studium zostata przyj^ta uchwatq Nr XXV/160/12 Rady Gminy 
Zapolice z dnia 30 listopada 2012 r. 

W zwiqzku z nowymi wnioskami inwestorow zewnetrznych zamierzajqcych zrealizowac w 
gminie Zapolice swoje inwestycje, dla ktorych samorzqd uznat, ze nalezy sporzqdzic plan 
miejscowy, nalezato opracowanie planu poprzedzic wprowadzeniem zmian do studium 
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice i w toku tego 
etapu prac planistycznych przesledzic kwesti^ akceptacji spotecznej i zmienic przeznaczenie 
terenow dla tych fragmentow, ktore zostaty uznane za korzystne i mozliwe do 
zainwestowania w przestrzeni. Rada Gminy Zapolice podj^ta wi^c nast^pujqce uchwaty 
0 przystqpieniu do sporzqdzania zmiany studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice w granicach: 

1. Uchwata Nr XXIX/214/13 z dnia 28 marca 2013 roku o przystqpieniu do sporzqdzenia 
zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zapolice dla terenu potozonego w miejscowosci Ptaszkowice. Zmiana polega na 
dostosowaniu ustalen studium do mozliwosci realizacji farmy fotowoltaicznej na terenie 
objetym zmianq. 

2. uchwaty Nr XXXVI/250/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie przystqpienia do 
sporzqdzenia zmiany Nr 2 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice. Zmiany dotyczq terenow potozonych w miejscowosci 
Ptaszkowice. Zmiana polega na dostosowaniu ustalen studium do mozliwosci realizacji 
zabudowy mieszkaniowej na terenie obj^tym zmianq. 

3. uchwaty Nr XXXVI/251/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie przystqpienia do 
sporzqdzenia zmiany Nr 3 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice. Zmiany dotyczq terenow potozonych w miejscowosci 
Zapolice. Zmiana polega na dostosowaniu ustalen studium do mozliwosci realizacji 
zabudowy mieszkaniowej na terenie objetym zmianq. 

4. uchwaty Nr XXXVI/252/13 z dnia 30 pazdziernika 2013 roku w sprawie przystqpienia do 
sporzqdzenia zmiany Nr 4 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice. Zmiany dotyczq terenow potozonych w miejscowosci 
Mtodawin Gorny. Zmiana polega na dostosowaniu ustalen studium do mozliwosci 
eksploatacji powierzchniowej na terenie objetym zmianq. 

Pomimo odr^bnego zawiadamiania poszczegolnych organow administracji publicznej 
1 instytucji wtasciwych w sprawach uzgadniania i opiniowania studium oraz odr^bnego 
zawiadamiania w prasie i w sposob zwyczajowo przyj^ty w miescie i gminie o podj^ciu 
w/w uchwat - opracowanie zmian Studium przedstawione do uzgodnieh oraz wytozone do 
publicznego wglqdu uwzgl^dniato zakres przestrzenny zmian objQty wszystkimi czterema 
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uchwatami oraz zakres merytoryczny wynikajqcy z koniecznosci opracowania 
ujednoliconego dokumentu uwzgledniajqcego aktualizacje informacji i ustalen zgodnie z 
obecnie obowiqzujqcymi przepisami prawa. 

W trakcie prowadzenia procedury planistycznej Rada Gminy podj^ta uchwaty 
NrXLV/307/14 z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie odstqpienia od dalszych prac nad 
zmianq nr 1 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zapolice dla terenu potozonego w miejscowosci Ptaszkowice, a tym samym zmiana Nr 1 nie 
zostata przedstawiona w Studium, ktorego zmiany Nr 2, Nr 3 i Nr 4 uchwalone zostaty przez 
Rad? Gminy Zapolice Uchwatq Nr XLVII/326/14 z dnia 15 wrzesnia 2014r. 

26 czerwca 2015r. Rada Gminy Zapolice Uchwalq Nr VIII/48/15 wznowila prace nad 
sporzqdzeniem zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zapolice (zmiana nr 1 dla terenu polozonego w miejscowosci Ptaszkowice). Rada Gminy podj^la 
decyzji o kontynuacji prac nad zmianq i umozliwienie na wskazanym terenie realizacji farmy 
fotowoltaicznej jednak nie dopuszczajqc lokalizowania innych urzqdzen wytwarzajqcych energi^ z 
odnawialnych zrodel energii o mocy przekraczajqcej 100 kW. 

Niniejszy tekst obejmujqc zarowno tresci zawarte w studium uchwalonym w 2014 r. jak 
i wprowadzane zmiany Nr 1, w obecnej aktualizacji, jest tekstem ujednoliconym, zgodnie z formulq 
wynikajqcq z rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 
projektu studium uwarunkowati i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 118, poz. 1233). 

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647)sporzqdzajqcym studium jest Wojt Gminy. Studium, 
jako dokument, przyjmowane jest uchwatq Rady Gminy i podlega nadzorowi wojewody co do 
zgodnosci z prawem. 

Studium zawiera: tekst oraz dwa rysunki catej gminy w skali 1:10 000 „Uwarunkowania 
rozwoju" i „Kierunki zagospodarowania przestrzennego". 

Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego powstato 
w oparciu o nast^pujqce akty prawne: ' 

- ustawQ z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j. Dz. U, Z2012 r, poz. 647; zmiany: poz. 951, poz. 1445, z 2013 r poz. 21, poz. 405, 
poz. 1238, z 2014 r. poz. 379, poz. 768, poz. 1446,), 

- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu projektu studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania 

^ przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233), 
- rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu 

uwzgl^dniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronnosci 
i bezpieczehstwa panstwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309), 

- przepisy odr^bne. 

2. Powi^zania polityki przestrzennej samorzeidu terytorialnego z politykq 
przestrzennsi wojewodztwa 

Wojt Gminy Zapolice sporzqdzajqc studium uwarunkowan i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego gminy ma obowiqzek uwzgl^dnienia ustalen strategii 
rozwoju wojewodztwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa 
(art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Wojt przedktada studium do zaopiniowania i uzgodnienia. Szczegolnie istotne jest, 
abyw studium zostaty uwzgl^dnione zamierzenia w zakresie ponadlokalnych inwestycji 
komunalnych i rzqdowych zwiqzanych z zagospodarowaniem terenow. 
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3. Podstawa opracowania studium 

Podstawq prawnq przystqpienia do opracowania zmiany „Studium uwarunkowan 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Zapolice" jest art. 9 ustawy 
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Uchwaly: XXIX/214/13 z dnia 28 marca 
2013 roku o przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany Studium uwarunkowati i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice dla terenu polozonego w miejscowosci 
Ptaszkowice., Nr VIII/48/15 z dnia 26 czerwca 2015r. w sprawie wznowienia prac nad sporzqdzeniem 
zmiany Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice, ktore 
zostaly wstrzymane uchwalq Nr XLV/307/14 z dnia 30 czerwca20l4 roku w sprawie odstqpienia od 
dalszych prac nad zmianq Nr 1 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zapolice dla terenu polozonego we wsi Ptaszkowice. 
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II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Uwarunkowania wynikaj^ce z d o t y c h c z a s o w e g o przeznaczenia , 
zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

1.1. Podstawowe informacje o gminie 

Gmina Zapolice lezy w srodkowej czesci wojewodztwa todzkiego, w powiecie 
zdutiskowolskim, na potudnie od miasta Zduhska Wola - osrodka o znaczqcej regionalnej 
skali gospodarczej. W skali kraju i regionu gmina Zapolice nie wyroznia si^ niczym 
szczegolnym. Funkcjonalnie ciqzy do miasta Zduhska Wola - osrodka powiatowego 
0 regionalnej randze w sieci osadniczej. Tu bowiem mieszkahcy gminy zaspokajajq swoje 
potrzeby w zakresie ponadpodstawowych ustug publicznych: oswiaty i szkolnictwa 
zawodowego, stuzby zdrowia, handlu, administracji, sqdownictwa i finansow; stqd - kolejq -
mozna wyjechac w kierunku tiodzi i Warszawy, Wroctawia i Poznania, na Slqsk i Wybrzeze. 

Obszar gminy obejmuje 81 km^. Stanowi to 0,44% powierzchni wojewodztwa todzkiego 
1 21,9% powierzchni powiatu zduhskowolskiego. 

Z liczbq ludnosci na koniec 201 Or. - 4872 osob stanowi 0,19% liczby ludnosci 
wojewodztwa todzkiego i 7,16% liczby ludnosci powiatu zduhskowolskiego. W sktad gminy 
wchodzq 22 sotectwa i 23 miejscowosci. Jest jednq z mniejszych obszarowo i liczebnie gmin 
regionu todzkiego i ogolnie w kraju. Graniczy z miastem Zduhska Wola, gminq Zduhska 
Wola, gminq Sieradz, gminq Burzenin, gminq Widawa i gminq S^dziejowice. Wschodnio-
potudniowa granica gminy to jednoczesnie granica powiatu taskiego, a zachodnio -
potudniowa granicq powiatu sieradzkiego. 

1.2. Do tychczasowe zagospodarowanie terenu 

Gmina Zapolice jest gminq rolniczq. Wskazujq na to niemal wszystkie wskazniki 
i niemierzalne symptomy. W rolnictwie pracuje wi^kszosc zawodowo czynnych mieszkahcow 
gminy, z rolnictwa utrzymuje si? ponad 50% ogolnej liczby ludnosci. 

Tabela 1. Struktura uzytkowania gruntow 

Struktura uzytkowania gruntow (ha) 
grunty orne 4436 
sady 80 
tqki trwate 737 
pastwiska trwate 729 
grunty rolne zabudowane 258 
grunty pod stawami 5 
grunty pod rowami 60 
lasy 1312 
grunty zadrzewione i zakrzewione 25 
grunty pod wodami ptynqcymi 120 
grunty pod wodami stojqcymi 44 
nieuzytki 82 
tereny rozne 19 
uzytki ekologiczne 21 

Obraz ogolny osadnictwa wiejskiego jest typowy dla wsi Polski Srodkowej. 
Zawyjqtkiem wsi gminnej Zapolice, gdzie mieszka 16,5% ludnosci gminy i gdzie wystepuje 
zabudowa jednorodzinna typu osiedlowego i nieco zabudowy wielorodzinnej, pozostate wsie 
to ciqgi zabudowy zagrodowej z udziatem zabudowy jednorodzinnej. Bezposrednie 
sqsiedztwo z miastem Zduhska Wola widac w terenie, powoli obraz wsi zaczyna przejawiac 
charakter podmiejski (jak np. Holendry, Paprotnia, Marzynek, Sw^dzieniejewice). 

Charakterystycznymi cechami wyroznia si? zachodnia cz^sc gminy. Tutaj, stosunkowo 
zwarta zabudowa wsi Pstrokonie wraz z Woznikami i Rembieszowem tworzy swoisty zespot 
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osadniczy rozciqgni^ty na skraju doliny Warty i Widawki. Zdecydowanie wyzej, bo juz poza 
strefq kraw^dziowq doliny Warty lezy wi^kszosc zabudowy wsi Strohsko i Beleh. 

Wschodnia cz^sc gminy, z wsiami: Wygieteow, Mtodawin Dolny i Mtodawin Gorny oraz 
Rojkow przedstawia sobq obraz osadnictwa rozproszonego z pojedynczq zabudowq 
rozrzuconq wsrod pol przy niepublicznych drogach dojazdowych, wiejskich lub rolniczych. Te 
obszary nalezy traktowac inaczej przy formutowaniu kierunkow polityki przestrzennej. 

Funkcja rekreacyjna reprezentowana jest gtownie przez wypoczynek na dziatkach 
rekreacyjnych. Gtownymi rejonami obecnej koncentracji dziatek letniskowych sq wsie: 
Pstrokonie - Zamoscie i Jeziorko. W innych wsiach zabudowa letniskowa wystepuje 
pojedynczo. 

Na terenie gminy funkcjonuje kilkaset podmiotow gospodarczych. Duza cz^sc 
podmiotow (okoto 30%) zwiqzana jest z handlem i gastronomiq, okoto 20% z budownictwem 
i remontami, okoto 15% z transportem i obstugq komunikacji (sprzedaz, naprawa aut i czesci 
samochodowych). Funkcja produkcyjna prowadzona na duzych powierzchniowo dziatkach 
i na potrzeby ponadgminne wystepuje jedynie w Zapolicach - Marcelowie przy 
ul. Spacerowej oraz w Ptaszkowicach w zakresie powierzchniowej eksploatacji surowcow. 
Inne zaktady produkcyjne sq niewielkie i raczej obstugujq obszar samej gminy. 

Istniejqce zagospodarowanie i przeznaczenie nowych terenow zostato okreslone 
nast^pujqcymi planami miejscowymi funkcjonujqcymi na terenie gminy,: 
- Uchwata Rady Gminy Zapolice Nr XV/116/00 z dnia 28 kwietnia 2000r. w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowego planu ogolnego zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zapolice dla obszaru we wsiach Paprotnia i Swierzyny opublikowana w Dz. Urz. 
Woj. tiodz. Nr 89, poz. z dnia 5 lipca 2000r. 
Uchwata Rady Gminy Zapolice Nr XI/61/03 z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru we wsi 
Pstrokonie oraz zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zapolice dla wyodr^bnionych obszarow we wsiach Marzynek i Strohsko opublikowana 
w Dz. Urz. Woj. tiodz. Nr 21 , poz. 253 z dnia 31 stycznia 2004r. 

- Uchwata nr XXXIX/271/14 Rady Gminy Zapolice z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
potozonego w Pstrokoniach i Zapolicach gmina Zapolice opublikowana w Dz. Urz. Woj. 
tiodzkiego z 2014r. poz. 1201. 

1.3. Uzbrojenie terenow 

Siec drogowa gminy sktada si? z drog publicznych: powiatowych i gminnych, ktore 
uzupetniajq drogi wewn^trzne stanowiqce obstuga terenow zabudowy wiejskiej i dojazdy do 
pol. 

Zrodtem zaopatrzenia w wod? sq wody podziemne, wyst^pujqce w utworach 
gornokredowych, pobierane przez szesc uj^c wod podziemnych obejmujqcych 7 studni 
gt^binowych. 

Rozwoj sieci kanalizacyjnej nie nadqza za dynamicznym rozwojem sieci 
wodociqgowej. Tereny obstugiwane przez zorganizowany system sieci kanalizacyjnej 
stanowiq niewieiki odsetek wszystkich terenow zurbanizowanych. 

Zasilanie odbiorcow w energi? elektrycznq realizowane jest poprzez sieci srednich 
napi?c, stacje transformatorowe 15/0,4 kV oraz siec niskiego napi?cia. Stan techniczny sieci 
wymaga modernizacji polegajqcej na wymianie stupow oraz modernizacji stacji 
transformatorowych. 

Na terenie gminy nie funkcjonuje sktadowisko odpadow. 

2. Uwarunkowania wynikaj^ce ze s tanu tadu przestrzennego i wymogow jego 
ochrony 

W gminie Zapolice nie ma jednostek osadniczych o wyrozniajqcym si? uktadzie 
ruralistycznym. Zdecydowana wi?kszosc wsi to typowe rz?d6wki lub ulicowki ze stale 
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uzupetnianq zabudowq w lukach przy drodze. Taki typ zabudowy okreslany jest jako 
jednodrozny zwarty lub jednodrozny luzny. Wystepuje on we wsiach: Holendry, Marzynek, 
Ptaszkowice, Jelno, Rembieszow, Wozniki, cz?sc Pstrokoni, Jeziorko, Strohsko, Beleh. 

Zabudowa typu osiedlowego wystepuje tyIko w Zapolicach. Wschodnia cz?sc gminy to 
przewaga zabudowy rozproszonej. Dominuje ona w Mtodawinie, Wygietzowie, Rojkowie, 
Sw?dzieniejewicach, w czesci Branicy i Marcelowie. W Paprotni, Pstrokoniach i Branicy 
coraz wyrazniej ksztattuje si? uktad zabudowy wielodrozny, zas przy dwoch rownolegtych 
drogach rozwija si? zabudowa w Kalinowej. 

Obecne uktady roztogow pol sq dzis zywym dowodem wielowiekowych procesow 
zwiqzanych z podziatem ziemi i charakterem prowadzonej na niej gospodarki rolnej. 
Zdecydowanie przewaza w gminie uktad pasmowy z niewielkim udziatem typu blokowo-
pasmowego. 

Cz?stym zjawiskiem jest lokalizowanie terenow zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w sqsiedztwie zabudowy zagrodowej. Wraz ze zmieniajqcq si? strukturq 
zatrudnienia w gminie, stopniowo zmniejsza si? liczba osob zatrudnionych w rolnictwie. 
Ponadto w ostatnich latach zaznaczyt si? wyrazny wzrost zainteresowania nieruchomosciami 
przeznaczonymi pod zabudow? przez osoby zamieszkujqce wi?ksze osrodki miejskie. 
Utworzenie nowych terenow przeznaczonych pod zabudow? mieszkaniowq i ustugowq 
pozwoli zaspokoic rosnqce zapotrzebowanie. Gtownym celem przy wyznaczaniu terenow 
nowej zabudowy powinno bye racjonalne wykorzystanie przestrzeni. Rozwoj powinien si? 
scisle wiqzac z potencjatem demograficznym gminy i przebiegac etapowo. W pierwszej 
kolejnosci nalezy dqzyc do uzupetniania i uporzqdkowania struktury istniejqcej zabudowy, 
a dopiero po odpowiednim wypetnieniu tej przestrzeni przyst?powac do zagospodarowania 
terenow niezainwestowanych. Przyj?te rozwiqzania powinny zapewniac ochron? tadu 
przestrzennego, zachowac harmoni? przestrzennq oraz odpowiedniq skal? i proporcje 
zabudowy. Nie mozna zapominac o wyposazeniu nowych obszarow w niezb?dnq 
infrastruktur? technicznq podnoszqcq jakosc zycia mieszkahcow. 

Wyraznie wyodr?bnionym przestrzennie elementem sq lasy. Gtowne kompleksy 
potozone w potnocnej cz?sci gminy petniq rol? zarowno produkcyjnq, jak i ekologicznq. 
Pozytywny wptyw lasu na srodowisko przejawia si? przede wszystkim w ksztattowaniu 
i ochronie gleb i powietrza, stabilizujqcym oddziatywaniu na srodowisko przyrodnicze, czyli 
wptywem na obieg wody, opady, wiatry, temperatur?, mikroklimat, erozj? gleb. Rownie 
istotne jest oddziatywanie na jakosc naszego zycia (jakosc powietrza, czystosc wod 
powierzchniowych, wypoczynek, turystyk?, wartosci estetyczne, krajobrazowe, kulturalne). 

3. Uwarunkowania wynika j^ce ze s tanu s r o d o w i s k a , w tym s tanu rolniczej 
i lesnej przestrzeni produkcyjnej , w ie lkosc i i j a k o s c i z a s o b o w wodnych 
oraz wymogow ochrony s r o d o w i s k a , przyrody i krajobrazu kulturowego 

3.1. Potozenie f izyczno-geograf iczne i rzezba terenu 

Pod wzgl?dem morfologicznym (wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski 
J. Kondrackiego) gmina Zapolice potozona jest w obr?bie 3 jednostek morfologicznych: 
- Wysoczyzny Laskiej (srodkowa i wschodnia cz?sc gminy), 
- Kotliny Szczercowskiej (potudniowo-zachodni fragment gminy - teren potozony pomi?dzy 

Wartq i jej prawym doptywem Widawkq), 
- Kotliny Sieradzkiej (zachodni fragment gminy). 

Wszystkie przedstawione jednostki stanowiq mezoregiony Niziny 
Potudniowowielkopolskiej. 

Wspotczesna rzezba omawianego obszaru uformowata si? w wyniku oddziatywania 
ztozonych czynnikow, z ktorych najwi?kszq rol? odegraty: akumulacyjna dziatalnosc Iqdolodu 
ziodowacenia srodkowopolskiego (stadiat Warty) oraz pozniejsze procesy peryglacjalne 
i akumulacji holocehskiej. 

Pod wzgl?dem uksztattowania powierzchni teren gminy wyraznie mozna podzielic na 
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cz?sc zachodniq i potudniowq (dolina rzeki Warty i jej doptywu Widawki) oraz pozostatq, 
znacznie wi?kszq, przedstawiajqcq rzezb? polodowcowq o charakterze wysoczyznowym. 
Dominujqcymi formami morfologicznymi sq wi?c tu: 

- ptaska wysoczyzna polodowcowa o tagodnym nachyleniu powierzchni, wyniesiona na 
wysokosc 150-185 m n.p.m. i urozmaicona silnie zdenudowanymi pagorkami moreny 
czotowej o wysokosciach wzgl?dnych 7- 10 m, a w cz?sci potnocnej formami eolicznymi 
(pojedynczymi wydmami lub watami wydmowymi), dochodzqcymi do 9 m wysokosci. 
Zform wkl?stych bardzo licznie wyst?pujq dolinki denudacyjne i niewielkie dolinki 
erozyjno - akumulacyjne. Dolinki denudacyjne stanowiq charakterystycznq 
i wyrozniajqcq, a zarazem bardzo interesujqcq cech? uksztattowania powierzchni gminy. 
Najbardziej zaznaczajq si? one w rzezbie pn-zach cz?sci gminy, gdzie nacinajq stref? 
kraw?dziowq doliny Warty. Bowiem powierzchni? wysoczyzny lodowcowej oddziela od 
doliny Warty kraw?dz, szczegolnie wyraznie zaznaczona na odcinku od wsi Pstrokonie 
do wsi Beleh, gdzie osiqga wysokosc od 20 do 30 m, a spadki przekraczajq 15%. Teren 
ten ze wzgl?du na wartosci przyrodnicze, a przede wszystkim walory krajobrazowo-
widokowe obj?ty jest ochronq w ramach Parku Krajobrazowego Mi?dzyrzecza Warty 
1 Widawki. Wysokie walory rzezby terenu wykraczajq jednak w kierunku wschodnim poza 
granice Parku wyznaczone tu wzdtuz drogi powiatowej Nr 1765E, gdzie potozone sq 
gome odcinki omawianych, malowniczych dolinek denudacyjnych. 

- dolina Warty, tqczqca si? od potudnia z dolinq swojego doptywu Widawki, z wyraznie 
wyksztatconymi dwoma poziomami terasowymi: erozyjno - akumulacyjnym na wysokosci 
od 3 do 6 m ponad poziom wspotczesnych den dolinnych i zaiewowym, wyniesionym od 
2 do 3 m ponad poziom lustra wody w rzekach. 

Rzezba obszaru gminy jest w stosunkowo niewielkim stopniu przeobrazona 
antropogenicznie, co ogranicza si? do wyrozniajqcych si? w krajobrazie watow 
przeciwpowodziowych wzdtuz koryt rzek Warty i Widawki oraz rowow melioracyjnych 
i nasypow drogowych. Uboga i w bardzo ograniczonym stopniu wykorzystywana baza 
surowcowa gminy nie sprzyja powstawaniu wyrobisk poeksploatacyjnych - nieliczne z nich 
wyst?pujq w potnocnej cz?sci gminy. 

Na podstawie uwarunkowan geomorfologicznych terenu gminy Zapolice mozna 
stwierdzic, ze: 
- uksztattowanie powierzchni gminy, ze wzgl?du na przewag? terenow wysoczyznowych, 

0 niewielkim nachyleniu, stwarza predyspozycje dla rozwoju sieci osadniczej, a na 
terenach niezurbanizowanych funkcji rolniczej, 

- dolina rzeki Warty wraz z wysokq strefq kraw?dziowq, ponacinanq gt?bokimi dolinkami 
denudacyjnymi, tworzqcq naturalny ciqg widokowy na rozlegtq panoram? doliny, stanowi 
0 walorach krajobrazowych gminy, podnoszqcych jej atrakcyjnosc turystycznq, 
ochrona erozyjnej kraw?dzi doliny Warty, obecnie umocnionej roslinnosciq i nie 
zagrozonej procesami stokowymi, wymaga utrzymania obecnego stanu, 
tj: wprowadzenia zakazu lokalizacji zabudowy i usuwania istniejqcych zarosli i krzewow. 

3.2. Budowa geologiczna 

Pod wzgl?dem geologicznym rejon gminy Zapolice potozony jest w srodkowej cz?sci 
synklinohum Szczecihsko - Lodzko-Mogilehsko-Miechowskiego, wypetnionego osadami 
czwartorz?dowymi, zaiegajqcymi bezposrednio nad osadami mezozoicznymi - kredowymi. 

Z analizy archiwalnych dokumentacji hydrogeologicznych na terenie gminy Zapolice 
wynika, ze akumulacja seni trzeciorz?du byta bardzo mata. Osady tego okresu zostaty 
nawiercone w okolicach Ptaszkowic, jednak ich miqzszosc wynosi zaiedwie 4 m co dowodzi, 
ze w przewadze utwory czwartorz?dowe zaiegajq bezposrednio na utworach kredowych. 

Utwory czwartorz?dowe, pokrywajqce od powierzchni caty teren gminy, zwiqzane sq 
z akumulacjq z okresu ziodowacenia potudniowopolskiego i srodkowopolskiego oraz 
denudacjq z okresow pozniejszych. Reprezentowane sq przez utwory plejstocehskie (piaski 
i mutki zastoiskowe; piaski i gliny zwatowe; piaski i gliny lodowcowe; piaski, zwiry i gliny 
moreny czotowej; piaski i zwiry wodnolodowcowe; piaski rzeczne) i holocehskie (piaski 
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eoliczne, deluwialne, toi^y, namuty, mutki, piaski aluwialno-bagienne). Miqzszosc utworow 
wzrasta w kierunku potnocnym. Starsze podtoze stanowiq osady dolnej i gornej kredy, 
reprezentowane przez piaski, piaski z konkrecjami fosforytow i ity oraz wapienie i margle. 

Miqzszosc utworow oraz litologi? przedstawia ponizsza tabela (na podstawie danycti 
zawartych w dokumentacjach hydrogeologicznych sporzqdzonych dla studni 
ziokalizowanych w roznych cz?sciach gminy). 

Tabela 2 Miqzszosc utworow budujqcych gmin? oraz litologia 
Lp Miejscowosc Mic|zszosc 

czwartorz^du Q 
[m] 

Miqzszosc 
trzeciorzedu Tr 

[m] 

Gtfbokosc 
stropu 

utworow kredy 
gornej K2 
[m p.p.t.] 

Litologia Lp Miejscowosc Mic|zszosc 
czwartorz^du Q 

[m] 

Miqzszosc 
trzeciorzedu Tr 

[m] 

Gtfbokosc 
stropu 

utworow kredy 
gornej K2 
[m p.p.t.] 

Q Tr K2 

1. Jelno 28,6 nie nawiercono 28,6 gllna zwalowa, 
DiaskI srednio- i 
gruboziarniste, it 
pylasty 

wapieti sp^kany, 
wapieri twardy 

2. Zapolice (przy 
Urz^dzie 
Gminy) 

11,0 nie nawiercono 11,0 gllna zwatowa rumosz wapienia, 
wapieii twardy 

3. Zapolice 10,0 nie nawiercono nie nawiercono piasek gliniasty, 
glina piaszczysta, 
piasek 
drobnoziarnisty, 
glina zwatowa 

4. Rembieszow 25,0 nie nawiercono 25,0 piasek 
drobnoziarnisty, 
gllna zwatowa, 
piasek 
drobnoziarnisty 

rumosz wapienia, 
wapieri marglisty 

5. Branica 66,7 nie nawiercono 66,7 glina piaszczysta, 
gllna zwatowa, 
piasek 
drobnoziarnisty, 
pyt piaszczysty, 

rumosz wapienia 
marglistego, 
wapieri marglisty 

6. Paprotnia 108,5 nie nawiercono 108,5 piasek 
drobnoziarnisty, 
glina zwatowa, 
piasek 
gruboziarnisty, 
piasek pylasty 

rumosz wapienia 
marglistego, 
wapieri 
piaskowcowy, 
wapieri marglisty 

7. (olonia Branica 58,5 nie nawiercono 58,5 glina zwatowa, 
piasek 
drobnoziarnisty, it 
pylasty, piasek 
drobnoziarnisty, il 

rumosz wapienny, 
wapieri 

8. Jeziorko 23,2 nie nawiercono 23,2 piasek 
drobnoziarnisty, 
lorf piaszczysty, 
piasek drobno- i 
srednioziarnisty, 
glina zwatowa 

rumosz wapienia 
marglistego, 
wapieri marglisty 

9. Ptaszkowice 38,0 38 ,0 -42 ,0 42,0 piasek 
drobnoziarnisty, 
pyt, it 
zastoiskowy, 
piasek pylasty, 
glina zwatowa 

Diasek drobno- i 
srednioziarnisty, 
oyt 
zwietrzelinowy 

margiel 

10. Strohsko 24,2 nie nawiercono 24,2 glina piaszczysta, 
piasek 
drobnoziarnisty 

wapien 

11. Kalinowa 10,1 nie nawiercono 10,1 piasek 
drobnoziarnisty, 
glina piaszczysta 

wapieri 

Baz? surowcowq gminy stanowiq udokumentowane ztoza surowcow mineralnych, 
wpisane do Bilansu Zasobow Kopalin i Wod Podziemnych w Polsce (patrz pkt 11.1). 
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3.3. Warunki hydrogeologiczne 

Warunki hydrogeologiczne obszaru gminy zwiqzane sq scisle z budowq geoiogicznq 
i geomorfologicznq terenu. Wyst?puje tu kilka poziomow wodonosnych: czwartorz?dowy 
i kredowy. 

Na catej powierzchni gminy wyst?powanie I poziomu wod podziemnych jest zwiqzane 
z przepuszczalnymi utworami czwartorz?dowymi, wyst?pujqcymi pod warstwami glin lub 
wsrod glin zwatowych. Nie mniej, ze wzgledu na odmienny charakter wystepowania wod 
gruntowych, mozna wyroznic trzy strefy: 

• dolinnq - obejmujqcq doliny Warty, Widawki i mniejszych ciekow, oraz ptaskie tereny 
potozone w ich sqsiedztwie. Pierwsze zwierciadto wody wystepuje tu na niewielkich 
gt^bokosciach od 0,0 do 1,0 m ppt 

• wysoczyznowq (pozadolinnq) - o zroznicowanych warunkach wystepowania wod 
gruntowych, uzaleznionych od : 

- budowy geologicznej terenu - ciqgty poziom wod gruntowych wystepuje tyIko 
w utworach tatwo przepuszczalnych, o duzych miqzszosciach 

- odiegtosci od obszarow dolinnych - w miare oddalania sie od dolin wzrasta 
gtebokosc zaiegania wod gruntowych, przekraczajqc wartosc 3,0 m ppt 

• krawedziowq, oddzielajqca wyzej wymienione strefy o odmiennych rezimach wod 
gruntowych oraz wystepujqca w obrebie zboczy o duzych nachyleniach - odznaczajqca 
sie przewagq sptywu powierzchniowego wod opadowych i roztopowych nad infiltracjq 
wgtebnq. Zasadniczy poziom wod gruntowych u podnoza strefy na ogot zblizony jest do 
poziomu wod w dolinie; natomiast wyzej, uzaiezniony jest od wysokosci krawedzi 
i utrzymuje sie z reguty na gtebokosci wiekszej niz 3,0 m ppt. 

Wody w utworach czwartorzedowych tworzq kilka horyzontow wodonosnych, 
CO zwiqzane jest z duzq miqzszosciq omawianych utworow i wystepowaniem 
naprzemianlegle warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. 

Wody w utworach kredowych zwiqzane sq z gtebiej wystepujqcym rumoszem 
wapiennym i wapienno-marglistym. 

Zarowno czwartorzedowy poziom wodonosny, jak 1 gornokredowy, sq poziomami 
uzytkowymi, eksploatowanymi przez ujecia wod podziemnych i studnie kopane. 

Ze wzgledu na sposob i gtebokosc zaiegania I poziomu wodonosnego teren gminy 
mozna podzielic na: 

- obszary wystepowania ciqgtego poziomu wod o zwierciadle swobodnym i gtebokosci od 
0,0 do 2,0 m. Warstwe wodonosnq tworzq tu osady tatwoprzepuszczalne, o dobrych 
warunkach infiltracyjnych (torfy, namuty, piaski, zwiry). Strefa ta zwiqzana jest przede 
wszystkim z obszarami dolin i obnizeh terenu. Zasobnosc warstwy zaiezy gtownie od 
intensywnosci i dtugotrwatosci opadow atmosferycznych oraz poziomu wody w ciekach, 

- obszary wystepowania ciqgtego poziomu wod o zwierciadle swobodnym i gtebokosci 
zaiegania od 2,0 do 5,0 m, zwiqzanych z ptatami wysoczyzny poiodowcowej, lokalnie na 
terasach nadzalewowych, 

- obszary o gtebokosci zwierciadta wody powyzej 5,0 m wystepujq na stokowych i 
przykrawedziowych odcinkach wysoczyzny, pagorkach kemowych oraz wydmach, przy 
czym zbocza o duzych nachyleniach odznaczajq sie przewagq sptywu powierzchniowego 
wod opadowych i roztopowych nad infiltracjq wgtebnq, 

- obszary wystepowania wod zawieszonych w glinach zwatowych zwiqzane sq z wodami 
wierzchowkowymi, bqdz srodglinowymi. Ciqgtosc poziomu wodonosnego ulega tu 
zaktoceniom na skutek wystepowania od powierzchni gruntow trudnoprzepuszczalnych. 
Gtebokosc jego wystepowania jest zroznicowana od 0,5 do 5,0 m. 

Zrodtem zaopatrzenia Gminy Zapolice w wode sq wody podziemne wystepujqce przede 
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wszystkim w utworach gornokredowych. Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych 
sporzqdzona na podstawie badah uj^c wod podziemnych zostata przedstawiona w ponizszej 
tabeli. 

Tabela 3 Zestawienie otworow wiertniczych 

Lp Miej
scowosc 

Gtebokosc 
wiercenia 

[m] 

Poziom 
stratygrafi-

czny 

Wydajnosc 
eksploatacyjna 

uj?cia [m3/h] 

Depresja 
[m] 

Ustalone 
zwierciadfo 
wody [m] 

Poziom 
wodono

sny 

Jednostka 
morfologi-

czna 
1. Jelno 55 K2* 27,2 3,15 16,85 28,6 Wysoczyzna 
2. Zapolice 

(przy 
Urz^dzie 
Gminy) 

60 K2 39,0 12,7 23,2 47,0 Wysoczyzna 

3. Zapolice 10 Q** 2,28 3,7 0,5 3,5 Wysoczyzna 
4. Rembie-

sz6w 
50 K2 61,0 2,85 3,45 3 5 - 5 0 Dolina 

5. Branica 92 K2 12,0 0,1 13,75 66,7-92,0 Wysoczyzna 
6. Paprotnia 200 K2 29,8 14,85 33,6 121-200 Wysoczyzna 
7. Kolonia 

Branica 
95 K2 22,0 0,6 17,4 56 Wysoczyzna 

Jeziorko 30 Q/K2 10,0 2,8 1,64 3,9/23,2 Dolina 
9. Ptaszko

wice 
61 K2 12,5 12,1 26,75 4 1 - 6 1 

(poziom 
nie 

przewier-
cony) 

Wysoczyzna 4 1 - 6 1 
(poziom 

nie 
przewier-

cony) 
10 Strohsko 30 K2 0,73 4,83 15,0 22,8 Wysoczyzna 
11 Kalinowa 30 K2 18,0 0,25 3,4 10,1 Wysoczyzna 

- utwory kredy gornej 
- utwory czwartorz?dowe 

Zgodnie z informacjami podanymi przez Pahstwowq Stuzb? Hydrogeologiczne gmina 
Zapolice potozona jest poza granicami Zbiornika Gtownego Wod Podziemnych. « 

3.4 Warunki wodne 

Pod wzgl^dem hydrograficznym obszar gminy potozony jest catkowicie w dorzeczu 
rzeki Odry, zlewni rzeki Warty, w obszarze zasobowym Zbiornika Jeziorsko. Siec 
hydrograficzny obszaru opracowania tworzq: 

Warta- rzeka II rz^du, prawobrzezny doptyw Odry - odwadniajqca zachodniq czesc 
gminy i stanowiqca jej naturainq granic? na odcinku okoto 9,5 km. Koryto Warty jest 
nieuregulowane, z licznymi zakolami i odnogami, otoczone watami przeciwpowodziowymi. 
Rzece towarzyszq liczne starorzecza. 

Widawka- gorny, ujsciowy odcinek rzeki III rz?du, prawobrzeznego doptywu Warty -
odwadniajqcy potudniowq cz^sc gminy. Koryto rzeki jest nieuregulowane, na odcinku od wsi 
Kalinowa do ujscia otoczone watami przeciwpowodziowymi. 

Widetka- rzeka IV rz?du, prawobrzezny doptyw Widawki, odwadniajqca srodkowq 
cz?sc gminy. Rzeka, rozpoczynajqc swoj bieg na potudnie od wsi Ptaszkowice, ptynie 
w catosci w gminie Zapolice, wykorzystujqc na znacznej dtugosci swego biegu dolin? rzeki 
Widawki. 

Potnocno-wschodnia cz?sc terenu opracowania odwadniana jest przez rzek?Grabi?, 
doptyw Widawki, ptynqcq poza omawianym obszarem. 

W potnocnej cz?sci gminy, w rejonie Holendrow, majq swoj poczqtek tereny 
zrodliskowe rzeki Pichny, doptywu Warty. 

Warunki hydrogeologiczne obszaru gminy zwiqzane sqscisle z budowq geoiogicznq 
i geomorfologicznq terenu. Wyst?pujq tu dwa podstawowe poziomy wodonosne: 
czwartorz?dowy i kredowy. 
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Wody w utworach czwartorzedowych tworzq kilka horyzontow wodonosnych, 
CO zwiqzane jest z duzq nniqzszosciq omawianych utworow i wystepowaniem 
naprzemianlegle warstw przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. 

Wody w utworach kredowych zwiqzane sq z gtebiej wystepujqcym rumoszem 
wapiennym i wapienno-marglistym. 

Zarowno czwartorzedowy poziom wodonosny, jak i gornokredowy, sq poziomami 
uzytkowymi, eksploatowanymi przez ujecia wod podziemnych i studnie kopane. 

Na catej powierzchni gminy wystepowanie I poziomu wod podziemnych jest zwiqzane 
z przepuszczalnymi utworami czwartorzedowymi, wystepujqcymi pod warstwami glin lub 
wsrod glin zwatowych. Nie mniej, ze wzgledu na odmienny charakter wystepowania wod 
gruntowych, mozna wyroznic trzy strefy: 

• dolinnq - obejmujqcq doliny Warty, Widawki i mniejszych ciekow, oraz ptaskie tereny 
potozone w ich sqsiedztwie. Pierwsze zwierciadto wody wystepuje tu na niewielkich 
gtebokosciach od 0,0 do 1,0 m ppt 

• wysoczyznowq (pozadolinnq) - o zroznicowanych warunkach wystepowania wod 
gruntowych, uzaleznionych od : 

- budowy geologicznej terenu - ciqgty poziom wod gruntowych wystepuje tyIko 
w utworach tatwoprzepuszczalnych, o duzych miqzszosciach 

- odiegtosci od obszarow dolinnych - w miare oddalania sie od dolin wzrasta 
gtebokosc zaiegania wod gruntowych, przekraczajqc wartosc 3,0 m ppt 

• krawedziowq, oddzielajqca wyzej wymienione strefy o odmiennych rezimach wod 
gruntowych oraz wystepujqca w obrebie zboczy o duzych nachyleniach - odznaczajqca 
sie przewagq sptywu powierzchniowego wod opadowych i roztopowych nad infiltracjq 
wgtebnq. Zasadniczy poziom wod gruntowych u podnoza strefy na ogot zblizony jest do 
poziomu wod w dolinie; natomiast wyzej, uzaiezniony jest od wysokosci krawedzi 
i utrzymuje sie z reguty na gtebokosci wiekszej niz 3,0 m ppt. 

Na obszarze gminy Zapolice brak jest wiekszych zbiornikow wod powierzchniowych. 
Ogolna powierzchnia stawow i zbiornikow w gminie wynosi 27,64 ha, przy czym 
powierzchnia zadnego z nich nie przekracza 5 ha. Najwiekszy kompleks stawow wystepuje w 
rejonie wsi Marzynek. 

Deficyt wod powierzchniowych dla rolnictwa w zlewni rzeki Warty nie wystepuje, co 
oznacza gwarancje zaspokojenia potrzeb w 100%. Inaczej przedstawia sie sytuacja dla 
zlewni rzeki Widawki i Grabi, gdzie deficyty wynoszq: 
- Widawka - tu obecnie brak deficytu, lecz jest on przewidywany, 
- Grabia-97%. 

Prognoza deficytu wod przewiduje, ze: 
- w zlewni rzeki Warty deficyt nie wystqpi, 
- w zlewni Widawki w wahancie ograniczonego rozwoju gospodarczego gminy deficyt wod 

powierzchniowych dla rolnictwa wzrosnie w 2030 r. do 94%, a w zlewni Grabi do 69%, 
- w wanancie intensywnego rozwoju gospodarczego gminy osiqgniete zostanq 

odpowiednio wartosci 15% dla zlewni Widawki i 25% dla zlewni Grabi. 

Na terenie gminy „Program matej retencji dla wojewodztwa todzkiego", opracowany 
w 2005 r. przewiduje budowe zbiornika „Rembiesz6w - Pstrokonie". 

Ze wzgledu na istniejqce i prognozowane deficyty zasobow wod powierzchniowych 
gminy, w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania rolnictwa, wymagane jest objecie 
ochronq istniejqcych stawow, oczek wodnych oraz starorzeczy w dolinach Warty i Widawki. 

3.5. O c e n a warunkow geotechnicznych dla rozwoju budownictwa 

Budowa geologiczna, stosunki wodne i zachodzqce na danym obszarze procesy 
geomorfologiczne sq zasadniczymi elementami decydujqcymi o warunkach geotechnicznych 
terenu dla rozwoju budownictwa. 
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Gmina Zapolice odznacza si? duzym udziatem terenow o korzystnych warunkachi 
geotectinicznych dla zabudowy. Sq to tereny wysoczyznowe, prawie ptaskie, odznaczajqce 
si? gruntami spoistymi, srednio plastycznymi lub zwartymi. Obszary te charakteryzujq si? 
gt?bokim poziomem zaiegania wod podziemnych - ponizej 2,0 - 3,0 m. Najwi?ksze 
powierzchnie omawianych terenow wyst?pujq w potnocnej, srodkowej i wschodniej cz?sci 
gminy; w rejonie wsi: Beleh, Zapolice, Kolonia Jelno, Ptaszkowice, Mtodawin Gorny, Rojkow. 

Obszary o warunkach mato korzystnych lub utrudniajqcych budownictwo zwiqzane sq 
z terenami o stosunkowo ptytkim zaieganiu wod gruntowych (od 1,0 do 2,0 m ppt) oraz 
wyst?powaniem utworow eolicznych (piaski drobne, pylaste, o miqzszosci od 3 do 9 m) 
i zastoiskowych (piaski pylaste, pyty i pyty piaszczyste), posiadajqcych pod wptywem wody 
tendencje do uplastyczniania si?. Takie warunki wyst?pujq m.in.: w okolicach wsi Pstrokonie, 
Wozniki, Rembieszow, Kalinowa, Jeziorko, Marzynek. 

Tereny niekorzystne lub bardzo mato korzystne dla zabudowy zwiqzane sq przede 
wszystkim z dolinami rzek i obnizeniami terenu. Sq to obszary wyst?powania utworow 
aluwialno-bagiennych i deluwialnych (torfy, namuty, mutki), zarowno mineralnych, jak 
i organicznych, ze stale lub okresowo zaiegajqcym zwierciadtem wody gruntowej (ptycej niz 
1 m). Niekorzystnymi warunkami geotechnicznymi odznaczajq si? rowniez dolinki 
denudacyjne, rozcinajqce tereny wysoczyznowe, posiadajqce tendencje do wyst?powania 
gwattownych sptywow powierzchniowych wod opadowych i roztopowych. 

Ogolnie oceniajqc warunki geotechniczne gminy stwierdzic mozna, ze omawiany 
obszar odznacza si? przewagq dobrych warunkow geologiczno-inzynierskich dla rozwoju 
zabudowy, a szczegolnie we wschodniej, potnocnej i srodkowej cz?sci. 

3.6. Gleby 

W gminie Zapolice gleby najwyzszych klas: 11, III i IV zajmujq okoto 44,9% powierzchni 
uzytkow rolnych. 

Gleby chronione II klasy bonitacyjnej wyst?pujq w okolicach wsi Zapolice. Wraz 
zglebami klasy III zajmujq okoto 15,96% ogotu uzytkow rolnych. Sq to gleby brunatne 
wytugowane, lokalnie mady, wytworzone z piaskow gliniastych mocnych lub lekkich, 
zaiegajqcych na glinach lekkich oraz gleby bielicowe, wytworzone z piaskow gliniastych 
mocnych, zaiegajqcych na glinach srednich i lekkich. Gleby te zaiiczane sq do kompleksow 
uprawowych pszennych i zytnich bardzo dobrych. Najwi?ksze zwarte powierzchnie tych gleb 
wyst?pujq w okolicach wsi Jelno, Branica, na wschod i potudnie od Zapolic oraz w okolicy 
wsi Wygietzow i na potudnie od Ptaszkowic. 

Gleby hydrogeniczne (w tym gleby pochodzenia organicznego), tzn.: torfowe, 
murszowe, a takze czarne ziemie i mady wyst?pujq gtownie w dolinie rzeki Warty, Widawki 
oraz w dolinkach ich doptywow. 

Gmina Zapolice odznacza si? wi?c dobrymi warunkami glebowymi, stanowiqcymi 
podstaw? dla rozwoju rolnictwa, z mozliwosciami dla intensyfikacji upraw polowych, 
sadownictwa i warzywnictwa na stosunkowo duzych obszarach wyst?powania gleb wysokich 
klas bonitacyjnych. 

3.7. Warunki klimatu lokalnego 

Wedtug podziatu klimatycznego Polski W. Okotowicza gmina Zapolice potozona jest 
w strefie posredniej mi?dzy wptywami kontynentalnymi i oceanicznymi, na granicy dwoch 
regionow klimatycznych: Slqsko-Wielkopolskiego i Srodkowopolskiego. 

Ogolna charakterystyka tego regionu to: 
- srednia roczna temperatura powietrza wynosi okoto +7,6°C 
- cz?stotliwosc wyst?powania mgiet obejmuje okoto 31 dni w roku (najwi?cej 

w pazdzierniku i listopadzie, najmniej od maja do kohca lipca) 
- roczny opad wynosi okoto 556 mm 
- pokrywa sniezna utrzymuje si? przez 55 dni 
- okres wegetacyjny trwa okoto 210-220 dni (od poczqtku kwietnia do przetomu 
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pazdziernika i listopada) 
- na terenie gminy przewazajq wiatry zachodnie, stanowiqce srednio 23-24% notowanych 

przypadkow. Wiatry z sektora zachodniego (W, SW i NW) stanowiq okoto 45% cz?stosci 
wszystkich) kierunkow 

Generalnie obszar gminy odznacza si? przewagq dobrychi warunkow klimatycznych, 
nie stwarzajqcych barier dla jej rozwoju gospodarczego. 

Tereny o najkorzystniejszych warunkach (bardzo dobre warunki solarne i termiczne, 
dobre warunki wilgotnosciowe, wtasciwe nawietrzanie oraz mata cz?stotliwosc 
wystepowania mgiet) wystepujq w obrebie zboczy o ekspozycji S, SW, W i SE o nachyleniu 
>5%. Wystepujq one dtugim pasem wzdtuz doliny Warty (kraw^dz doliny) oraz w okolicach 
wsi Kolonia Branica, Paprotnia i Mtodawin Dolny. 

Tereny o korzystnych warunkach (dobre i przeci^tne warunki solarne, termiczne 
i wilgotnosciowe oraz bardzo dobre warunki przewietrzania terenu), przewazajqce na terenie 
gminy Zapolice, zwiqzane sq z ptaskq powierzchniq wysoczyzny morenowej. 

Doliny i obnizenia odznaczajq si? najmniej korzystnymi warunkami topoklimatycznymi. 
Charakterystyczne sq dla nich niekorzystne warunki termiczne, wilgotnosciowe, zwiqzane 
z cz^stym wystepowaniem inwersji termicznej i stagnacji chtodnego i wilgotnego powietrza 
oraz gorsze warunki solarne - z uwagi na zwi^kszonq czestotliwosc wystepowania mgiet. 
Wzrasta tu prawdopodobiehstwo wystepowania przygruntowych przymrozkow. 
Nie wskazana jest wiec na tych terenach lokalizacja zabudowy za wyjqtkiem budowli 
zwiqzanych z gospodarkq wodnq. Nie nalezy wprowadzac barier (nasypy, zwarta zabudowa, 
wysoka zieleh itp.), utrudniajqcych swobodny odptyw powietrza, a w juz istniejqcych 
zaporach nalezy tworzyc przeswity umozliwiajqce jego przeptyw. 

Na terenie gminy Zapolice, a szczegolnie w jej potudniowej czesci oraz w rejonie wsi 
Holendry-Zapolice, Marzynek-Ptaszkowice i Mtodawin Dolny wystepujq najwieksze obszary 
lesne. Odznaczajq sie one szczegolnymi warunkami klimatycznymi. Lasy modyfikujq klimat 
lokalny, wptywajqc na warunki solarne (zacienienie), warunki wietrzne (zacisznosc), warunki 
termiczne (tagodzenie dobowych ekstremow temperatury w jego obrebie) i warunki 
wilgotnosciowe (wzrost wilgotnosci wzglednej). Mikroklimat terenow lesnych dziata 
szczegolnie dobroczynnie na organizm cztowieka, stqd obszary te powinny bye 
wykorzystywane przede wszystkim na cele rekreacyjno - wypoezynkowe o zroznieowanym 
stopniu penetracji, w zaieznosci od warunkow odpornosciowyeh wnetrza lasu. Kompleksy 
lesne wptywajq w znacznym stopniu na warunki klimatyczne terenow bezposrednio do nich 
przylegajqcych, podnoszqc ich walory zdrowotne i krajobrazowe, lecz jednoczesnie 
pogarszajqc warunki wentylacji. 

3.8. Uwarunkowania ekologiczne 

Uktad dolin rzek i ciekow tworzy lokalny system korytarzy ekologicznych gminy, 
wyrozniajqcy sie cennymi walorami krajobrazowymi, duzymi zasobami wod podziemnych 
i powierzchniowych, oraz szczegolnie cennq roznorodnosciq florystycznq i faunistycznq, jak 
rowniez istotnq rolq klimatycznq na obszarze gminy. Najwazniejszq role odgrywajq tu: 
- dolina rzeki Warty - korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym 
- Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki - wezet ekologiczny o znaczeniu 

ponadregionalnym 

W obrebie systemu ekologicznego gminy rozne komponenty srodowiska naturalnego 
tworzq wiec ekosystemy, przekraczajqce jej skale i wiqzqce sqsiednie rejony. 

Prawidtowe dziatanie korytarzy ekologicznych, scisle powiqzane z ich „otwartym" 
(niezabudowanym) charakterem, odgrywa istotnq role we wtasciwym funkcjonowaniu 
srodowiska gminy. Utrzymanie otwartosci systemu wymaga uzytkowania rolnego dolin ze 
szczegolnym uwzglednieniem uzytkow zielonych i terenow lesnych. 

3.9. Roln icza przestrzeh produkcyjna 

Warunki naturalne dla rolnictwa sq na ogot korzystne. Zarowno rzezba, jak i klimat nie 
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stwarzajq rolnictwu istotnych barier rozwojowych. 

Gleby wyzszych klas bonitacyjnych (II, III i IV) zajmujq 44,9% powierzchni gruntow 
rolnych, w tym klasy ll-lll -15,96%. Wystepujq one w srodkowej i wschodniej czesci gminy, 
najwieksze ich powierzchnie stanowiqce ponad 50% wszystkich gruntow rolnych wystepujq 
w sotectwach Jelno, Branica, Zapolice i Ptaszkowice. Sq to gleby brunatne, 
pseudobielicowe, bielicowe, czarne ziemie zaiiczane do kompleksow uprawowych 
pszennych i zytnich bardzo dobrych. Obszary ich wystepowania zaiicza sie do 
najkorzystniejszych dla intensyfikacji upraw polowych, sadownictwa i warzywnictwa. 
Kompleksy gleb najstabszych V i VI klasy bonitacyjnej stanowiq 55 ,1% ogolnej powierzchni 
uzytkow rolnych i az 95% gruntow rolnych wsi Beleh, 90% wsi Jeziorko, po okoto 70% wsi 
Marcelow, Mtodawin, Rembieszow, Wozniki, Strohsko. Warunki te oznaczajq preference dla 
upraw roslin mniej wymagajqcych bqdz zaktadanie tnwatych uzytkow zielonych, ale tez 
zaiesianie gruntow porolnych lub zmiany sposobu uzytkowania terenu na nierolniczy. 
Rozlegtosc dolin rzecznych Warty i Widawki stwarza znaczqce mozliwosci rozwoju hodowli 
bydta w oparciu o trwate uzytki zielone jako najbardziej racjonalny kierunek uzytkowania. 

Wypada podkreslic, ze czesc obszaru gminy potozona w strefie krawedziowej doliny 
Warty narazona jest na erozje gleb z uwagi na sptywy powierzchniowe. DIatego tez jest on 
predestynowany do nasadzeh krzewow zarosli oraz zieleni wysokiej, ktore umacniatyby 
glebe i przeciwdziatatyby sptywom. 

Charakterystycznym elementem rolniczego krajobrazu srodkowej czesci gminy 
Zapolice sq suche dolinki denudacyjne stanowiqce odgatezienia od systemu dolin 
pobocznych uchodzqcych do dolin rzeki Warty i Widawki. Z reguty w dolinach sq relatywnie 
gorsze gleby, choc nie zauwaza sie prostej zaieznosci pomiedzy formami rzezby terenu 
i obszarami wystepowania gleb o wysokich klasach bonitacyjnych. Elementem bardzo 
cennym przyrodniczo i dla rolnictwa i raczej mato spotykanym w innych gminach, sq 
towarzyszqce dolinkom, pasy zieleni krzewiastej stanowiqce wiatrochrony i remizy 
srodpolne. 

Rozwoj rolnictwa warunkowany wzgledami spoteczno-gospodarczymi, a wiec strukturq 
wielkosci gospodarstw rolnych, stopniem rozdrobnienia dziatek rolnych, tradycjami upraw 
i hodowli, stopniem wyksztatcenia rolnikow, specjalizacji i towarowosci gospodarstw rolnych, 
istnieniem rynkow zbytu i przetworstwa, ustug dla rolnictwa, a takze ogoinq koniunkturq w 
kraju, jest bodaj rownie wazny jak uwarunkowania przyrodnicze. W tym zakresie gmina 
Zapolice nie wyroznia sie w regionie wysokim poziomem kultury rolnej i innymi w/w cechami. 

Pomimo bliskosci miasta sredniej wielkosci jakim jest Zduhska Wola i jej rynek zbytu -
na przylegtym do miasta obszarze, a takze w catej gminie nie obserwuje sie symptomow 
1 cech gospodarki podmiejskiej. Brak tu szklarni i ogrzewanych zespotow tuneli foliowych, 
warzywnictwo i sadownictwo odgrywa role marginainq i istnieje tyIko dla wtasnych potrzeb 
gospodarstw domowych. 

Wedtug Strategii rozwoju gminy, dominujq gospodarstwa mate do 5 ha stanowiqc 
az 60% ogolnej ich liczby. Wsrod nich az 34,4% stanowiq gospodarstwa bardzo mate do 
2 ha. Srednia wielkosc gospodarstwa rolnego wynosi 5,4 ha. Wielkosc ta w minionych latach 
dtugo nie podlegata istotnym zmianom, bowiem prawie z kazdego gospodarstwa rolnego 
ktos pracowat poza rolnictwem dojezdzajqc do miasta. Dzis - wobec braku miejsc pracy 
w miescie - wnosic mozna, iz wielkosc gospodarstw bedzie rosta zblizajqc sie do wielkosci 
racjonalnej przy okreslonej klasie ziemi i optacalnosci produkcji. 

Podobnie jak w wiekszosci gmin tej czesci kraju, na jedno gospodarstwo rolne sktada 
sie z reguty kilka dziatek (srednio 6-7) czesto potozonych z dala od siebie, niekiedy w kilku 
miejseowoseiaeh, co nie sprzyja raejonalnemu wykorzystaniu sprzetu i ezestotliwosci 
niezbednych zabiegow agroteehnieznych. 

W dotychczasowej strukturze upraw dominuje w gminie Zapoliee uprawa zyta (37,2% 
powierzchni zasiewow), pszenica ozima (12,5% pow. zasiewow), mieszanki zbozowe 
(12,3%) i ziemniaki (13,3%). tiqcznie zboza stanowiq 83 ,1% powierzchni zasiewow, 
ziemniaki 13,3%, a pozostate - tyIko 3,6%. 
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Porownujqc strukturq z predyspozycjami do upraw wynikajqcymi z klas 
bonitacyjnych uzytkow rolnych stwierdzic nalezy, iz nie jest to struktura optymalna. Podobne 
stwierdzenie mozna wysnuc na podstawie porownania struktury uzytkow rolnych, zwtaszcza 
wziqwszy pod uwag? wysoki udziat tqk i pastwisk (1550 ha - 24,6% uzytkow rolnych) 
i pogtowia zwierzqt gospodarskich, w szczegolnosci bydta. Stan ten nie jest adekwatny do 
rzeczywistej i potencjalnej bazy paszowej. 

3.10. L e s n a przestrzeh produkcyjna 

Opierajqc si? na uproszczonych planach urzqdzania lasu na okres 1.01.2005r. -
31.12.2014r na terenie gminy Zapolice znajduje si? 692,37 ha lasow prywatnych. 
W posiadaniu Lasow Pahstwowych jest 795 ha powierzchni lesnej. Biorqc pod uwag? 
powierzchni? gminy wynoszqcq 8111 ha, lesistoscjej wynosi ponad 18%. 

Lasy Pahstwowe administrowane sq przez Nadlesnictwo Kolumna (potnocna cz?sc 
gminy) oraz Nadlesnictwo Ztoczew, ktore wchodzq w sktad Regionalnej Dyrekcji Lasow 
Pahstwowych w Lodzi. 

Nadlesnictwo Kolumna sprawuje nadzor nad gospodarkq lesnq lasow niestanowiqcych 
wtasnosci Skarbu Panstwa na terenie catej gminy. Lasy prywatne potozone sq na terenie 
19 wsi. 

Tabela 4. Lasy prywatne 

Lp. Miejscowosc Powierzchnia [ha] 

1. Beleh 92,83 

2. Branica 9,59 

3. Holendry 32,38 

4. Jelno 0,40 

5. Jeziorko 35,58 

6. Kalinowa 6,00 

7. Marcelow 37,56 

8. Mtodawin 62,32 

9. Paprotnia 76,38 

10. Pstrokonie 41,13 

11. Ptaszkowice 62.32 

12. Rembieszow 58,09 

13. Rojkow 9,42 

14. Strohsko 37,58 

15. Sw?dzieniejewice 7,37 

16. Swierzyny 76,64 

17. Wozniki 6,13 

18. Wygietzow 8,13 

19. Zapolice 32,52 

W obowiqzujqcych planach urzqdzenia lasu nie wyznaczone terenow do zaiesienia. 

Wedtug regionalizacji przyrodniczolesnej Polski, przyj?tej dla Zasad Hodowli Lasu, 
teren gminy zaiiczony jest do VI Krainy przyrodniczo-lesnej Matopolskiej, Dzielnicy Lodzko-
Opoczyhskiej, Mezoregionu Sieradzko - Lodzkiego. 

W toku prowadzonych w lasach prac urzqdzeniowych, na terenie gminy wyrozniono 10 
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typow siedliskowych lasu z czego 6 w lasach prywatnych. Sq to: 

- w Lasach Pahstwowych najwiekszy udziat powierzchniowy majq siedliska borowe 
ozyznosci niskiej (Bs, Bsw, Bw) - tqcznie 51,67% oraz sredniej (BMsw, BMw) - tqcznie 
40,85%. Bogatsze siedliska lasow zajmujq 7,48% powierzchni lesnej. 

- w lasach prywatnych: stabe siedliska borowe zajmujq 87,62% powierzchni. 

Gatunkiem zdecydowanie dominujqcym jest sosna - 67%. Do gatunkow 
lasotworczych nalezy zaiiczyc tez brzoz? - 17% i olsz? - 13%. 

Lasy administrowane przez Nadlesnictwo Kolumna nie zostaty zaiiczone do lasow 
uszkodzonych przez przemyst. 

Ogolnie stan sanitarny lasow na terenie gminy nalezy uznac jako dobry. 

Na szczegoinq uwag? i ochron? zastugujq lasy potozone w bezposredniej dolinie 
Warty. 

Bardzo duza antropopresja na tereny nadrzeczne jest bowiem przyczynq ich 
niszczenia czy wr?cz dewastacji. Takie zjawisko cz?sto wyst?puje szczegolnie w rejonie 
mi?dzywala. 

Na terenie gminy zaiesianiu podlegaty nie tyIko grunty przeznaczone na ten eel 
we wczesniejszych dokumentach. DIatego na rysunku studium zaznaczono tereny, ktore w 
przysztosci powinny bye zaiesiane w pierwszej kolejnosci w celu tworzenia zwartych, 
zamkni?tych kompleksow lesnych. 

3.11. G o s p o d a r k a lowiecka 

Na terenie gminy Zapolice istnieje 9 obwodow towieekich, w ktorych planowq 
gospodark? towieckq prowadzi 5 kot zrzeszonych w Polskim Zwiqzku Lowieckim. Sq to: 

- Koto nr 23 „Kolejarz" w Zduhskiej Woli dzierzawiqce obwody 157 i 180 
- Koto nr 25 „Rys" w Zduhskiej Woli dzierzawiqce obwody 156 i 179 
- Koto nr 2 „Los" w Sieradzu dzierzawiqce obwody 154 i 155 
- Koto nr 1 „Knieja" w Sieradzu dzierzawiqce obwody 177 i 178 
- Koto nr 30 „Borsuk" w Swierczowie dzierzawiqce obwod 181 

Tabela 5. Zestawienie powierzchni w poszczegolnych obwodach (wg rejestru 
powierzchniowego obwodow towieekich): 

Nr obwodu Pow. ogolna 

154 4606 
155 3231 
156 3722 
157 3406 
177 4873 
178 5054 
179 4552 
180 4930 
181 6698 

Wyst?pujq tu podstawowe gatunki zwierzyny townej jak sarna, dzik, jeleh, lis, zajqe, 
bazant, kuropatwa, towne gatunki dzikich kaezek. 

Tereny gminy nalezy zaiiczyc do atrakcyjnych dla prowadzenia gospodarki towieckiej 
ze wzgl?du na stosunkowo duzy udziat matych kompleksow lesnych, obszary podmokte , 
oraz luzne zadrzewienia (np. rejon mi?dzywala Warty). 

Zagrozeniem dla bytowania zwierzyny jest zjawisko antropopresji wiqzqce si? m.in. 
z rozwojem budownictwa letniskowego. 
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Gospodarka towiecka, jej stan i sposob prowadzenia nie ma bezposredniego wptywu 
na gospodark? przestrzennq. Zamieszczenie informacji na ten temat w niniejszym 
opracowaniu jest wzbogaceniem jego tresci. 

3.12. Ochrona przyrody 

3.12.1. Rezerwat przyrody „Korzen" 

Torfowiskowo - iesny rezerwat o powierzchini 34,93 ha powstat na bazie uroczyska 
Swierczow Torfowisko na mocy rozporzqdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow 
Naturalnych i Lesnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. Obejmuje caty oddziat 359 na terenie 
Lesnictwa Korzeh. 

Celem utworzenia rezenwatu jest ochrona duzej powierzchni torfowiska o charakterze 
przejsciowym oraz dobrze zachowanych fitocenoz olsu torfowcowego i porzeczkowego. 

Na obszarze torfowiska wystepuje wiele, bardzo duzych, populacji chronionych 
i rzadkich gatunkow roslin i zwierzqt takich jak grqzel zotty, grzybienie potnocne, rosiczka 
okrqgtolistna, rosiczka dtugolistna, paprotka zwyczajna, widtak jatowcowy oraz zuraw, 
brodziec samotny, bqk, bobr. Dzi?ki temu miejsce to jest wyjqtkowo cenne w skali nie tyIko 
regionu ale i kraju. Obiekt o wyraznych cechach rezerwatu scistego jest najcenniejszym 
przyrodniczo elementem PKMW i W. 

3.12.2. Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki 

Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki powotany zostat uchwatq 
Wojewodzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 14 wrzesnia 1989 roku w celu ochrony 
cennych walorow przyrodniczo-krajobrazowych, 

Obecnie obowiqzujqcymi aktami prawnymi sq: 

- Rozporzqdzenie Wojewody Lodzkiego Nr 9/2006 z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie 
Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki (Dz. U. Woj. Lodzkiego Nr 20 
poz. 194 z dnia 23 stycznia 2006 r.) oraz Rozporzqdzenie Nr 1/2008 Wojewody 
Lodzkiego z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniajqce rozporzqdzenie Wojewody Lodzkiego 
w sprawie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki (Dz. U. Woj. Lodzkiego 
Nr 17 poz. 204 z dnia 17 stycznia 2008 r.) 

- Rozporzqdzenie nr 30/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 3 listopada 2006r. w sprawie 
ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki 
(Dz. Urz. Woj. Lodz. Nr 380 poz. 2947 z dnia 13 listopada 2006 r.) 

Park lezy w obrebie 9 gmin: Widawa, Konopnica, Burzenin, Zapolice, Sieradz, 
Sedziejowice, Ostrowek, Rusiec i Zduhska Wola. Jego powierzchnia wynosi 25 330 ha 
z czego na terenie gminy Zapolice ziokalizowane zostato 4 290 ha (zachodnie i potudniowo-
zachodnie czesci gminy zwiqzane z dolinq rzeki Warty stanowiqce 36,5% ogolnej 
powierzchni gminy). 

Przedmiotem ochrony w parku sq doliny Warty, Widawki i ich doptywow wraz 
z otoczeniem oraz towarzyszqca tym obszarom naturalna szata roslinna. W jego centralnej 
czesci znajduje sie swoisty wezet hydrograficzny, utworzony przez zbierajqce sie w okolicy 
Widawy trzy rzeki: Widawke, Grabie i Nieciecz. 

Obszar parku wyroznia sie w swoim otoczeniu urozmaiconq rzezbq terenu, 
a zwtaszcza malowniczymi przetomami Warty, gdzie wysokosci wzgledne stokow dochodzq 
do 45 m, a na powierzchni ukazujq sie stare utwory wapienne. Wysokie brzegi stanowiq 
jednoczesnie naturalne punkty widokowe umozliwiajqce obserwacje rozlegtych panoram 
dolin. 

W wielu miejscach widoczny jest wptyw wod podziemnych na powierzchnie w postaci 
licznych wysiqkow, mtak, wyciekow i zrodet warstwowo-przelewowych. 
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Szczegolnymi walorami krajobrazowymi wyrozniajq si? meandrujqce odcinki rzek, 
liczne starorzecza, dolinki poboczne, obszary wydmowe, wypukte formy kemowe 
i torfowiska. 

Obszar parku jest interesujqcy pod wzgl^dem botanicznym z powodu stosunkowo 
matych zmian spowodowanych dziatalnosciq cztowieka. Poza faunq szczegolnie bogata jest 
rowniez flora tqkowa, bagienna i wodna. 

W stromych, nastonecznionych zboczach o podtozu bogatym w w^glan wapnia 
spotyka si? murawy kserotermiczne, stanowiqce duzq osobliwosc w centrum Polski. 

Wsrod lasow wyst^pujqcych na terenie parku przewazajq sztucznie wprowadzone 
monokultury sosnowe, choc zachowaty si§ niewielkie fragmenty naturalnych enklaw borow, 
dqbrow i grqdow. Interesujqca przyrodniczo jest obudowa biologiczna rzek b^dqca ostojq 
wielu gatunkow ptakow. 

Atrakcyjnosc tego obszaru wiqze si? rowniez z cennymi wartosciami kulturowymi. 
Zbocza warcianskiej skarpy od najdawniejszych czasow stanowity obszar intensywnego 
osadnictwa. 

Jako szczegolne cele ochrony Parku okreslono: * 
• dla ochrony przyrody nieozywionej: 

o zachowanie i ochrona cennych odstoni?c geologicznych, jako waznych obiektow 
dydaktycznych i naukowych; 

o zachowanie i przywracanie naturalnych walorow dolinom rzecznym; 
o zachowanie i ochrona obszarow stanowiqcych swiadectwo wspotczesnych, 

naturalnych procesow geomorfologicznych, takich jak: parowy, wqwozy itp.; 
o zachowanie w niezmienionym stanie i ochrona zrodet oraz obszarow 

zrodliskowych. 
• dla ochrony ekosystemow lesnych: 

o utrzymanie i odtworzenie unikatowych zbiorowisk lasow nadrzecznych w tym: 
zbiorowisk zaroslowych, a wiec wiklin nadrzecznych i olsu topolowo-wierzbowego 
oraz zbiorowisk lesnych: tozowisk, olsu porzeczkowego, olsu torfowcowego, 
kontynentalnego boru bagiennego oraz t?gu jesionowo-olszowego, jako rzadkich 
sktadnikow szaty lesnej. 

• dla ochrony ekosystemow nielesnych: 
o zachowanie roznorodnosci biologicznej rzadkich i ginqcych fitocenoz - tqk 

trz?slicowych; 
o zachowanie swiezych tqk rajgrasowych; 
o zachowanie fragmentow potnaturalnych tqk z cennymi zbiorowiskami roslinnosci 

tqkowobagiennej; 
o zachowanie i ochrona muraw kserotermicznych; 
o zachowanie cennych i roznorodnych zbiorowisk roslinnych: muraw napiaskowych, 

zarosili tarniny, jatowca i zarnowca, fragmentow potnaturalnych, wilgotnych tqk 
i zarosli wierzbowych; 

o zachowanie i ochrona torfowisk z fragmentami wilgotnych tqk i muraw 
blizniczkowych, tzw. "psiar"; 

o utrzymanie roznorodnosci krajobrazu roslinnego, na ktory sktada si? mozaika pol, 
tqk, zarosli tarniny, jatowczysk i zarnowczysk. 

• dla ochrony ekosystemow wodnych i torfowiskowych: 
o ochrona przed zaiesieniem oraz utrzymanie potqczenia starorzeczy z rzekq Wartq; 
o utrzymanie dotychczasowego poziomu wody w kompleksie stawow i mokradet, 

oraz ich ochrona przed nadmiernym osuszaniem; 
o utrzymanie dotychczasowego poziomu wody oraz hamowanie sukcesji na bagnach 

srodlesnych i torfowiskach; 
o ochrona zrodet oraz obszarow zrodliskowych przed zmianq warunkow wodnych 

i zanieczyszczeniem; 
o bezwzgl?dna ochrona srodlesnych tqk przed nadmiernym osuszaniem; 
o ochrona ekosystemow dolin rzecznych przed zmianq warunkow wodnych 

i zanieczyszczeniem. 
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• dla ochrony gatunkow roslin i zwierzqt oraz ich siedlisk: 
o utrzymanie roznorodnosci gatunkowej zwierzqt Iqdowych i wodnych podlegajqcych 

ochronie; 
o utrzymanie stanu zwierzqt townych w ilosci odpowiadajqcej pojemnosci 

ekologicznej towisk; 
o zapewnienie warunkow dla prawidtowego funkcjonowania gatunkow cennych 

przyrodniczo, chronionych, rzadkich i zagrozonych oraz zabezpieczenie zycia 
i rozwoju ginqcych taksonow. 

• dla ochrony walorow krajobrazowych i kulturowych: 
o ochrona krajobrazu o wybitnych walorach naturalnych - wielkoprzestrzennych 

obszarow lesnych; 
o ochrona krajobrazu naturalnego doliny Warty o wybitnych walorach 

przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych; 
o ochrona krajobrazu kulturowego o znacznych walorach zabytkowych 

z nagromadzeniem elementow dziedzictwa kulturowego; 
o ochrona miejsc koncentracji i potencjalnego wystepowania stanowisk 

archeologicznych; 
o zapobieganie zubozeniu i ujednoliceniu krajobrazu, poprzez ochron? zadrzewieh 

srodpolnych i przydroznych; 
o zachowanie istniejqcych roztogow pol; 
o ochrona przed eksploatacjq surowcow naturalnych. 

• dla ochrony walorow rekreacyjnych: 
o ochrona najatrakcyjniejszych terenow turystycznych (doliny rzeczne) przed 

degradujqcym zagospodarowaniem; 
o rozwoj pozqdanych form rekreacji - turystyki kwalifikowanej. 

Zasady ochrony terenow Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki 
ustalono takze w Rozporzqdzeniu Nr 30/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 3 listopada 
2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty 
i Widawki (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 380, poz. 2947 z dnia 13 listopada 2006 r.), w ktorym 
oprocz WW. szczegolnych celow ochrony zawarto rowniez cele ogolne: 

• zachowanie wysokiej jakosci srodowiska przyrodniczego, petni roznorodnosci 
biologicznej oraz trwatosci i rownowagi procesow przyrodniczych, 

• ochrone najcenniejszych fragmentow przyrody naturalnej, wybitnych walorow 
krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego, 

• przywracanie walorow naturalnych przeksztatconym siedliskom, zwtaszcza dolinom 
rzecznym, lasom i innym sktadnikom przyrody, 

• stworzenie korzystnych warunkow do prawidtowego funkcjonowania systemow 
przyrodniczych, ich trwatosci i zdolnosci odtwarzania, 

• harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi dotychczasowych form 
uzytkowania terenu i dziatalnosci spoteczno-gospodarczej, 

• dqzenie do sukcesywnej poprawy stanu wszystkich komponentow srodowiska, dzi^ki 
podejmowanym dziataniom infrastrukturalnym i egzekucji obowiqzujqcego prawa, 

• zwiekszenie swiadomosci ekologicznej lokalnych spotecznosci, w tym organow wtadzy, 
dotyczqcej zachowania catego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra 
wspolnego, 

• uwzglednienie w rozwoju spoteczno-gospodarczym uwarunkowan wynikajqcych 
z potrzeb ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego, zasobow kulturowych 
i cech krajobrazu. 

3.12.3. Pomniki przyrody 

W granicach gminy Zapolice znajdujq si? 54 pomniki przyrody. Ich wykaz oraz 
charakterystyka przedstawia ponizsza tabela. 
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Tabela 6. Wykaz pomnikow przyrody 

Lp. Przedmiot 
ochrony 

Obwod 
na 

wvs. 

Miejscowosc Lokalizacja Nrewid. 
dziatkj 

Podstawa prawna 

1. 2 d^by 
szypuikowe 

350 cm 
500 cm 

Pstrokonie Przy bramie 
wjazdowej do parku 

241/1 Zarzgdzenie Nr 32 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 23 kwietnia 

1976r. w sprawie pomnikow przyrody 
w wojewodztwie sieradzkim (Dz. Urz. 

WRN z Sieradzu Nr 612, poz. 8) 2. dqb szyputkowy 420 cm Rembieszow W parku obok kaplicy 736 

Zarzgdzenie Nr 32 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 23 kwietnia 

1976r. w sprawie pomnikow przyrody 
w wojewodztwie sieradzkim (Dz. Urz. 

WRN z Sieradzu Nr 612, poz. 8) 

3. d^b szyputkowy 312 cm Kalinowa W parku wiejskim 243/1 Decyzja Nr 82 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 17 sierpnia 

1977r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. Urz. WRN w Sieradzu 

Nr 7/77, poz. 47) 

4. jesion wynlosty 320 cm Kalinowa W parku wiejskim 243/1 

Decyzja Nr 82 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 17 sierpnia 

1977r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. Urz. WRN w Sieradzu 

Nr 7/77, poz. 47) 
5. klon zwyczajny 240 cm Kalinowa W parku wiejskim 243/1 

Decyzja Nr 82 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 17 sierpnia 

1977r. w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. Urz. WRN w Sieradzu 

Nr 7/77, poz. 47) 

6. klon zwyczajny 240 cm Kalinowa W parku wiejskim 243/1 

7. dqb szyputkowy 440 cm Zapolice W parku wiejskim 177/2 Decyzja Nr 48 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 26 marca 1979r. 

w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. Urz. WRN w Sieradzu 

8. klon polny (paklon) 298 cm Zapolice W parku wiejskim 177/2 

Decyzja Nr 48 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 26 marca 1979r. 

w sprawie uznania za pomnik 
przyrody (Dz. Urz. WRN w Sieradzu 

9. lipa srebrzysta 320 cm Zapolice W parku wiejskim 177/2 Nr 3, poz. 24) 

10. 2 klony zwyczajne 274 cm 
226 cm 

Zapolice W parku wiejskim 177/2 

11. buk 
czerwonolistny 

253 cm Zapolice W parku wiejskim 177/2 

12. 2 jesiony wynJoste 248 cm 
240 cm 

Zapolice W parku wiejskim 177/2 

13. buk zwyczajny 229 cm Zapolice W parku wiejskim 177/2 

14. 4 d^by 
szyputkowe 

2 1 7 -
345 cm 

Paprotnia W parku wiejskim 191/1 

15. jesion wyniosty 412 cm Strohsko W parku wiejskim 194 

16. 2 topole 
kanadyjskie 

344 cm 
350 

Strohsko W parku wiejskim 194 

17. 6 lip 
drobnolistnych 

210 Strohsko W parku wiejskim 194 

18. klon zwyczajny 274 Strohsko W parku wiejskim 194 

19. 3 lipy drobnolistne 246 -360 Strohsko W parku wiejskim 194 

20. dqb szyputkowy 396 Ptaszkowice W parku wiejskim 103/7 

21 . jesion wyniosty 263 Ptaszkowice W parku wiejskim 103/7 

22. aleja lipowa - 13 
lip drobnolistnych 

Brak 
danych 

Strohsko W parku wiejskim 194 Zarzqdzenie Nr 19 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 5 czenwca 1989r. 

w sprawie pomnikow przyrody w 
wojewodztwie sieradzkim (Dz. Urz. 23. klon pospollty 340 Zapolice W parku wiejskim 177/2 

Zarzqdzenie Nr 19 Wojewody 
Sieradzkiego z dnia 5 czenwca 1989r. 

w sprawie pomnikow przyrody w 
wojewodztwie sieradzkim (Dz. Urz. 

24. dqb szyputkowy 330 Zapolice W parku wiejskim 177/2 Wol. Sieradzkiego Nr 10, poz. 85) 

25. dqb szyputkowy 330 Zapolice W parku wiejskim 177/2 

26. sosna limba 160 Rembieszow W parku obok kaplicy 736 brak danych 

27. 2 lipy drobnolistne 395 cm 
405 cm 

Strohsko Plac koscielny 201 brak danych 

3.12.4. Uzytki ekologiczne 

Na terenie gminy tq formq ochrony, na mocy rozporzqdzeh Wojewody Sieradzkiego, 
objeto obiekty: 

- kompleks trzech bagien o tqcznej powierzchni 15,38 ha potozonych w Lesnictwie Korzeh 
(oddz. 354 cz^sc i 356 cz^sc) nazwane umownie „Aniel6w". 

25 



- "Rembieszow" - utworzony w 1995 r. o powierzchni 14,1 ha obejmuje kompleks bagien 
srodlesnych, dawne zaniedbane stawy oraz Rezenwat Korzeh. 

- „Rembiesz6w M" o pow. 4,32 ha, powstat w 1998 r., w tqkach pod Rembieszowem 
(dziatka o nr ewid. 748/2), obejmuje podmokty teren w trakcie procesu naturalnej 
sukcesji. Niegdys uzytkowany jako tqki, z czasem porzucony, zaczqt zarastac turzycami, 
trzcinq, ziotoroslami i olszq. Bez ingerencji cztowieka, z biegiem lat zamieni si? 
w zadrzewienie olszowe i trzcinowisko. 

- „Kalinowa" - utworzony w 1998 r., zajmowana pow. 1 ha. Podobnie do poprzedniego 
obszarem chronionym sq podmokte nieuzytki, pozostawione roslinnosci szuwarowej, 
torfowiskowej i bagiennej. 

- „Jeziorko" - utworzony w 1998 r., w poblizu wsi o tej samej nazwie, pow. 1,34 ha (dziatka 
0 nr ewid. 192). W jego bezposrednim sqsiedztwie znajdujq si? zbiorowiska roslinnosci 
wodno - btotnej z gatunkami roslin i zwierzqt chronionych. Jest cz^sciq wi^kszego 
podmoktego obszaru, na ktorym stwierdzono obecnosc m.in. rzekotki drzewnej, kumaka 
nizinnego, bqka, kszyka, knwawodzioba, cyranki, ptaskonosa, zurawi. Jest to mozaika 
siedlisk obejmujqca oczka wodne z roslinnosciq szuwarowq, podmokte tqki i turzycowiska 
oraz fragmenty zadrzewieh. 

3.12.5. Zespot przyrodniczo - krajobrazowy 

Na terenie gminy tq formq ochrony, obj^to na podstawie Uchwaty Nr XXVI11/199/13 
Rady Gminy Zapolice z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia zespotu przyrodniczo-
krajobrazowego „Strefa kraw^dziowa doliny rzeki Warty" (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2013r. 
poz. 1980), obszar potozony w miejseowoseiaeh Zapoliee i Pstrokonie, obejmujqey stref? 
krawedziowq rzeki Warty, poza granicami Parku Krajobrazowego miedzyrzecza Warty i 
Widawki. 

3.12.6. Zieleh o charakterze parkowym 

Na terenie gminy Zapoliee istnieje siedem skupisk zieleni wysokiej o charakterze 
parkowym. 

Park zabytkowy w miejscowosci Pstrokonie o powierzchni ok. 8 ha wpisany do 
rejestru zabytkow (nr rej 423/A) jest obecnie wtasnoseiq prywatnq. Elementem 
wyrozniajqcym sq tu zabytkowy budynek oraz dose duze stawy zajmujqce eatq ez^sc 
zachodniq. 

Drzewostan uformowany w roznej wielkosci skupiny ma charakter laso-parku. 
Wystepujq tu: klon, groehodrzew, lipa, jesion, dqb, swierk. 

Na terenie parku znajdujq sie dwa pomniki przyrody, ktore na poczqtku lat 
dziewiecdziesiqtych byty poddane zabiegom konserwaeyjnym. 

Park zabytkowy w mieiscowosci Strorisko o powierzchni ok. 3 ha wpisany do 
wojewodzkiej ewidencji zabytkow stanowi wtasnosc komunainq gminy. Starodrzew parku 
sktada sie z lip, klonow, jesionow rosnqcych w luznych skupiskaeh. Jedynq formq 
zabytkowego uktadu przestrzennego jest tu aleja lipowa sktadajqea sie z 13 okazow 
doprowadzajqea do centralnej polany z rosnqcym na jej srodku jesionem. 

W drzewostanie wyrozniajq sie okazate egzemplarze drzew pomnikow przyrody, 
ktorych jest 26 (w tym wspomniana aleja). Zadrzewienie parku w naturalny sposob tqczy sie 
z zadrzewieniem przykoscielnym. Park jest ogolnie dostepny dla ludnosci. Pierwotne 
zatozenie parku miato najprawdopodobniej charakter krajobrazowy. 

Park zabytkowy w mieiscowosci Kalinowa o powierzchni 1,83 ha wpisany do 
wojewodzkiej ewidencji zabytkow jest wtasnoseiq prywatnq. 

Zatozenie parkowe miato charakter krajobrazowy na co wskazuje starodrzew 
sktadajqcy sie z 10 gatunkow drzew oraz row ze stawem umieszczonym posrodku parku. 
Ciek rozdziela teren na dwie czesci: potnocnq ozdobnq i potudniowq z pozostatosciq sadu. 
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Zadrzewienie sktadajqce si? z d?b6w, jesionow, klonow grabow i topoli biatej w tym 
cztery istniejqce pomniki przyrody. 

Park wieiski w mieiscowosci Paprotnia o powierzchni 1,98 ha wpisany do 
wojewodzkiej ewidencji zabytkow jest wtasnoseiq prywatnq. W parku znajdujq si? dwie stare 
aleje topoli wtoskiej, szpaler klonow zwyczajnych i jesionow, staw oraz dwor. Mi?dzy stawem, 
a dworkiem znajdujq si? pozostatosci sadu. 

Starodrzew budujq: klon zwyczajny, swierk pospolity, groehodrzew, topola wtoska, lipa 
drobnolistna, jesion, klon polny (paklon), grab, brzoza brodawkowata. W parku znajdujq si? 
cztery pomniki przyrody. 

Park wieiski w mieiscowosci Ptaszkowice o powierzchni 1,5 ha wpisany do 
wojewodzkiej ewidencji zabytkow jest wtasnoseiq komunainq gminy. Drzewostan parku 
wyst?puje w zwartych skupinach, przedzielonyeh matymi, silnie zadarnionymi, polankami. 
Wyst?pujq tu gtownie: jesion wyniosty, groehodrzew, topola biata i klon polny. W parku 
znajduje si? budynek bytego dworu oraz dwa pomniki przyrody. 

Park wieiski w mieiscowosci Zapolice o powierzchni ok. 2 ha wpisany do 
wojewodzkiej ewidencji zabytkow jest wtasnoseiq komunainq gminy i stanowi naturalne 
otoezenie dla budynku Urz?du Gminy. Na cenny starodrzew sktadajq si? klony, lipy, d?by, 
buki (odm. szkartatnolistna), jesiony. Najcenniejsze okazy drzew, w tym 12 pomnikow 
przyrody, zostaty poddane pracom konserwaeyjnym. Park obecnie nie ma wyraznie 
ezytelnego uktadu historycznego, a jedynie charakter krajobrazowy. 

Park wieiski w mieiscowosci Swierzyny o powierzchni ok. 0,5 ha jest wtasnoseiq 
komunainq gminy. Jedynq pozostatosciq zatozenia parkowego jest tu aleja grabowa 
z licznymi okazami klonu polnego oraz zdewastowane (osuszone i zasmiecone) slady po 
niewielkich zbiornikach wodnych. Pozostaty drzewostan, porastajqey teren uznawany jako 
park, powstat najprawdopodobniej w sposob naturalny z samosiewu. Swiadezy o tym duze 
zroznicowanie gatunkowe oraz wiekowe. Poza alejq grabowq brak jest sladow historycznego 
uktadu zieleni wysokiej. Teren ogolnie jest zaniedbany. 

Wyroznia si? tu kilka egzemplarzy starych drzew takich jak: klon zwyczajny, lipa 
szerokolistna, kasztanowiec, sosna pospolita. 

3.13. Zagrozenia , z a n i e c z y s z c z e n i a i degradacja s r o d o w i s k a 

Wspotezesne procesy geomorfologiczne i kl?ski zywiotowe oraz ezynniki 
antropogeniczne to gtowne przyezyny zagrozeh, na jakie nieustannie narazone jest 
srodowisko przyrodnicze. 

PienA/sza grupa zagrozeh na terenie gminy Zapoliee zwiqzana jest z zagrozeniem 
przeeiwpowodziowym w dolinach rzek: Warty, Widawki i Widetki (patrz pkt 6.1.). 

Zagrozenia antropogeniczne srodowiska to przede wszystkim: 
- zagrozenia atmosfery i wynikajqca z tego degradacja klimatu lokalnego, 
- zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych, 
- zagrozenia pokrywy glebowo - roslinnej, 
- zagrozenia srodowiska przez odpady, 
- zagrozenia srodowiska przez hatas, 
- skazenie promieniotworcze srodowiska (elektromagnetyczne i jonizujqce). 

Atutem gminy jest wysoka jakosc srodowiska wynikajqca z: 
- niskiego stopnia uprzemystowienia obszaru, 
- potozenia znaczqcej cz?sei w granicach parku krajobrazowego, 
- braku inwestycji szkodliwyeh dla srodowiska i dalszego ograniezania ich powstawania, 
- ograniczonej liczby istniejqcych i potencjalnych zrodet degradacji srodowiska. 

3.13.1. Z a n i e c z y s z c z e n i a i ochrona powietrza a tmosferycznego 

Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami odgrywa istotnq rol? 
w jakosci zycia spoteczehstwa. Stan powietrza zaiezy od ilosci i wielkosci zrodet emisji, jak 
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rowniez od ilosci tadunkow naptywajqcych z terenow sqsiednich. 

Powietrze atmosferyczne i klimat obszaru gminy pozostajq pod degradujqcym 
wptywem lokalnych palenisk domowych, kottowni, transportu i komunikacji, a takze, choc 
w niewielkim stopniu, przemystu najblizszych miast: Zduhskiej Woli, Widawy czy tez 
dalszego Sieradza. Wptyw ich wdraza si? w zanieczyszczaniu powietrza szkodliwymi dla 
srodowiska pytami, gazami, uciqzliwymi zapachami itp. Sytuacja gminy jest jednak pod tym 
wzgl?dem o tyle komfortowa, ze zadne z wymienionych miast nie jest potozone po jej 
nawietrznej (zachodniej) stronie, przy przewazajqcych zachodnich kierunkach wiania 
wiatrow. 

Najbardziej uciqzliwymi, szczegolnie w okresie zimowym, sq w gminie mate zrodta 
emisji, ktore ze wzgl?du na warunki odprowadzania zanieczyszczen do atmosfery 
(ograniczony putap rozprzestrzeniania) oraz ich lokalizacje (zag?szczenie zrodet na 
stosunkowo nieduzych powierzchniach) w istotny sposob wptywajq na jakosc powietrza 
gminy. Omawiane zrodta „niskiej emisji" to przede wszystkim paleniska domowe. 
Ich szczegolna uciqzliwosc zwiqzana jest z liczebnosciq zrodet, ziokalizowanych blisko 
siebie, niskimi gatunkami opatow, stosowanych w paleniskach oraz faktem, ze cz?sto 
spalania w nich roznego rodzaju odpadow. Lokalizacja zrodet niskiej emisji zanieczyszczeh 
do atmosfery zwiqzana jest z terenami zabudowanymi poszczegolnych wsi. Poprawa tego 
stanu mozliwa jest poprzez zmian? sposobu ogrzewania budynkow na gazowe czy olejowe. 
Sytuacja gminy moze wi?c poprawic si? po rozpocz?ciu programu jej gazyfikacji, ktorego 
realizacja przewidywana byta w „Studium programowym mozliwosci gazyfikacji" dla bytego 
wojewodztwa sieradzkiego. Wszelkie ograniezania zwiqzane z wdrazaniem programu 
gazyfikacji mogq jedynie wynikac ze wzgl?d6w ekonomicznych, tzn. kosztow wymiany 
systemow grzewczych. 

Na terenie gminy nie wyst?pujq zrodta wysokiej emisji zanieczyszczeh, a wi?ksze 
kottownie, zwiqzane np.; z obiektami szkolnymi dziatajq juz cz?sto w oparciu o systemy 
olejowe. 

Zrodtem emisji do atmosfery w gminie jest rowniez transport, wytwarzajqcy tienki w?gla, 
w?glowodory aromatyczne i alifatyczne, zwiqzki otowiu i tienki azotu. Przyczynia si? do tego 
przede wszystkim intensywny rozwoj komunikacji, cechujqcy caty obszar kraju, niski poziom 
techniczny pojazdow oraz ogolnie zty stan sieci drog. 

Wyst?powanie w gminie wytqcznie drog o randze: powiatowych i nizszych sprzyja 
ograniczaniu omawianych zanieczyszczeh. Dalsze zmniejszanie zanieczyszczeh 
transportowych mozliwe jest poprzez prowadzenie systematycznych dziatah w kierunku 
poprawy stanu technicznego drog w gminie. 

3.13.2. Zan ieczyszczen ie i ochrona wod 

Stan sanitarny wod powierzchniowych w gminie, podobnie jak w catym regionie, jest 
katastrofalny. W ocenie ogolnej czystosc wod zarowno rzeki Warty, jak i jej doptywu Widawki 
nie miesci si? w dopuszczalnych normach sanitarnych, przy odpowiednio planowanych 
klasach czystosci: I dla rzeki Warty i II dla Widawki. 

Podstawowymi wskaznikami deklasyfikujqcymi wody rzek jest miano Coli, co oznacza, 
ze gtownym zagrozeniem i zrodtem zanieczyszczeh dla wod powierzchniowych 
(oddziatujqcym rowniez na wody podziemne), sq nieoczyszczone lub oczyszczone tyIko 
cz?sciowo scieki, odprowadzane bezposrednio do rzek lub rowow melioracyjnych 
i w konsekwencji rowniez do rzek. 

Siec kanalizacyjna w gminie ziokalizowana jest we wsiach Zapolice, Paprotnia, 
Marzynek. W innych wsiach w gospodarstwach domowych scieki gromadzone sq 
w przydomowych, cz?sto nieszczelnych szambach. Nadmiar sciekow wylewany jest na pola 
uprawne i tqki lub do rzek i rowow melioracyjnych. Problem ten rozciqga si? rowniez na 
powszechnq w gminie zabudow? letniskowq, w tym ziokalizowanq na terenach dolinnych. 

W przypadku wod podziemnych zagrozenia ich jakosci wynikajq przede wszystkim 
z charakteru zagospodarowania pokrywajqcego je terenu, jego wtasciwosci 
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fizykochemicznych, a takze charakteru ognisk zanieczyszczeh. Za ogniska zanieczyszczeh 
uznac nalezy takie efekty dziatalnosci cztowieka, ktore w rozny sposob prowadzq do zmian 
wtasnosci fizycznych, chemicznych oraz biologicznych, obnizajqc ich walory jakosciowe. 
Zagrozenie dla wod podziemnych stanowic mogq zarowno odpady w postaci statej, jak 
i ptynnej. • 

Dostarczycielami odpadow sq: 
- mieszkahcy wsi i osiedii . ' , ^ 
- przemyst 
- gospodarka rolna i hodowlana 

Gtownym ogniskiem zanieczyszczeh wod podziemnych na terenie gminy Zapolice sq 
ogniska typu rolniczego i tereny zabudowy wiejskiej. Wiqze si? to z poruszanym wczesniej 
faktem, ze budowa kanalizacji nie nadqzyta na tym terenie za rozbudowq sieci 
wodociqgowej. 

Zasadniczym zrodtem zanieczyszczeh wod podziemnych sq tu obejscia gospodarskie 
posiadajqce obory, chlewy, kurniki, gnojowniki, szamba i smietniki. Powszechnym sposobem 
pozbywania si? sciekow na terenach zabudowanych w gminie jest odprowadzanie ich na 
wtasne pola jako nawoz organiczny. W ten sposob do wod podziemnych wprowadzane sq 
podwyzszone ilosci amoniaku, chlorkow, sodu, potasu, azotynow i azotanow. Wsrod ognisk 
rolniczych dodatkowq grozb? stanowi chemizacja rolnictwa (stosowanie nawozow 
mineralnych i pestycydow). 

Inne potencjalne zrodta zagrozeh dla wod powierzchniowych i podziemnych na terenie 
gminy stanowiq obiekty zwiqzane z obstugq rolnictwa i przemystem spozywczym: 
- masarnia we wsi Zapolice 
- gospodarstwo rolne - hodowla trzody chlewnej w Strohsku 
- gospodarstwo rolne - hodowla trzody chlewnej w Kalinowej 
- stacja paliw we wsi Zapolice 

Na stan wod podziemnych wptywajq rowniez tzw. liniowe ogniska zanieczyszczeh -
drogi i zwiqzany z nimi ruch transportowy, powodujqcy powstawanie zanieczyszczeh 
substancjami ropopochodnymi i produktami ich spalania, oraz zasolenie w okresie zimowym. 

3.13.3. Zagrozenia i ochrona powierzchni ziemi 

Degradacja pokrywy glebowo - roslinnej terenu zwiqzana jest przede wszystkim z rozwojem 
terenow zainwestowanych i wynikajqcym z tego innym, niz rolnicze lub lesne wykorzystaniem 
gruntow. Zjawisko przeznaczania gleb chronionych, wysokich klas bonitacyjnych na cele nierolnicze 
i nielesne jest szczegolnie niekorzystnym zjawiskiem, ze wzgl?du na niski udziat gleb tych klas 
w ogolnym areale uzytkow rolnych gminy. 

Degradacja powierzchni ziemi, zwiqzana z zanieczyszczeniem gleb, wyst?puje w 
poblizu tras komunikacyjnych. Nast?puje tu kumulacja w glebie toksycznych zwiqzkow 
chemicznych, pochodzqcych ze spalin oraz pytow scieranych opon i nawierzchni. Rosliny w 
strefie zanieczyszczeh kumulujq je w swoich tkankach. W zwiqzku z tym, na terenach 
przylegtych do ulic najbardziej obciqzonych transportowo, powinno si? ograniczac 
uzytkowanie gleb, gtownie jako tqk i pastwisk oraz upraw warzyw i owocow jagodowych. 

Zmiany powierzchni ziemi mogq bye rowniez wywotywane wszelkimi pracami 
ziemnymi, w tym powierzehniowq eksploatacjq surowcow oraz roznymi zabiegami 
technicznymi, np.: melioracjami. Zabiegi techniczne, do jakich nalezq melioracje, pomimo 
zatozeh poprawy wtasciwosci fizycznych pokrywy glebowej (poprzez regulowanie stosunkow 
wodnych, warunkow cieplnych, powietrznych i pokarmowych) wywotujq jednak zmiany w jej 
powierzchni. Na terenie gminy zmeliorowano ogotem okoto 1503 ha czyli 18,6% powierzchni 
gminy, w tym prawie 287 ha uzytkow zielonych i okoto 1216 ha gruntow ornych. Do 
zmeliorowania pozostate dalszych ponad 2300 ha - 28,4% powierzchni gminy, obejmujqcych 
okoto 491 ha uzytkow zielonych i okoto 1847 ha gruntow ornych. 
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Na terenie gminy Zapolice wystepuje 5 udokumentowanych ztoz surowcow 
naturalnych, eksploatowanych powierzchniowo. Sq to ztoza kruszywa naturalnego dla celow 
budownictwa ogolnego i drogowego. 

3.13.4. Zagrozenia s r o d o w is k a przez odpady 

Jednym z czynnikow degradujqcych srodowisko, szczegolnie w przypadku duzych 
zbiorowisk ludzkich, sq masowo produkowane odpady. 

W chwili obecnej na terenie gminy problem zagrozenia przez odpady nie wystepuje. 
Gmina korzysta z wysypisk poza granicami gminy. 

Wedtug danych archiwalnych we wsi Ptaszkowice znajduje si? betonowy mogilnik, 
zawierajqcy przeterminowane srodki ochrony roslin, zmagazynowane tu na przetomie lat 60-
tych i 70-tych. Obiekt tworzy 14 betonowych zbiornikow, wypetnionych maksymalnie, 
zasypanych i zrownanych z ziemiq, o tqcznej pojemnosci 8 m^. W 1993 r. WIOS w Lodzi 
przeprowadzit cyki kontrolny w zakresie identyfikacji mogilnikow na terenie wojewodztwa 
todzkiego. Dziatania te nie potwierdzity istnienia mogilnika w miejscowosci Ptaszkowice. 
Pismem Urzedu Marszatkowskiego w Lodzi z czerwca 2009 r., znak: RO.II.-BK-0728/11-1/09 
dokonano wykreslenia w listy wojewodzkiej. 

3.13.5. Zagrozenia s r o d o w iska przez hatas 

Jednym z powszechnie wyst^pujqcych elementow zanieczyszczenia srodowiska 
naturalnego cztowieka jest hatas, definiowany jako kazdy dzwi^k, ktory w danych warunkach 
jest szkodliwy, uciqzliwy lub przeszkadzajqcy, niezaleznie od parametrow fizycznych. 
Gtownym czynnikiem degradujqcym klimat akustyczny terenu gminy Zapolice jest hatas 
komunikacyjny, emitowany w szczegolnosci przez srodki transportu drogowego i kolejowego. 
Nat^zenie hatasu drogowego jest proporcjonalne do obciqzenia transportowego drog 
w gminie. Najwieksze wystepuje przy drogach powiatowych. 

Na terenie gminy brak jest przemystowych zrodet hatasu, stwierdzonych w czasie 
badah dopuszczalnych emisji. Nie mniej potencjainq uciqzliwosc na terenie gminy stwarzajq 
zaktady mechaniki pojazdowej (wsie: Zapolice, Paprotnia-K^pina), ziokalizowane 
w sqsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. 

3.13.6. Skazen ie promieniotworcze s rodowi ska 

Skazenie promieniotworcze (elektromagnetyczne i jonizujqce) w obrebie gminy 
Zapolice zwiqzane jest z promieniowaniem emitowanym przez napowietrznq lini? wysokiego 
napifcia 110 kV, o kierunku Kozuby-Zduhska Wola, ziokalizowanq w potnocno-wschodniej 
czesci gminy. Uciqzliwosc linii miesci s\q w granicach korytarza ochronnego o szerokosci 
36 m. 

Zrodtem promieniowania elektromagnetycznego niejonizujqcego sq systemy 
przesytowe energii elektrycznej, stacje radiowe, telewizyjne i telefonii komorkowej, 
urzqdzenia diagnostyczne, terapeutyczne, urzqdzenia przemystowe i urzqdzenia uzytku 
domowego, stowem - promieniowanie to wystepuje powszechnie w srodowisku. Ujemny 
wptyw na stan srodowiska i zdrowie ludzi majq urzqdzenia, ktore emitujq fale 
elektromagnetyczne wysokiej ezestotliwosci w postaci radiofal o ezestotliwosci od 0,1 
do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszezone w srodowisku naturalnym. 

W gminie Zapoliee do sztucznych zrodet emisji pol elektromagnetyeznyeh 
stanowiqcych potencjalne zagrozenie dla srodowiska nalezq przede wszystkim 2 stacje 
bazowe telefonii komorkowej ziokalizowane w Zapolicach oraz urzqdzenia emitujqce pola 
elektromagnetyczne wykorzystywane w przemysle, osrodkach medycznych, policji i strazy 
pozarnej. 
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4. Uwarunkowania wynikaj^ce ze s tanu dziedzictwa kulturowego i zabytkow 
oraz dobr kultury wspotczesne j 

4.1. R y s historyczny 

Historia gminy si^ga czasow prehistorycznych. Badania archeologiczne wykazaty, 
z e w Strohsku znajdowato si? grodzisko, od ktorego przyj^to nazw? jedno z pobliskich 
wzgorz. We wsiach Pstrokonie oraz Rojkow znaleziono stare cmentarzyska kultury tuzyckiej. 
We wsi Strohsko znajduje si§ romahski kosciot p.w. Sw. Urszuli i Jedenastu Tysi^cy Dziewic 
z pierwszej potowy XIII w. Przebudowany w 1458 roku przez dziedzica Strohskiego 
a nast^pnie w 1726 roku przez kasztelana spicymierskiego Kazimierza Walewskiego. Jest 
jednym z pierwszych ceglanych kosciotow w Polsce. Uwag? turystow zwiedzajqcych kosciot 
przyciqgajq zwykle siedemnastowieczne tajemnicze napisy i niewielkie regularne wgt^bienia 
znajdujqce si? w bocznej scianie kruchty. Istnieje prawdopodobiehstwo, ze sq to slady 
niecenia ognia przy pomocy swidra opartego w cegle, choc inne hipotezy mowiq, ze otwory 
te drqzono za pokut? w celu otrzymania proszku ceglanego uzywanego do celow 
leczniczych. Ciekawostkq jest takze kult sw. Urszuli i Jedenastu Tysi?cy Dziewic. 6 w kult 
przeniost si? do Polski z Nadrenii. Sw. Urszula byta corkq krola Brytow. Zostata 
zamordowana wraz z catym swoim zehskim orszakiem przez Hunow podczas jej pielgrzymki 
do Rzymu. Kosciot ten goruje na wysokim zboczu doliny i jest jednym z najcenniejszych 
zabytkow sztuki romahskiej. Jego wartosc podnosi romahski, potkolisty tympanon 
przedstawiajqcy legendarnego bazyliszka. Ptaskorzezba ta pochodzi z czasow budowy 
kosciota. Na miejscowym cmentarzu znajduje si? kwatera zotnierzy polegtych podczas walk 
z najezdzcq hitlerowskim (283 zotnierzy polskich polegtych 5-6 wrzesnia 1939r., mogita 
polegtych 4 wrzesnia 1939r. oraz ptyta polegtego 5 wrzesnia 1939r. Majora 1 Putku 
Szwolezerow, Jana Motza). Znajduje si? takze grob dowodcy z 1939 roku 4 Putku Piechoty 
Legionow z Kieic pptk Bronistawa Laliczyhskiego, ktory zmart w Londynie 18 lutego 1966r. 
i pragnqt bye pochowany wsrod swoich zotnierzy. Obok cmentarza znajduje si? pomnik 
wybudowany przez spoteczehstwo gminy w X rocznic? odzyskania niepodlegtosci. 

Na owym cmentarzu stoi tez kaplica z 1821r., wzniesiono jq zapewne jako kaplic? 
grobowq rodziny Sucheckich. Najstarszy nagrobek to tablica Daniela Sucheckiego. W kaplicy 
tej pochowana jest matka zatozyciela miasta Zduhska Wola Stefana Ztotnickiego 
i prawdopodobnie on sam. 

Przez Strohsko przebiega szlak turystyczny (niebieski) prowadzqcy sladami walk nad 
Wartq 1939 roku. 

Wartosc historycznq gminie Zapolice nadajq jeszcze inne cenne zabytki takie jak m.in.: 
- klasycystyczny patac z XIX wieku otoczony zabytkowym parkiem. Patac ten znajduje si? 

w miejscowosci Paprotnia. Wies ta przed II wojnq swiatowq byta wtasnoseiq Weherow, 
- w Pstrokoniach XlX-wieezny pataeyk oraz drewniana rzezba sw. Wawrzyhca znajdujqea 

si? w przydroznej barokowej kapliezee, 
- dwor z I potowy XIX wieku w Kalinowej, 
- w Rembieszowie XlX-wieezna kaplica, dawniej dworska, 
- w Strohsku znajdujq si? bunkry z 1939 roku. 

Gmina Zapolice znajduje si? w Szadkowskiej krainie kulturowej. Liczne wsie z jej 
terenu mogq poszczyeic si? dose dtugq historiq, ktorq potwierdzajq dane w zrodtach 
historycznych. Wiele z nich wzmiankowano juz w sredniowieczu: 

- Beleh - w XIVw. wies na terenie Ziemi Sieradzkiej; w XVIw. zapisana jako Bylen, Bylieim 
parafii Strohsko. XlX-wieczny S/e/ento wies i folwark nad Wartq. 

- Branica - w XIVw. to Brannicza; XVI-wieczna \N\esBranicza, Branyczavj parafii Strohsko 
w XIXw. stata s\^BranicqRembieszowskq- wsiq z folwarkiem. 

- Mtodawin - na przetomie XIV i XVw. wzmiankowany jako Mlodauino,Mlodawin, w XVIw. z 
kolei jako MIodawyn Podborem, MIodawynByenkowskyego, MIodavyn Duplex, 
MlodawynNyesmyerowb'^\q szlacheckq w parafii Strohsko. XIXw. - Mtodawin 
Gorny i Dolny - wsie i folwarki. 
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- Paprotnia - XIV - XVIw. Paprothna- wies w parafii Marzenin; w XIXw. byta wsiq. 

- Pstrokonie - istniata tu osada stwierdzona archeologicznie. W Metryce Koronnej z XVw. 
znajduje si? wzmianka o nadaniu, jakiego w 1311r. dokonat Wtadystaw Lokietek na rzecz 
Wactawa zwanego Liszowic. Otrzymat on bowiem miasto Lutomiersk oraz 5 wsi, a wsrod 
nich Pstrokonie. W 1369r. wies odziedziczyt Spytek z Burzenina, stolnik sieradzki. W 
XVIw. Psthreconye, Pstrekonye pozostawaty w r?kach szlachty. XlX-wieczne Pstrokonie 
to wies i folwark w parafii Strohsko. 

- Pstrokonie - Okopy - w VI - Vlllw. istniata tu osada stwierdzona archeologicznie, w X -
Xlllw. - grodek dose duzych rozmiarow, potozony na wprost Pstrokoni w poblizu 
przeprawy przez Wart?. Na potnoe odeh zachowaty si?slady podgrodzia. Okopy jako wies 
z folwarkiem wyst?pujq dopiero na mapach z XXw. 

- Ptaszkowice - wzmiankowane kolejno w 1386r. jako Ptascowicz, w XVIw. jako 
Ptasclicowycze, Pthaschcowycze, Pthaskovicze, Pthaskowicze. W XIXw. - Ptaszkowice to 
wies i folwark w parafii Strohsko. 

- Roikow - pojawia si? juz w 1221 r. w dokumencie Konrada Mazowieckiego, dotyczqeym 
nadania wsi jako Ragicouo. W XVIw. Roykow byt wsiq w parafii Marzenin. W XIXw. 
znajdowat si? tu rowniez folwark. 

- Strohsko - ehoeiaz pierwsze wzmianki przypadajq na XIVw., sama wies musiata 
funkejonowac wczesniej. Tutejszy kosciotek romahski wzniesiono w I potowie Xlllw. 
WXIVw. wyst?puje jako Stronsco, Stronszko, Strohsko, w XVIw. nadal byto wsiq 
szlacheckq. XIXw. - Strohsk - wies i folwark. Na terenie wsi znajduje si? wzgorze zwane 
niegdys Grodzysko, ktore wymienione w XVI-wiecznym opisie uposazenia plebana w 
Strohsku. Dtugq tradycj? ma takze tutejsza parafia, obejmujqca dawniej wiele z 
wymienionych tu wsi, w czasach dawniejszych znajdujqea si? na terenie dekanatu 
Szadkowskiego, arehidekanatu uniejowskiego. 

- Swedzienieiewice - w XIVw. Swandzeneuicze, Swandzenouicz, Swandzenovicze; w XVIw. 
- Szedzanowycze, Swyadzanovycze, Swiadzienievicze, Szwi^dzienyewicze -wies w parafii 
Marzenin. XlX-wieezne Sw^dzieniewice to wies z folwarkiem w parafii Zduhska Wola. 

- Wozniki- w 1311 r. razem z Pstrokoniami zostaty nadane Wactawowi zwanemu Liszowic 
przez Wtadystawa Lokietka. W 1336r. Kazimierz Wieiki zatwierdzit ugod? dotyezqeq 
podziatu wsi mi?dzy zony Zegoty z Sieeieehowie i Zawiszy z Sueheie. Wedtug tego 
podziatu Wosniki przypadty zonie Zawiszy. XVIw. - Wosnyky, Woznyky- wies szlaehecka 
w parafii Strohsko. 

Wozniki i Pstrokonie wyst?pujq razem od tego wtasnie roku do XVIw. wtqcznie 
i znajdujq si? najpierw w r?ku Pstrokohskich herbu Poraj, po czym od 1459r. w r?kach 
Pstrokohskich herbu Budzisz, czyli Paparona. Zawisza z Suchcic, ktorego zonie 
przypadty w 1336r. Wozniki, byt niewqtpliwie cztonkiem rodu Porajow. 

- Zapolice - wzmiankowane w XVIw. jako Zapolycze, Zapolicze- wies szlaehecka w parafii 
Strohsko. W XIXw. - wies i folwark nad Wartq. 

4.2. Srodowisko kulturowe 

Zachowane zasoby dziedzictwa kulturowego, obejmujqce cenne zabytki wpisane do 
rejestru zabytkow i ewidencji konserwatorskiej, historycznie uksztattowane uktady 
przestrzenne, miejsca koncentracji podziemnych warstw kultury, a takze tradycja regionu 
stanowiq wartosci podlegajqcej ochronie prawnej i pozwalajqce na wyodr?bnienie obszarow 
0 znaczqcych walorach srodowiska kulturowego. 

W gminie Zapolice nie ma jednostek osadniczych o wyrozniajqcym si? uktadzie 
ruralistycznym. Zdecydowana wi?kszosc wsi to typowe rz?d6wki lub ulicowki ze stale 
uzupetnianq zabudowq plombowq w lukach przy drodze. Taki typ zabudowy okreslany jest 
jako jednodrozny zwarty lub jednodrozny luzny. Wyst?puje on we wsiach: Holendry, 
Marzynek, Ptaszkowice, Jelno, Rembieszow, Wozniki, cz?sc Pstrokoni, Jeziorko, Strohsko, 
Beleh. 
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Zabudowa typu osiedlowego wystepuje tyIko w Zapolicach. Wschodnia cz?sc gminy to 
przewaga zabudowy rozproszonej. Dominuje ona w Mtodawinie, Wygietzowie, Rojkowie, 
Sw?dzieniejewicach, w cz?sci Branicy i Marcelowie. W Paprotni, Pstrokoniach i Branicy 
coraz wyrazniej ksztattuje si? uktad zabudowy wielodrozny, zas przy dwoch rownolegtych 
drogach rozwija si? zabudowa w Kalinowej. 

Obecne uktady roztogow pol sq dzis zywym dowodem wielowiekowych procesow 
zwiqzanych z podziatem ziemi i charakterem prowadzonej na niej gospodarki rolnej. 
Zdecydowanie przewaza w gminie uktad pasmowy z niewielkim udziatem typu blokowo-
pasmowego. 

4.3. Obiekty objfte ochronq 

4.3.1. Obiekty w p i s a n e do rejestru zabytkow 

Na terenie gminy Zapolice istnieje 6 obiektow wpisanych do rejestru zabytkow. Pi?c 
z nich sq zabytkami architektury: murowane dwory w Kalinowej i Pstrokoniach, murowana 
kaplica dworska w Rembieszowie, kosciot parafialny oraz kaplica cmentarna w Strohsku. 
Jeden z nich to park w Pstrokoniach. 

Murowanv dwor mieszkalny w Kalinowei (nr rej. 236/A) powstat ok. 1820r. wedtug 
projektu nieznanego autora w miejscu dawnego zespotu dworskiego. Wzniesiono go w stylu 
klasycystycznym, ktory zostat nieco zatarty przez pozniejsze zabiegi adaptacyjne, 
tj. dodatkowe wejscie, przybudowki od strony wschodniej i nowq stolark? okien. Z tych 
ostatnich oryginaine zachowato si? tyIko jedno (elewacja potudniowa): trojdzielne, wyzsze od 
pozostatych. Nad nim widoczny jest jeszcze charakterystyczny slad po tuku. 

Sam budynek jest parterowy na planie prostokqta. Na osi znajduje si? portyk wsparty 
na kolumnach, a nad nim mansarda zwiehczona tympanonem. Kolumny, okrqgte 
w przekroju, spoczywajq na prostych bazach i majq skromnie zdobione gtowice. Budowla 
jest zorientowana fasadq na zachod - nietypowo biorqc pod uwag? czas, w ktorym powstata. 

Murowanv dwor w Pstrokoniach (nr rej. 307/A) datowany jest na koniec XIXw., jego 
dzieje nie sq wi?c zbyt dtugie. Zarowno autor projektu, jak i budowniczy pozostajq nieznani. 
Budowla, o pierwotnym przeznaczeniu mieszkalnym, zostata wzniesiona prawdopodobnie na 
miejscu starego dworu drewnianego, dla potrzeb miejscowego dziedzica Pstrokohskiego. Styl 
zabytku nawiqzuje do wielu wczesniejszych prqdow w architekturze. Obiekt usytuowany jest 
w rozlegtym parku z wieloma wartosciowymi okazami starodrzewu. Od drogi prowadzi doh 
aleja wysadzana drzewami. Sam budynek jest murowany, pi?trowy, zwiehczony 
czterospadowym dachem z trzypi?trowq wiezq w potnocno-zachodnim narozniku. 

W latach 1945-76 dwor uzytkowany byt przez tutejszq szkot? podstawowq, obecnie jest 
wtasnoseiq prywatnq i pozostaje w trakcie remontu. 

Kaplica dworska w Rembieszowie (nr rej. 250/A) wchodzita dawniej w obr?b 
zatozenia patacowo-parkowo-folwarcznego. Znajdowata si? we wschodniej cz?sci parku 
dworskiego, obecnie zachowanego w stanie szczqtkowym. 

Wzniesiono jq w poczqtkach XIXw. wedtug projektu nieznanego autora w stylu 
klasycystycznym. Na 1842r. przypadt pien^/szy remont obiektu, sfinansowany przez 
owczesnego dziedzica wsi Andrzeja Stawickiego, co potwierdzajq jego inicjaty umieszezone 
nad elewaejq. Kolejny przeprowadzit w 1900 lub 1902r. nast?pny wtaseieiel majqtku, 
Eugeniusz Zielihski, ktorego inicjaty rowniez utrwalono na scianie budynku. Po 1945r. 
kaplica przeszta we wtasnosc parafii rzymsko-katolickiej w Strohsku. 

Sam obiekt wzniesiono na planie prostokqta, a od potnocy zamyka go potkolista 
absyda. Zwartq bryt? wiehezy wysoki dach dwuspadowy. W sktad wyposazenia wn?trza 
kaplicy wchodzi m.in. barokowy ottarz kamienny z kohca XVIIw. z obrazem Matko Boskiej 
Bolesnej i Chrystusa ukazujqcego rany (XVIIw.) oraz procesyjny krucyfiks. 

W otoczeniu kaplicy znajduje si? pozostatosc pomnikowego d?bu, przy ktorym -
zgodnie z miejscowq tradycjq - nastqpito cudowne objawienie Matki Boskiej. 
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Kosciot parafialny pod wezwaniem sw. Urszuli w Strohsku (nr rej. 253/A) - jedyny 
na terenie gminy Zapolice zabytek o znaczeniu krajowym - zostat wzniesiony w I potowie 
Xlllw. Pierwsze wzmianki o nim w zrodtachi pojawity si? dopiero w XIVw. Wiadomo, ze byt 6w 
zabytek wielokrotnie przebudowywany i odnawiany. W 1458 r. jeden ze Stroriskichi, 
dziedzicow wsi Strohsko, odbudowat, a zarazem powi?kszyt starszy kosciot. Kolejna 
rozbudowa obiektu miata miejsce w 1726r. i zostata przeprowadzona dzi?ki staraniom 
dziedzica Kazimierza Walewskiego, kasztelana spicymierskiego. Juz w XX w. dobudowano 
doh kaplic? i jednoosiowq wiez? o czterech kondygnacjach. Kosciot wystawiono z mensy 
arcybiskupow gniezniehskich. Jest to jednonawowy, ohentowany kosciotek w stylu 
romahskim, o krotszym i w?zszym prezbitehum, ktore zamyka potkolista absyda. Nawa jest 
przedtuzona i poszerzona ku zachodowi, nad niq umieszezone czworobocznq sygnaturk?. 
Z czasu budowy pochodzi pozostatosc rzezbiarskiego wystroju kosciota w postaci 
potkolistego tympanonu. Przedstawia on smoka pozerajqeego ptaka lub owada. 

W wyposazeniu kosciota znajdujq s i ? : 
- ottarz gtowny w stylu baroku z kohca XVIIw. Towarzyszq mu rzezby sw. Doroty 

i Apolonii oraz obraz Matki Boskiej z Dzieciqtkiem. 
- dwa ottarze boczne barokowe z poczqtku XVIIIw. z rzezbami swi?tych Anny 

Samotrzeciej, Kazimierza Krolewicza, sw. Jozefa i Zachariasza oraz Michata 
Archaniota i Aniota Stroza z kohca XVIIIw. Znajdujq si? tam rowniez obrazy swi?tych: 
Jozefa z XVIIIw. oraz Jana Nepomucena i Anny z poczqtku XIXw. Ottarze te byty 
restaurowane w 1874 i 1873r. 

- dwa ottarze boczne, takze barokowe, z okoto 1730r., a przy nich rzezby 
Sw. Wojciecha, Stanistawa i Wawrzyhca oraz niezidentyfikowanego swi?tego. 
Towarzyszq im rowniez obrazy: Przemienienia Pahskiego i sw. Mikotaja z XVIIIw. 

- ottarz w kaplicy z 1749r. z grupq Ukrzyzowania z XVIIIw. 
- tympanon romahski z ptaskorzezbq smoka i motywem plecionki 
- drewniana chrzcielnica klasycystyczna 
- dwie kropielnice z 1504r. 
- trzy feretrony barokowe 
- gotycka rzezba Pieta z poczqtku XVIw. 
- barokowa rzezba Chrystus Zmartwychwstaty 
- rokokowe i klasycystyczne lichtarze i krzyze ottarzowe 
- tablice inskrypcyjne: Antoniego Myszkowskiego, Franciszka i Sebastiana Bemow 
- monstrancja wiezyczkowa z figurkami swi?tych z okoto potowy XVIIw. 
- kielich barokowy z kohca XVIIIw. 
- barokowy relikwiarz. 

Kaplica cmentarna w Strohsku (nr rej. 254/A) datowana jest na 1821 r., a wzniesiono 
jq zapewne jako kaplic? grobowq rodziny Sucheckich (ptyta nagrobna Daniela Sucheckiego 
z 1821 r. stanowi zarazem ptyt? erekcyjnq kaplicy). Obiekt ma form? klasycystycznq. 
Znajduje si? w zakohczeniu centralnej alei cmentarza, na nieco wyniesionym terenie. 
Poprzedzajq jq monumentalne schody. 

Zabytek wzniesiono na planie prostokqta, zamkni?tego potkoliscie. Ceglane sciany 
wiehezy drewniany strop z dwuspadowym dachem, pokrytym ocynkowanq blachq stalowq. 

W sktad wyposazenia kaplicy wchodzq: 
- rzezbiony krucyfiks z XIXw.; 
- pomnik nagrobny Adolfiny Myszkowskiej w formie kolumny zwiehczonej urnq; 
- tablica J. Sucheckiej z inskrypcjq. 

Park zabytkowy w mieiscowosci Pstrokonie (nr rej 423/A) o powierzchni ok. 8 ha 
jest obecnie wtasnoseiq prywatnq. Elementem wyrozniajqcym sq tu zabytkowy budynek oraz 
dose duze stawy zajmujqce eatq ez?sc zachodniq. 

Drzewostan uformowany w roznej wielkosci skupiny ma charakter laso-parku. 
Wyst?pujq tu: klon, groehodrzew, lipa, jesion, dqb, swierk. 
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Na terenie parl<u znajdujq si? dwa pomniki przyrody, ktore na poczqtku lat 
dziewiecdziesiqtych byty poddane zabiegom konserwaeyjnym. 

4.3.2. Obiekty znajdujqce s i ^ w Wojewodzkiej Ewidencj i Zabytkow (w tym 
w p i s a n e do rejestru zabytkow) 

Tabela 7. Obiekty obj?te Wojewodzkq Ewidencjq Zabytkow 

Lp. Ad res Nazwa obiektu Czas powstania 
1. Holendry Cmentarz ewangelicki 
2. Kalinowa Zespol dworski 2. Kalinowa 

Dwor (nr rej. 236/A) ok.1820r. 
2. Kalinowa 

Park 
3. Paprotnia Zespot patacowy 3. Paprotnia 

Patac 
3. Paprotnia 

Park 
4. Pstrokonie Zespol dworski 4. Pstrokonie 

Dwor (nr rej. 307/A) koniec XIXw. 
4. Pstrokonie 

Park (nr rej. 423/A) 
5. Ptaszkowice Park dworski 
6. Rembieszow Kaplica dworska (nr rej. 250/A) 
7. Stroiisko Zespot kosciota parafialnego p.w. 3w Urszuli 7. Stroiisko 

Kosciot (nr rej. 253/A) 
7. Stroiisko 

Otoezenie kosciota 
8. Strohsko Zespol cmentarza parafialnego 8. Strohsko 

Kaplica cmentarna (nr rej. 254/A) 1821 r. 
8. Strohsko 

cmentarz 
9. Strohsko Park dworski 
10. Sw?dzieniejewice Cmentarz wojenny 
11. Zapolice Park dworski 

4.3.3. Wykaz zabytkow n ieruchomych w y z n a c z o n y c h przez W K Z do ujecia 
w Wojewodzkiej Ewidencj i Zabytkow 

Tabela 8. Wykaz zabytkow nieruchomych wyznaczonych przez WKZ do uj?cia 
w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow 

Lp- Ad res Nazwa obiektu Czas powstania 
1. Beleh Zespol umocnieh polskich 1939r. 
2. Ptaszkowice Dwor mur. 2 pot. Xix. 
3. Rembieszow Relikt zespotu dworskiego 

Czworaki, obecnie dom nr 77 mur. Lata 30-te XXw. 
Pozostatosc parku XIX/XXw. 

4. Rembieszow Dom nr 83 drewn. Lata 30-te XXw. 
5. Strohsko Plebania przy kosciele parafialnym mur. 1908r. 
6. Strohsko Dom nr 1 drewn. 1936r. 
7. Strohsko Dom nr4 mur Ok. 1900r. 
8. Zapolice Relikt zespolu dworskiego - brama wjazdowa mur. Pocz. XXw. 

4.3.4. Wykaz zabytkow n ieruchomych zna jdu j^cych s i ^ w Gminnej Ewidencj i 
Zabytkow 

Tabela 9. Gminna Ewidencja Zabytkow 

Lp. Ad res Nazwa obiektu Czas powstania 
1. Beleh Zespot umocnieh polskich 1939r. 
2. Holendry Cmentarz ewangelicki 
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3. Kalinowa Zespot dworski 3. Kalinowa 
Dwor (nr rej. 236/A) ok.1820r. 

3. Kalinowa 

Park 
4. Paprotnia Zespot patacowy 4. Paprotnia 

Patac 
4. Paprotnia 

Park 
5. Pstrol<onie Zespol dworski 5. Pstrol<onie 

Dwor (nr rej. 307/A) koniec XIXw. 
5. Pstrol<onie 

Park (nr rej. 423/A) 
6. Ptaszkowice Park dworski 
7. 

Ptaszkowice 
Dwor mur. 2 pot. Xix. 

8. Rembieszow Kaplica dworska (nr rej. 250/A) 
9. Rembieszbw Relikt zespotu dworskiego 9. Rembieszbw 

Pozostatosc parku XIX/XXw. 

10. Strorisko Zespot kosciota parafialnego p.w. Sw Urszuli 10. Strorisko 
Kosciot (nr rej. 253/A) 

10. Strorisko 

Otoezenie kosciota 

10. Strorisko 

Plebania przy kosciele parafialnym mur. 1908r. 
12. Strorisko Zespot cmentarza parafialnego 12. Strorisko 

Kaplica cmentarna (nr rej. 254/A) 1821r. 
12. Strorisko 

cmentarz 
13. Strorisko Park dworski 
14. Strorisko Dom nr6 mur Ok. 1900r. 
15. Sw^dzieniejewice Cmentarz wojenny 
16. Swierzyny Park wiejski 
17. Zapolice Park dworski 
18. Zapolice Relikt zespotu dworskiego - brama wjazdowa mur. Pocz. XXw. 

4.4. S tanowiska archeologiczne 

Na terenie gminy Zapolice osadnictwo rozwijato si? juz w pradziejacfi, o czym 
swiadczq zarejestrowane tutaj liczne stanowiska arctieologiczne. Niektore z nich to 
stanowiska wielokulturowe, tzn. zawierajq matehaty z roznych chronologicznie epok. 
Najstarsze si?gajq mtodszej epoki kamienia - neolitu. Wyst?pujq tu matehaty kultury 
pucharow lejkowatych oraz kultury ceramiki sznurowej. Poza tym sporej ilosci znalezisk brak 
okreslenia przynaleznosci kulturowej. 

Takze kolejne epoki pozostawity na obszarze gminy slady swego osadnictwa. W epoce 
brqzu i okresie halsztackim byta to gtownie kultura tuzycka, w okresie latehskim - kultura 
pomorska, jak rowniez kultura przeworska, majqca swq kontynuacj? w okresie wptywow 
rzymskich. Najwi?cej jednak stanowisk wiqze si? z osadnictwem sredniowiecznym 
i nowozytnym. 

Badano z terenu gminy Zapolice jedynie 3 stanowiska: 
- Pstrokonie stan.6 - badania ratownicze (1983r.) 
- Ptaszkowice stan.3 (1988 - 89r.) 
- Strohsko stan.4. 

Sposrod 72 stanowisk zarejestrowanych na terenie gminy Zapolice jedno ma 
znaczenie krajowe (Strohsko stan.1. - kosciot romahski; patrz cz?sc Obiekty wpisane do 
rejestru zabytkow), pozostate natomiast majq jedynie znaczenie lokalne i zadne z nich nie 
figuruje w rejestrze zabytkow archeologicznych. Zwraca uwag? koncentracja przewazajqcej 
liczby stanowisk w strefie kraw?dziowej doliny Warty. Proponuje si? zatem zilustrowac rejony 
lokalizacji zarejestrowanych stanowisk archeologicznych, zas stref? ustanowic dla obszaru 
koncentracji stanowisk, czyli dolin? Warty i Widawki, stref? kraw?dziowq dolin tych rzek oraz 
cz?sc przylegajqcych partii wysoczyzny. 
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Tabela 10. Wykaz stanowisk archeologicznych 

Lp. Miejscowosc Nr 
stanowiska Opis 

1 Adamowek 1 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
2 Anielow 1 slady osadnictwa - (epoka brqzu) 
3 

Beleh 

1 
osada - kultura pucharow lejkowatych (neolit) 
cmentarzysko - kultura pomorska (okres halsztacki) 
cmentarzysko - kultura przeworska (okres rzymski) 

4 

Beleh 

2 slady osadnictwa (epoka kamienia) 4 

Beleh 

2 cmentarzysko - kultura pomorska (okres latehski) 
5 Beleh 3 osada - kultura polska (pozne sredniowiecze) 
6 Beleh 4 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
7 

Beleh 

5 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
8 

Beleh 

6 slady osadnictwa (nieokreslone) 
9 

Beleh 

7 osada - kultura przeworska (okres rzymski) 
10 

Beleh 

8 slady osadnictwa - kultura tuzycka (okres halsztacki) 
11 

Beleh 

9 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
12 Belehskie Huby 1 slady osadnictwa - kultura tuzycka (epoka brqzu) 
13 Holendry 1 slady osadnictwa (epoka kamienia) 
14 Holendry 2 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
15 Jelno 1 slady osadnictwa (epoka kamienia) 

osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
16 Jeziorko 1 osada(epoka brqzu) 
17 

Jeziorko 
2 osada - kultura ceramiki sznurowej (neolit-epoka brqzu) 

osada - kultura tuzycka (chronologia nieokreslona) 
18 Jeziorko 3 osada - kultura tuzycka (epoka brqzu-okres halsztacki) 
19 

Jeziorko 

4 slady osadnictwa (neolit) 
20 

Kalinowa 
1 osada - kultura przeworska (okres rzymski) 

osada - kultura polska (pozne sredniowiecze) 
21 Kalinowa 

2 osada - kultura tuzycka (okres halsztacki) 
osada - kultura polska (pozne sredniowiecze) 

22. Mtodawin 1 slady osadnictwa (pradzieje) 
23 Paprotnia 1 slady osadnictwa (epoka kamienia) 
24 

Pstrokonie 

1 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
25 

Pstrokonie 

3 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
osada - kultura polska ( nowozytnosc) 

26 
Pstrokonie 

4 slady osadnictwa - kultura przeworska (okres rzymski) 
27 Pstrokonie 5 cmentarzysko - kultura pomorska (okres latehski) 
28 

Pstrokonie 
6 cmentarzysko - kultura tuzycka (okres halsztacki) 

29 

Pstrokonie 

7 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
30 

Pstrokonie 

8 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
31 

Pstrokonie 

9 dwor - kultura polska (XIXw.) 
32 

Ptaszkowice 
1 

slady osadnictwa-kultura tuzycka (chronologia 
nieokreslona) 
osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 

33 
Ptaszkowice 

2 slady osadnictwa - kultura polska (nowozytnosc) 
34 

Ptaszkowice 

3 osada - kultura pucharow lejkowatych (neolit) 
35 

Rembieszow 

1 slady osadnictwa (epoka kamienia) 
osada - kultura polska (nowozytnosc) 

36 

Rembieszow 

2 osada - kultura przeworska (okres rzymski) 
osada - kultura polska (nowozytnosc) 

37 Rembieszow 3 cmentarzysko - kultura tuzycka (okres halsztacki - okres 
latehski) 

38 

Rembieszow 

4 osada - kultura tuzycka (epoka brqzu-okres halsztacki) 
39 

Rembieszow 

5 
cmentarzysko - kultura tuzycka (epoka brqzu-okres 
halsztacki) 
osada - kultura polska (pozne sredniowiecze) 

40 Rembieszow -
Kolonia 1 slady osadnictwa (epoka kamienia) 

41 Rojkow 1 slady osadnictwa - kultura polska (nowozytnosc) 
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42 2 slady osadnictwa - kultura polska (nowozytnosc) 
43 

Strorisko 

1 kosciot romariski (wczesne sredniowiecze) 
44 

Strorisko 

2 
osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
osada - kultura polska (pozne sredniowiecze -
nowozytnosc) 

45 

Strorisko 

3 cmentarzysko - kultura pomorska (okres halsztacki) 
46 Strorisko 4 Cmentarzysko - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
47 Strorisko 

5 obozowisko (epoka kamienia) 
slady osadnictwa - kultura tuzycka (okres halsztacki) 

48 

Strorisko 

6 slady osadnictwa (epoka kamienia) 
49 

Strorisko 

7 slady osadnictwa (epoka kamienia) 
50 

Strorisko 

8 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
51 

Strorisko 

9 slady osadnictwa (epoka kamienia) 
52 Sw?dzieniejewice 

3 
slady osadnictwa (epoka kamienia) 
slady osadnictwa - kultura polska (nowozytnosd) 
slady osadnictwa (pradzieje) 

53 

Wozniki 

2 osada - kultura pomorska (okres latehski) 
osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 

54 

Wozniki 
3 slady osadnictwa (epoka kamienia) 

osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
55 Wozniki 4 slady osadnictwa - kultura przeworska (okres rzymski) 
56 

Wozniki 

5 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
57 

Wozniki 

6 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
58 

Wozniki 

7 slady osadnictwa (epoka kamienia) 
59 

Wygiete6w 1 

slady osadnictwa (nieokreslone chronologicznie i 
kulturowo) 
slady osadnictwa -kultura tuzycka (chronologia 
nieokreslona) 

60 Wygietzow 2 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
61 

Zagorzyce 

1 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
62 

Zagorzyce 

2 slady osadnictwa - kultura pucharow lejkowatych (neolit) 
63 

Zagorzyce 

3 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
64 

Zagorzyce 

4 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
65 

Zagorzyce 

5 osada - kultura polska (nowozytnosc) 
66 

Zagorzyce 

6 slady osadnictwa - kultura polska (pozne sredniowiecze) 
67 Zagorzyce 7 

slady osadnictwa - kultura przeworska (okres latehski) 
osada - kultura przeworska (okres rzymski) 
osada - kultura polska (nowozytnosc) 

68 

Zagorzyce 

8 slady osadnictwa (epoka kamienia ) 
69 

Zagorzyce 

9 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
70 

Zagorzyce 

10 
obozowisko (epoka kamienia) 
slady osadnictwa ( pradzieje ) 
osada - kultura polska (nowozytnosc) 

71 Zamoscie 1 osada - kultura prapolska (wczesne sredniowiecze) 
72 Zapolice 1 dwor - kultura polska (nowozytnosc) 

5. Uwarunkowania wynikajsice z warunkow i j a k o s c i zyc ia mieszkahcow, 
w tym ochrony ich zdrowia 

5.1. Struktura ludnosci 

Liczba mieszkaricow gminy Zapolice wg stanu w dniu 31 grudnia 2010 r. przedstawiata 
si? w nast?pujqcy sposob. 

Tabela 11. Liczba ludnosci gminy 
Ludnosc 

ogotem kobiety m^zczyzni na 1 km^ 

4872 2395 2477 60 

Zrodfo: UG Zapolice 
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Tabela 12. Stan ludnosci i zmiany w poszczegolnych miejseowoseiaeh 

Lp. Miejscowosc Liczba mieszkahcow Wskaznik zmian 
2005=100% 

Lp. Miejscowosc 
2005r. 2010r. 

Wskaznik zmian 
2005=100% 

1. Beieri 119 116 97,5 
2. Beleh Kolonia 131 139 106,1 
3. Branica 153 149 97,4 
4. Branica Kolonia 20 19 95,0 
5. Holendry 204 223 109,3 
6. Jelno 132 129 97.7 
7. Jeziorko 47 45 95,7 
8. Kalinowa 257 254 98,8 
9. Marcelow 70 78 111,4 
10. Marzynek 151 171 113,2 
11. Mtodawin Dolny 78 80 102,5 
12. Mtodawin Gorny 121 121 100,0 
13. Paprotnia 433 437 100,9 
14. Pstrokonie 466 486 104,3 
15. Ptaszkowice 213 221 103,7 
16. Rembieszow 359 362 100,8 
17. Rojkow 86 102 118,6 
18. Strorisko 191 225 117,8 
19. Sw^dzieniejewice 268 279 104,1 
20. Swierzyny 157 148 94,3 
21 . Wozniki 153 158 103,2 
22. Wygietzow 138 124 89.9 
23. Zapolice 811 806 99,4 

Razem 4758 4872 102,4 
Zrodib; UG w Zapolicach 

Z powyzszego wynika, ze w okresie ostatnich 6 lat, liczba ludnosci w gminie Zapoliee 
zwifkszyta si? o 114 osob, tj. 2,4%. 

Wzrost liczby ludnosci jednak nie wystqpit wsz?dzie, a jedynie w 14 miejseowoseiaeh. 
Najwi?kszy, ponad 10% wzrost odnotowaty Holendry, Marcelow, Marzynek, Rojkow 
i Strohsko. 

Spadek liczby ludnosci wystqpil w 9 miejseowoseiaeh, najwi?kszy, bo o ponad 10% 
dotknqt miejscowosc Wygietzow. 

Proees zmian liczby ludnosci koresponduje z wielkoseiq ruchu budowlanego 
analizowanego w ostatnich 6 latach. Wtasnie bowiem w tych miejseowoseiaeh, w ktorych 
liczba ludnosci wzrosta - odnotowano najwi?kszq liezb? wydanych decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz pozwoleh na budow?. 

Uktad struktury wieku i ptei ludnosci jest w znacznej mierze wynikiem 
dotychczasowego ruchu naturalnego ludnosci - a z drugiej strony ma decydujqey wptyw 
na obeenq liczb? urodzeh i zgonow mieszkahcow gminy oraz b?dqcy ich wynikiem przyrost 
naturalny na terenie gminy. 

Tabela 13. Ruch naturalny ludnosci 

Ruch naturalny ludnosci 
Rok Stan wg 

faktycznego 
zamieszkania 

Matzehstwa Urodzenia 
zywe 

Zgony Przyrost 
naturalny 

Migracje 

2005 4758 36 49 55 -6 +49 
2006 4796 59 44 37 +7 +27 
2007 4811 58 43 69 -26 +43 
2008 4812 66 54 69 -15 +12 
2009 4833 45 58 67 -9 +28 
2010 4872 56 46 49 -3 +38 

Z powyzszego wynika, ze wyst?pujq wahania w liczbach bezwzgl?dnych urodzeh 
i zgonow oraz przyrostu naturalnego. W ostatnim okresie przyrost naturalny byt jednak 
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ujemny. 

W zakresie migracji ludnosci, wyraznie od kilku lat wystepuje przewaga naptywu 
ludnosci do gminy nad jej odptywem z gminy. Dodatnie saldo ruchu w^drowkowego jest 
jednak wskazowkq, ze gmina Zapolice jest dla pewnej grupy osob atrakcyjna jako miejsce 
zamieszkania. 

5.2. Opieka medyczna i soc ja lna 

Ustugi zdrowotne swiadezy Niepubliczny Zaktad Opieki Zdrowotnej "ZAMED" 
w Zapolicach oraz pojedyncze gabinety lekarskie. W Zapolicach znajduje s i f apteka. 
Ponadto funkcjonuje Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej. 

5.3. Oswiata i wychowanie 

W gminie funkcjonuje Zespot Szkot Ogolnoksztatcqcych w Zapolicach. W sktad ZSO 
w Zapolicach wchodzq: Szkota Podstawowa im. 4 Putku Piechoty Legionow i Gimnazjum. 
WSzkole Podstawowej funkcjonuje 13 oddziatow, w Gimnazjum 9 oddziatow. 
W Rembieszowie funkcjonuje Spoteczna Szkota Podstawowa. Istniejqce szkoty 
zabezpieczajq potrzeby gminy. Poza wskazanq placowkq na obszarze gminy nie wystepujq 
szkoty 0 poziomie srednim. Ponadto w gminie funkcjonuje Publiczne Przedszkole 
w Zapolicach. 

5.4. Kultura i sz tuka 

Na terenie gminy funkcjonuje Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Zapolicach oraz 
Gminna Biblioteka Publiczna w Zapolicach. Wiodqcym w zakresie dziatalnosci kulturalnej jest 
Gminny Osrodek Kultury w Zapolicach. Osrodek prowadzi zaj^cia z zakresu: 
- aerobiku 
- rytmiki 
- tahca nowoczesnego 
- plastyki 
- kota muzycznego 
- sportu masowego 
- cwiczeh sitowych rekreacyjno-sportowych 

Gminny Osrodek Kultury i Sportu w Zapolicach wspotpracuje ze szkotami, Klubami 
Sportowymi, Kotami Gospodyh Wiejskich, Radami Soteckimi poszczegolnych wsi oraz ich 
mieszkahcami, z instytucjami kultury powiatu zduhskowolskiego. 

Z organizowanych imprez na uwag^ zastugujq„Dni Zapolic", w czasie ktorych 
organizowane sq zawody, mecze pitkarskie, wyst^py artystyczne. Najwazniejszym i jednym 
z najciekawszych punktow programu jest Inscenizacja Historyczna Szlakiem Bojowym 
Strzelcow Kaniowskich Waiki Obronne 1939. 

5.5. Obiekty sakra lne 
Obstuga mieszkahcow gminy Zapolice w zakresie ustug kuitu religijnego realizowana 

jest przez parafi? rzymsko-katolickq w Strohsku. Uzupetniajq je kaplice ziokalizowane 
w Rembieszowie i Mtodawinie (parafia Marzenin). 

Nie obejmujq one zasi^giem swojego oddziatywania obszaru catej gminy poniewaz 
wsie Paprotnia i Holendry nalezq do parafii w Zduhskiej Woli. 

Parafia w Strohsku obejmuje swym zasi^giem rowniez wies Piaski z gminy Zduhska 
Wola oraz wies Rzechta z gminy Sieradz. 

5.6. Administracja i f inanse 
W miejscowosci Zapolice znajduje si? siedziba Urzedu Gminy, poczty oraz placowka 

bankowa. 
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5.7. Sport 

Organizacjami sportowymi funi<cjonujqcymi na terenie gminy jest Gminny Klub 
Sportowy w Zapolicach, Ludowe Kluby Sportowe Paprotnia i Kalinowa. 

Pr^znie dziata Koto Polskiego Zwiqzku W^dkarskiego, ktore gospodaruje na terenie 
starorzecza Warty w Pstrokoniach. 

6. Uwarunkowania wynikajc|ce z zagrozenia bezp ieczehstwa ludnosci i jej 
mienia 

6.1. Zagrozenie powodziowe 

Wedtug studium zagrozenia powodziowego sporzqdzonego przez RZGW w Poznaniu 
w 2002r. tereny zaiewowe obejmujq okoto 1880 ha powierzchni gminy. W ramach nich 
wydzielono: tereny zaiewane wodq 1 % zajmujqce powierzchni^ okoto 1050 ha i tereny 
chronione obwatowaniem - okoto 830 ha. W 1997r., w czasie powodzi, obszary zaiane obj^ty 
powierzchni^ zblizonq do catosci terenow obj^tych operatem. Tereny faktycznie zaiane 
znalazty si? zarowno w obrebie obszarow zaiewanych wodq 1%, jak i na ponad 500 ha na 
terenach chronionych obwatowaniem. Nalezy tu zwrocic szczegoinq uwag? na rzek? 
Widetk?, ktora choc niewielka, to jednak ptynqc we wschodniej czesci doliny Widawki, blisko, 
a zarazem wzdtuz terenow zabudowanych wsi Rembieszow, Pstrokonie, jest gtownym 
sprawcq szkod powodziowych w gminie. 

W dniu 22 grudnia 2013 r. na Hydroportalu KZGW zostaty opublikowane mapy 
zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Na terenie gminy Zapolice obszary 
szczegolnego zagrozenia powodziq zostaty wyznaczone w Studium ochrony 
przeciwpowodziowej dla rzeki Warty i Widawki. W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu 
opublikowane zostaly zweryfikowane i ostateczne wersje map zagrozenia powodziowego i map ryzyka 
powodziowego w formacie pdf. Jednoczesnie mapy zostaly przekazane przez Prezesa Krajowego 
Zarzqdu Gospodarki Wodnej organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88/ 
ust. 3) i jako oficjalne dokumenty planistyczne stanowiq podstaw^ do podejmowania dzialan 
zwiqzanych z planowaniem przestrzennym i zarzqdzaniem kryzysowym. 

Projektowana koncepcja zmian w systemic zabezpieczeh przeciwpowodziowych rzeki 
Warty nie wprowadza nowych urzqdzen zabezpieczajqcych na terenie gminy. Obecne 
zabezpieczenia (waty przeciwpowodziowe) sq zmodernizowane, tak, aby wykluczyc 
zagrozenie przeciwpowodziowe poza ich zasi^giem, co prowadzi do ograniczenia 
powierzchni zagrozonych. 

Zagrozenia nadzwyczajne, w tym powodziowe zwiqzane sq z sytuacjami awaryjnymi, 
zwiqzanymi z wszelkiego typu obiektami infrastruktury technicznej, stwarzajqcymi zagrozenia 
dla zdrowia i zycia ludzi oraz katastrofami wywotanymi przez sity natury. 

Gtowne zrodto zagrozeh nadzwyczajnych w gminie to tereny szczegolnego zagrozenia 
powodziq wynikajqce z czynnikow naturalnych - wystepujqce w dolinie rzeki Warty i jej 
doptywu Widawki a takze tereny zagrozone powodziq wystepujqce w dolinie rzeki Widetki. 
Zagrozenie stanami powodziowymi wystepuje szczegolnie w okresie wiosennym i wywotane 
jest roztopami i opadami deszczu. 

Dolina rzeki Warty, zostata obudowana watami przeciwpowodziowymi 
zabezpieczajqcymi przylegte tereny przed okresowymi wylewami rzeki. Potudniowa cz^sc 
nie posiada zadnych barier systematycznie grozqc podtopieniami obszarow przylegajqcych 
do ich dolin. 

6.2. Zagrozenie osuwaniem s i ^ m a s z iemnych 

Na obszarze gminy Zapolice terenem potencjalnie narazonym na osuwanie s i^ mas 
ziemnych jest strefa kraw^dziowa doliny rzeki Warty na odcinku od Belenia do Strohska. 
Strefa kraw^dziowa, poprzecinana jest gt^bokimi dolinami, charakteryzuje si§ wysokim 
stopniem nachylenia powierzchni. 

41 



6.3. Zagrozenie bezpieczehstwa publ icznego 

Za bezpieczenstwo publiczne w gminie Zapolice odpowiada Komenda Powiatowa 
Policji w Zduhskiej Woli. 

Na terenie gminy dziala 6 organizacji OSP w: Zapolicach, Beleniu, Pstrokoniach, 
Rembieszowie, Paprotni i Swedzieniejewicach. 

Wszystkie OSP majq swoje remizy strazackie. Pod wzgl^dem wyposazenia OSP 
w Zapolicach dysponuje dwoma wozami, a straze w Pstrokoniach, Rembieszowie, Paprotni i 
Sw^dzieniejewicach - po jednym kazda. W Krajowym Systemie Ratownictwa Gasniczego 
dziatajq OSP w Zapolicach i OSP w Pstrokoniach. 

7. Uwarunkowania wynikajeice z potrzeb i mozl iwosci rozwoju Gminy 
Zapol ice 

Potrzeby rozwoju gminy pokazujq mi^dzy innymi wnioski mieszkahcow do niniejszego 
studium, z ktorych wynika, ze najpilniejszymi potrzebami w gminie sq: 

• przeznaczenie terenow na zabudow? mieszkaniowq jednorodzinnq, 
• przeznaczenie terenow na zabudow? rekreacyjnq, 
• rozbudowa i modernizacja systemow infrastruktury, 
• ochrona przed powodziami. 

Poza tym, do potrzeb rozwoju gminy nalezy zaiiczyc: 
• usprawnienie i modernizacj? systemu komunikacyjnego, 
• dostosowanie obiektow i przestrzeni do potrzeb osob niepetnosprawnych, 
• preferowanie rozwoju nowoczesnych technologii ochrony srodowiska, 
• uporzqdkowanie zieleni przy obiektach ustugowych, 
• propagowanie rolnictwa ekologicznego, 
• ochron? gruntow o wyzszych klasach bonitacyjnych przed ruralizacjq, 
• stworzenie bazy mieszkah socjalnych, 
• zaktywizowanie szlakow turystycznych. 

Za mozliwosci rozwoju gminy nalezy uznac: 
• wykorzystanie srodkow unii europejskiej, 
• wykorzystanie walorow przyrodniczych gminy do rozwoju funkcji 

agroturystycznej, wzrost popytu na ustugi agroturystyczne, 
• rozwoj ustug jako konsekwencja wzrostu dochodow ludnosci, 
• rosnqcy popyt na dziatki pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe 

i ustugowe, 
• przebieg przez obszar gminy projektowanej trasy S-8, 
• wykorzystanie dogodnego potqczenia komunikacyjnego z regionem, 

zwtaszcza z osrodkiem miejskim Zduhska Wola. 

8. Uwarunkowania wynikajqce ze s tanu prawnego gruntow 

W strukturze wtasnosciowej gminy dominujq indywidualne gospodarstwa rolne. 
Niewielka powierzchnia gruntow jest we wtadaniu sektora publicznego, sq to gtownie grunty 
zaj?te pod lasy, drogi oraz wody. 

Tabela 14. Struktura wtasnosciowa gruntow 

Wyszczegolnlenie 
gruntow 

Pow. 
ogolna 

(ha) 

pow. 
gminy 
/pow. 
rubr. 2 

% 

Uzytki 
rolne 

(ha) 

Grunty lesne 
oraz 

zadrzewienia i 
zakrzewienia 

(ha) 

Grunty 
zabudow 
zurbaniz. 

(ha) 

Grunty 
pod 

wodami 

(ha) 

Uzytki 
ekolog 

(ha) 

NIeuzy 
tki 

(ha) 

Tereny 
rozne 

(ha) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Grunty Skarbu 
Panstwa w tym: 

1001 12,3 60 775 3 117 21 7 18 

Wchodz^ce w sktad 38 0,5 35 2 0 0 0 1 0 
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ZWRSP 
W zarz^dzie PGL Lasy 
Paristwowe 

795 9,8 15 757 2 0 21 0 0 

Grunty SP przekazane 
w uzytkowanie 
wieczyste 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grunty spotek SP 
przeds. paristwowych i 
innych paristwowych 
osob prawnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grunty gmin i zw. 
mi^dzygm. (bez 
przekaz. w 
uzytkowanie) 

256 3,2 103 15 136 1 0 1 0 

Grunty gmin i zw. 
mi^dzygm. przekaz. w 
uzytk. wieczyste 

3 0,05 3 0 0 0 0 0 0 

Grunty b^d^ce 
wtasnoseiq samorzqd. 
O S . prawnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Grunty osob 
fizycznych w tym: 

6671 82,1 6033 541 0 38 0 58 1 

Wchodzqce w sktad 
gospodarstw rolnych 

6139 75,6 5549 497 0 38 0 54 0 

niewchodzqce w sktad 
gospodarstw rolnych 

532 6,5 484 44 0 0 0 4 0 

Grunty spotdzieini 1 0,01 0 0 0 0 0 1 0 
Grunty kosciotow i 
zwiqzkow 
wyznaniowych 

17 0,2 14 0 1 0 0 2 0 

Wspolnoty gruntowe 81 1,0 55 5 0 8 0 13 0 
Grunty powiatow 53 0,6 0 0 53 0 0 0 0 
Grunty wojewodztw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grunty b^dqce 
przedmiotem 
wtasnosci osob 
niewymienionych 

40 0,5 39 1 0 0 0 0 0 

Powierzchnia 
ewidencyjna 

8123 100 6307 1337 193 164 21 82 19 

9. Uwarunkowania wynikajsice z wystepowania obiektow i terenow 
chronionych na podstawie przepisow odr^bnych 

Na terenie gminy Zapolice wystepujq obiekty i tereny chronione objQte ochronq na 
podstawie przepisow o ochronie przyrody, przepisow o ochronie zabytkow i opiece nad 
zabytkami oraz rowniez na podstawie przepisow ustawy Prawo wodne lub przepisow 
dotyczqcych wod publicznych. 

10. Uwarunkowania wynikajqce z wystepowania obszarow naturalnych 
zagrozeh geologicznych 

Na terenie gminy Zapolice nie wystepujq naturalne zagrozenia geologiczne. 

11. Uwarunkowania wynikajqce z wystepowania udokumentowanych ztoz 
kopalin oraz z a s o b o w wod podz iemnych 

11.1. Udokumentowane ztoza kopalin 

Na terenie gminy Zapolice wystepujq gtownie kopaliny pospolite. Jedynq kopalinq 
podstawowq wyst^pujqcq na obszarze gminy to fragment ztoza fosforytow „Burzenin" 
o zawartosci P2O5 w konkrecjach fosforytowych w profilu ztoza 18,1%i zasobnosci konkrecji 
fosforytowych 385 kg/m^ tj. 2 1 % wstosunku do wymogow krytehow bilansowosci. Parametr 
zasobnosci odbiega znacznie od wymogow krytehow bilansowosci okreslajqcych minimalne 
wymogi dla optacalnej eksploatacji. DIatego tez ztoze to zostato wykreslone z krajowego 
bilansu zasobow. 
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Pozostate kopaliny to kopaliny pospolite a baz? surowcowq gminy stanowiq ztoza 
surowcow mineralnych - piasku. Wykaz ztoz przedstawia ponizsza tabela. Jak wynika z tego 
wykazu wiele ze ztoz zostato skreslone z bilansu zasobow m.in. ze wzgledu na 
wyeksploatowanie. W czesci graficznej Studium (mapy uwarunkowah oraz kierunkow 
rozwoju) przedstawione jedynie ztoza aktualne, nieskreslone z bilansu. 

Tabela 15. Wykaz ztoz 

Nazwa ztoza Stan zagospodarowania 
zasobow 

powierzclinia 
w ha 

Zasoby geologiczne 
bilansowe w tys. ton 

Wydobycie 
w tys. ton 

Belen Skreslone z bilansu zasobow 0.42 

Mlodawin I zagospodarowane 10.83 

Mtodawin II Rozpoznane szczegoiowo 1,80 

Paprotnia -Marzynek Do skreslenia z zasobow 25,12 

Ptaszkowice Skreslone z bilansu zasobow 6.50 

Ptaszkowice 1 Skreslone z bilansu zasobow 1,99 

Ptaszkowice II Skreslone z bilansu zasobow 2,00 18 20 

Ptaszkowice III Skreslone z bilansu zasobow 1,60 

Ptaszkowice IV Skreslone z bilansu zasobow 60 27 

Ptaszkowice V Skreslone z bilansu zasobow 16,50 

Ptaszkowice VI Skreslone z bilansu zasobow 

Ptaszkowice I'll Rozpoznane szczegoiowo 13,57 - -

Irodto: Pahstwowy Instytut Geologiczny „Midas" 2014-09-30 r. 

12. Uwarunkowania wynikajqce z wystepowania terenow gorniczycti 
wyznaczonych! na podstawie przepisow odrebnycti 

Na terenie gminy znajdujq si? tereny i obszary gornicze m.in. w obrebie wsi 
Ptaszkowice utworzone w oparciu o udokumentowane ztoza kruszyw naturalnych. W ramach 
terenow gorniczych nie ma filarow ochronnych. 

Tabela 16. Wykaz terenow i obszarow gorniczych 

Teren i obszar 
gorniczy Surowiec 

Data wydania 
koncesji Koncesja 

wazna do 

Powierzchnia Status 
obszaru Teren i obszar 

gorniczy Surowiec 
Data wydania 

koncesji Koncesja 
wazna do teren obszar 

Status 
obszaru 

Mlodawin I Pole A piasek 08.01.2013 31.12.2032 98 568 89 246 aktualny 

Mlodawin I Pole B piasek 08.01.2013 31.12.2032 23 095 19 009 aktualny 

Paprotnia-\ piasek 25.09.2012 30.06.2015 278 947 278 947 aktualny 

Ptaszkowice piasek 17.04.1998 1110.2000 116 100 104 600 zniesiony 

Ptaszkowice A piasek 11.10.2000 06.05.2009 69 840 64 920 zniesiony 

Ptaszkowice lA piasek 25.10.2006 11.05.2011 41 278 19 963 zniesiony 

Ptaszkowice 1 piasek 31.03.2005 18.12.2006 41 137 19 963 zniesiony 

Ptaszkowice II piasek 27.05.2004 10.06.2014 34 000 20 000 zniesiony 

Ptaszkowice III piasek 02.03.2007 29.06.2012 22 982 16 047 zniesiony 

Ptaszkowice IV piasek 30.03.2007 31.12.2017 23 429 18 734 zniesiony 

Ptaszkowice V Piasek 21.08.2007 29.-9.2013 180 378 165 097 zniesiony 

Ptaszkowice VI piasek 17.01.2012 29.08.2013 54 283 50 375 zniesiony 

Irodto: Paiistwowy Instytut Geologiczny „Midas" 2014-09-30 r. 
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13. Uwarunkowania wynikajqce ze s tanu s y s t e m o w komunikacji 
i infrastruktury technicznej , w tym stopnia uporzqdkowania gospodarki 
wodno-sc iekowej , energetycznej oraz gospodarki odpadami 

13.1. S i e c d r o g o w a 

UWad komunikacyjny gminy zapewniajqcy obstuge podstawowych jednostek 
osadniczychi i obszarow sktada si? z : 

- sieci drogowej, 
- zbiorowej komunikacji autobusowej PKS. 

Siec drogowa sktada si? z drog publicznych: 
- powiatowych, 
- gminnych 

oraz drog wewnetrznych obstugujqcych tereny zabudowy wiejskiej oraz dojazdy do pol. 

W obszarze gminy Zapolice nie wystepujq drogi wojewodzkie ani krajowe. Drogi 
powiatowe nalezq do uktadu podstawowego, zapewniajqc prawidtowq obstuge 
komunikacyjnq i potqczenia z drogami wyzszej rangi. 

Z koficem 2014r. oddana zostala do uzytku droga ekspresowa S-8. Trasa ma zapewniac 
polqczenie od Wroclawia do wqzla Wroclaw (na autostradzie Al). Obecnie prowadzi jedynie do drogi 
krajowej Lodz - Piotrkow Trybunalski. Na terenie gminy Zapolice brak jest wlqczenia si^ do trasy. 
Najblizszy wqzel znajduje siq przy wschodniej granicy gminy. 

Tabela 17. Wykaz drog powiatowych 

Lp. Nr drogi Pocz^tek Koniec Przebieg 
1. 1765E Granice powiatu 

sieradzkiego 
Granice powiatu 
taskiego 

Wozniki - Pstrokonie - Widawa 

2. 1907E Granice powiatu 
taskiego 

Droga powiatowa nr 
1765E 

Kalinowa - Zagliny 

3. 4908E Droga powiatowa 
nr1765E 

Droga powiatowa nr 
4915E 

Piaski - Holendry - Paprotnia 

4. 4913E Droga powiatowa 
nr1765E 

Granica miasta 
Zduhska Wola 

Zduhska Wola - Pstrokonie 

5. 4915E Granica miasta 
Zduhska Wola 

Granice powiatu 
taskiego 

Zduhska Wola - Podule 

6. 4916E Droga powiatowa 
nr1765E 

Droga powiatowa nr 
4915E 

Strohsko - Zapolice - Ptaszkowice 

7. 4917E Droga powiatowa 
nr1765E 

Granice powiatu 
taskiego 

Rembieszow - Ptaszkowice 
Sedziejowice 

Drogi gminne zapewniajq bezposredniq obstuge zabudowy oraz umozliwiajq dojazd do 
drog wyzszych klas. 

Tabela 18. Wykaz drog gminnych 

Lp. Nr drogi Przebieg 
Drogi publiczne na terenie gminy 

1. 11901E Beleh - Zmyslona 
2. 11902E Kolonia Zapolice - Swierzyny - Holendry 
3. 11903E Swierzyny - Kolonia Jelno - Wozniki 
4. 11904E Pstrokonie - Jeziorko - Korzeh (gm. Widawa) 
5. 11905E Rembieszow - Korzeh (gm. Widawa) 
6. 11906E Branica - Brzeski (gm. Sedziejowice) 
7. 11907E Branica - Sobiepany (gm. Sedziejowice) 
8. 11908E Marzynek - Mtodawin Gorny - Wygietzow -Marzenin (gm. Sedziejowice) 
9. 11909E Ptaszkowice - MIoodawin Gorny 
10. 11910E Swedzieniejewice - Wygietzow - Grabia (gm. Sedziejowice) 

Ulice we wladaniu gminy na terenie wsi Zapolice 
11. Zapolice, ul. Dojazdowa 
12. Zapolice, ul. Dorzeczna 
13. Zapolice, ul. Gtowna 
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14. Zapolice, ul. Grzybowa 
15. Zapolice, ul. Jesionka 
16. Zapolice, ul. Kasztanowa 
17. Zapolice, ul. Krotka 
18. Zapolice, ul. L^gowa 
19. Zapolice, ul. Osiedlowa 
20. Zapolice, ul. Parkowa 
21. Zapolice, ul. Podlesna 
22. Zapolice, ul. Polna 
23. Zapolice, ul. Poprzeczna 
24. Zapolice, ul. Sieradzka 
25. Zapolice, ul. Stoneczna 
26. Zapolice, ul. Spacerowa 
27. Zapolice, ul. Sportowa 
28. Zapolice, ul. Spotdzielcza 
29. Zapolice, ul. Zachodnia 
30. Zapolice, pi. Plac Strazacki 

13.2. Zaopatrzenie w wode 

Zrodtem zaopatrzenia Gminy Zapolice w wod? sq wody podziemne wystepujqce 
w utworach gornokredowych, wykorzystywane przez grupowe wodociqgi wiejskie. 

Na terenie gminy funkcjonujq trzy stacje uzdatniania wody. 

Kazde z ujec pracujqc w systemie jednostopniowego podawania wody, wykorzystujqc 
pompy gtebinowe, filtry zelaza, chloratory oraz hydrofory o roznych pojemnosciach, pozwala 
zaspokoic obecne potrzeby gminy w wod?-

Tabela 19. Zestawienie wielkosci wydajnosci eksploatacyjnych poszczegolnych ujec oraz ich 
zatwierdzonych zasobow. 

Lokalizacja ujecia 
Qd ir. 

(m'/d) 

Wielkosc ustalonych 
zasobow 

eksploatacyjnych Q 
(m'/h) 

Gtebokosc 
otworu 

(m) 

Paprotnia 55-60 29,8 200 
Zapolice 155 39,0 60 
Rembieszow 100 61,0 50 

Dtugosc sieci wodociqgowej na dzieh 31.12.201 Or. wynosita 96,14 km, dtugosc 
przytqczy wodociqgowych - 52,71km. Do sieci wodociqgowej wtqczonych jest ponad 1400 
gospodarstw domowych i instytucji. 

13.3. Odprowadzanie s c i e k o w 

Rozwoj sieci wodociqgowej jest podobnie jak w catym kraju tak i w gminie Zapolice 
znacznie bardziej zaawansowany niz budowa systemow odprowadzania i oczyszczania 
sciekow. Skutkiem powyzszej sytuacji jest wzrost ilosci sciekow komunalnych trafiajqcych do 
wod powierzchniowych i gruntu bez oczyszczania. W roku 2010 siec kanalizacyjna w gminie 
Zapolice - miejscowosci Zapolice, Paprotnia, Marzynek - wynosita 12,3 km, dtugosc 
przytqczy 6,64 km. Wtqczonych do sieci kanalizacyjnej zostato 236 gospodarstw domowych 
i instytucji. Mimo zauwazalnego wzrostu kanalizacji w dalszym ciqgu stopieh skanalizowania 
Zapolic jest niezadowalajqcy. 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna oczyszczalnia sciekow w miejscowosci Pstrokonie. 
Odprowadzanie sciekow oczyszczonych za pomocq kolektora 0 0,2m do rowu 
melioracyjnego i do rzeki Widetki w ilosci Qsr.d = 100 m^/d. Siec kanalizacyjna przebiegajqca 
przez miejscowosci Paprotnia i Marzynek wtqczona jest do miejskiej sieci kanalizacyjnej w 
Zduhskiej Woli. 

Na terenach nie skanalizowanych scieki komunalne gromadzone sq w zbiornikach na 
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nieczystosci ciekte a nast^pnie odbierane przez podmioty swiadczqce ustugi asenizacyjne 
i transportowane do oczyszczaini sciekow. Coraz wi^cej gospodarstw odprowadza scieki do 
przydomowych oczyszczaini sciekow. 

13.4. Zaopatrzenie w energie elektrycznq 

W gminie Zapolice wystepuje jedna linia wysokiego napi^cia a co za tym idzie brak 
rowniez stacji elektroenergetycznych 110/15 kV. 

Zasadniczym zrodtem zasilania Gminy Zapolice w energi? elektrycznq sq stacje 
transformatorowo-rozdzielcze 110/15kV ziokalizowane poza obszarem gminy. Gtowne 
punkty zasilania stanowiq: 
- GPZ Zduhska Wola z mocq zainstalowanq 50MVA zasilany liniami l lOkV z kierunku 

tiasku, Szadku, Kozub i Sieradza, 
- GPZ Kozuby z mocq zainstalowanq 32MVA zasilany dwoma liniami l lOkV z kierunku 

Ruscca i Zduhskiej Woli, 
- GPZ Ztota w Zduhskiej Woli z mocq zainstalowanq 20MVA zasilany dwoma liniami 1 lOkV 

z kierunku Sieradza i Zduhskiej Woli. 

Istniejqcy system zasilania w petni zaspokaja terazniejsze i przysztosciowe potrzeby 
energetyczne nawet przy zatozeniach znacznego tempa rozwoju spoteczno-gospodarczego. 

Poza konwencjonalnymi zrodtami energii elektrycznej na terenie gminy ziokalizowane 
zostaty cztery elektrownie wiatrowe, b?dqce zrodtem energii odnawialnej, ktore zostaty 
podtqczone do linii sredniego napi?cia. 

• 2 turbiny w miejscowosci Beleh o wysokosci catkowitej nieprzekraczajqcej 30m 
npt. 0 mocy maksymalnej 55kW kazda, 

• 2 turbiny w miejscowosci Jelno o wysokosci catkowitej nieprzekraczajqcej 45m 
npt. o mocy maksymalnej 0,6MW, 

• 2 turbiny w miejscowosci Zapolice - Pstrokonie o wysokosci catkowitej 
nieprzekraczajqcej 80m npt. o mocy maksymalnej 0,6MW 

13.5. Zaopatrzenie w ciepto 

Zaopatrzenie w ciepto opiera si? na indywidualnych zrodtach ciepta oraz lokalnych 
kottowniach ziokalizowanych w Zapolicach zasilanych paliwem statym lub olejowym 
obstugujqcych obiekty administracji i oswiaty. 

13.6. Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy Zapolice nie wyst?puje siec gazowa. 

13.7. Te lekomunikacja 

Wszystkie miejscowosci w gminie Zapolice posiadajq dost?p do sieci telefonii 
stacjonarnej. W miejscowosci Zapolice i Marcelow znajdujq si? dwie stacje bazowe telefonii 
komorkowej. 

13.8. G o s p o d a r k a odpadami 

Na terenie gminy nie ma gminnego sktadowiska odpadow. Odpady gromadzone sq 
i wywozone przez wyspecjalizowane podmioty na sktadowiska ziokalizowane w sqsiednich 
gminach. 

14. Uwarunkowania wynikajqce z zadah s tuzqcych realizacji ponadlokalnych 
ce low publ icznych, w tym z a p i s a n y c h w Planie zagospodarowania 
przestrzennego wojewodztwa todzkiego 

Zadania stuzqce realizacji ponadlokalnych celow publicznych to: 
• budowa drogi szybkiego ruchu S-8. 
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• budowa zbiornika retencyjnego „Rembiesz6w - Pstrokonie", 
• przebudowa, rozbudowa i modernizacja drog powiatowych, 
• budowa gazociqgu wysokopr?znego w kierunku potudniowym rownolegle do drogi 

powiatowej nr 1765E. (Przebieg gazociqgu b?dzie ustalany w przypadku podj?cia prac 
koncepcyjnych). 

Powyzsze zadania warunkujq koniecznosc niezbednej rezerwacji terenu 
i zagospodarowanie niestojqce w sprzecznosci z tymi zadaniami. 
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ill. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 
terenow 

Zgodnie z ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199 z pozn. zm.) studium uwarunkowah i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jedynie 
dokumentem okreslajqcym polityk? przestrzennq gminy. Jednoczesnie ustalenia zawarte 
w studium sq wiqzqce dla organow gminy sporzqdzajqcych plany miejscowe. 

Ustalenia zawarte w tekscie i zatqcznikach graficznych studium wyrazajq jedynie 
• kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru, nie sq zas scistym przesqdzeniem 

0 formie i granicach zainwestowania i uzytkowania terenow. 

Przy sporzqdzaniu mpzp granice poszczegolnych obszarow mogq ulec korekcie, 
zwiaszcza w kontekscie granic wtasnosci czy szczegotowego projektowania uktadu 
komunikacyjnego. Ponadto, przy sporzqdzaniu pianow miejscowych, studium dopuszcza 
weryfikacje (zmniejszenie) obszarow zabudowy, szczegolnie przy przeznaczeniu gruntow 
rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Wyznaczenie w planach mniejszych 
obszarow pod zabudow? nie b?dzie uznane za sprzeczne z ustaleniami studium. Nalezy 
bowiem wspomniec, ze dopiero na tym etapie sporzqdza si? prognoz? skutkow finansowych 
planowanych dziatah. Wowczas rada gminy przesqdzi o ostatecznym zasi?gu 
zainwestowania. 

Okreslenia dotyczqce formy uzytkowania terenow dotyczq podstawowych 
1 uzupetniajqcych lub towarzyszqcych rodzajow zabudowy. Na terenach tych mogq bye 
realizowane takze inne formy zabudowy, pod warunkiem nie pozostawania w sprzecznosci 
z formami okreslonymi w studium. 

Przy opracowywaniu pianow miejscowych dla terenow przeznaczonych pod zabudow? 
nalezy przewidziec zieleh publicznq, stwarzajqcq warunki do wypoczynku i rekreacji. 

Poza drogami wskazanymi na zatqczniku graficznym studium, w zaieznosci od potrzeb 
spotecznosci lokalnej, mozliwa jest realizacja nowych drog, ktorych przebieg zostanie 
ustalony w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacj? inwestycji drogowej lub w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego. Nowe obiekty winny spetniac wskazniki 
i kierunki okreslone w niniejszym opracowaniu. 

1.1. Wytyczne okreslania w p lanach mie jscowych zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenow. Dopuszcza lny zakres 
i ograniczenia zmian. 

Tereny osadnictwa wieiskiego 

Funkcja podstawowa: 
- tereny zabudowy zagrodowej. 

Funkcja towarzyszqca lub uzupetniajqca: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy ustugowej, 
- tereny zabudowy rekreacji indywidualnej. 

Charakterystyka: 
Tereny zabudowy osadnictwa wiejskiego stanowiq obecnie gtownq struktur? 
ksztattujqcq przestrzeh gminy. Studium przewiduje adaptacj? dotychczasowego 
zagospodarowania oraz uzupetnienie istniejqcych pasm zabudowy. Nowa 
zabudowa ma stanowic uzupetnienie istniejqcej oraz nawiqzywac do jej 
charakteru. 
Post?pujqcym zjawiskiem zachodzqcym w krajobrazie wiejskim jest stopniowe 
zast?powanie zabudowy zagrodowej zabudowq mieszkaniowq jednorodzinnq 
bqdz wykorzystywanie zagrod w charakterze zabudowy rekreacji indywidualnej. 
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Ma to zwiqzek z postepujqcq zmianq profilu zatrudnienia mieszkahcow wsi, coraz 
cz?sciej utrzymujqcych si? z pozarolniczych zrodet. Z tego wzgl?du nie 
przewiduje si? w studium zwi?kszonego popytu na tereny o charakterze 
zabudowy zagrodowej. 
ZIokalizowanie zabudowy zagrodowej wzdtuz ciqgow komunikacyjnych i znaczne 
jej oddalenie od wtasciwych centrow miejscowosci stwarza ponadto potrzeb? 
sytuowania ustug jako funkcji uzupetniajqcej. 

Wytyczne: 
- adaptacja istniejqcego zagospodarowania do nowych warunkow, 

z uwzgl?dnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynkow, 
z jednoczesnym porzqdkowaniem istniejqcej zabudowy oraz jej uzupetnianiem, 

- nowa zabudowa stanowic ma uzupetnienie istniejqcej zabudowy i nawiqzanie do 
jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia 
i zaktocac krajobrazu, 

- zakaz lokowania duzych ferm zwierz?cych w terenach mieszkalnych, 
- mozliwosc lokowania matych zaktadow przetworstwa rolnego z ograniczeniem 

uciqzliwosci do granic wtasnosci. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnei 

Funkcja podstawowa: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Funkcja towarzyszqca lub uzupetniajqca: 
- tereny zabudowy ustugowej. 

Charakterystyka: 
Wyznaczone tereny obejmujq istniejqcq zabudow? mieszkaniowq wielorodzinnq 
w Zapolicach. Dla budynkow ziokalizowanych w wymienionych terenach studium 
zaktada modernizacj? i przebudow? istniejqcej zabudowy. Przy 
zagospodarowaniu wskazanych terenow musi bye brane pod uwag? 
wyposazenie ich w zieleh towarzyszqeq oraz urzqdzenia rekreacyjne. 

Wytyczne: 
- adaptacja istniejqcego zagospodarowania do nowych warunkow, 

z uwzgl?dnieniem modernizacji i przebudowy budynkow, 
- gabaryty i forma architektoniczna nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia, 
- maksymalne zachowanie istniejqcego drzewostanu, 
- dostosowanie obiektow dla potrzeb osob niepetnosprawnych. 

Tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowei 

Funkcja podstawowa: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy ustugowej (ustugi o charakterze lokalnym). 

Funkcja towarzyszqca lub uzupetniajqca: 
- tereny zieleni urzqdzonej. 

Charakterystyka: 
Wyznaczone tereny obejmujq gtownie istniejqcq zabudow? mieszkaniowo-
ustugowq centrum Zapolic. Wskazane tereny stanowic b?dq przestrzeh dla 
koncentracji ustug z mozliwosciq lokalizacji funkcji mieszkaniowej. Studium 
zaktada w nich sytuowanie budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, 
mieszkalno-ustugowych bqdz ustugowych. Dla wyznaczonych terenow 
koniecznym jest wyznaczenie sieci komunikacyjnej zapewniajqcej dost?p do 
nowej zabudowy oraz wtasciwe powiqzanie z istniejqcym zewn?trznym uktadem 
drogowym. 
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Wytyczne 
- adaptacja istniejqcego zagospodarowania do nowych warunkow, 

z uwzglednieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynkow, 
z jednoczesnym porzqdkowaniem istniejqcej zabudowy oraz jej uzupetnianiem, 

- nowa zabudowa stanowic ma uzupetnienie istniejqcej zabudowy i nawiqzanie do 
jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia 
i zaktocac krajobrazu. 

Tereny zabudowy ustugowej 

Funkcja podstawowa: 
tereny zabudowy ustugowej. 

Funkcja towarzyszqca lub uzupetniajqca: 
- tereny zieleni urzqdzonej. 

Charakterystyka: 
Wyznaczone w studium tereny obejmujq zarowno ustugi komercyjne, jak 
i oswiate, ustugi kuItu religijnego, administracja. Najwieksze ich nagromadzenie 
ma miejsce w centralnej czesci Zapolic. Stanowi sqsiedztwo i wzbogacenie dla 
ziokalizowanej tu zabudowy mieszkaniowej. 
W pozostatych miejseowoseiaeh dominujq ustugi handlu. Ziokalizowane sq przy 
gtownych eiqgach komunikacyjnych obstugujqcych danq wies bqdz na ich 
skrzyzowaniu. Nowe tereny zabudowy ustugowej, stanowiq uzupetnienie juz 
istniejqcej tkanki i dopetnienie istniejqcego zagospodarowania. 
Zabudowa ustugowa posiada szczegolne znaczenie dla przestrzeni ze wzgledu 
na reprezentatywny charakter oraz generowane strumienie ruchu, stqd wymaga 
zapewnienia wtasciwej oprawy, ekspozycji przestrzennej oraz zapewnienia jej 
uzytkownikom odpowiedniego poziomu bezpieczehstwa. W celu zaspokojenia 
w/w potrzeb konieczne jest wyposazenie terenow w odpowiednio 
zakomponowanq zieleh urzqdzonq oraz matq architekture. 

Wytyczne: 
- adaptacja istniejqcego zagospodarowania do nowych warunkow, 

z uwzglednieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynkow, 
z jednoczesnym porzqdkowaniem istniejqcej zabudowy oraz jej uzupetnianiem, 

- nowa zabudowa ma stanowic uzupetnienie istniejqcej zabudowy i nawiqzanie do 
jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia 
i zaktocac krajobrazu, 

- maksymalne zachowanie istniejqcego drzewostanu, 
- dostosowanie obiektow dla potrzeb osob niepetnosprawnych, 
- prowadzenie dziatalnosci o ewentualnej uciqzliwosci niewykraczajqcej poza teren 

wtadania. 

Tereny rekreacji indywidualnej 

Funkcja podstawowa: 
- tereny rekreacji indywidualnej. 

Funkcja towarzyszqca lub uzupetniajqca: 
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- tereny zabudowy ustugowej, 

Charakterystyka: 
Tereny rekreacji indywidualnej znajduje sie w obrebie wsi Pstrokonie, 
w bezposrednim sqsiedztwie rzeki Warty. Studium przewiduje adaptacje 
dotychczasowego zagospodarowania oraz jej uzupetnienie. Nowa zabudowa ma 
stanowic uzupetnienie istniejqcej oraz nawiqzywac do jej charakteru. 
Wyznaczenie terenow rekreacji indywidualnej pociqga za sobq koniecznosc 
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wyposazenia ich w odpowiedniq infrastruktury technicznq i wiqze si? 
z koniecznosciq rozwiqzania problemow komunikacyjnych. 

Wytyczne: 
- adaptacja istniejqcego zagospodarowania do nowych warunkow, 

z uwzglednieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynkow, 
z jednoczesnym porzqdkowaniem istniejqcej zabudowy oraz jej uzupetnianiem, 

- nowa zabudowa stanowic ma uzupetnienie istniejqcej zabudowy i nawiqzanie 
do jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia 
i zaktocac krajobrazu, 

Tereny sportu. obstugi turystyki i rekreacji 

Funkcja podstawowa: 
- tereny sportu, obstugi turystyki i rekreacji. 

Funkcja towarzyszqca lub uzupetniajqca: 
- tereny zabudowy ustugowej. 

Charakterystyka: 
Wyznaczone tereny obejmujq boiska sportowe ziokalizowane w Zapolicach, 
Kalinowej i Paprotni. Teren najbardziej rozbudowany pod wzglydem ilosci 
dyscyplin mozliwych do uprawiania znajduje si? w Zapolicach, gdzie funkcjonuje 
klub sportowy. W innych wsiach program terenu ogranicza si? to jedynie do 
boiska do pitki noznej bez rozwiniytej infrastruktury towarzyszqcej. Wszystkie 
zas, oprocz funkcji sportowych, stuzq takze organizacji imprez plenerowych 
i festynow. Jako tereny o funkcji zwiykszajqcej ruch kotowy wymagajq 
opracowania sprawnej obstugi komunikacyjnej i rozwiqzania parkowania. 

Wytyczne: 
- zwiykszanie dostypnosci wskazanych terenow dla mieszkahcow oraz 

atrakcyjnosci poprzez wzbogacenie programu dyscyplin mozliwych do 
uprawiania, 

- nakaz dostosowania obiektow dla potrzeb osob niepetnosprawnych, 
- towarzyszqce funkcje ustugowe powinny ograniczac si? do dziedzin scisle 

zwiqzanych z funkcjq podstawowq. 

Tereny wypoczynku zbiorowego 

Funkcja podstawowa: 
- tereny wypoczynku zbiorowego. 

Funkcja towarzyszqca lub uzupetniajqca: 
- tereny ustug sportu, handlu, gastronomii. 

Charakterystyka: 
Wyznaczone tereny powinny stanowic zaplecze oraz baz? wypoczynkowq dla 
obstugi ruchu turystycznego. Poza miejscami noclegowymi oferujq 
odwiedzajqcym zaplecze sportowe oraz przestrzeh do rekreacji. Dla najbardziej 
atrakcyjnych cz?sci potozonych nad Wartq zagospodarowanie powinno si? 
ograniczac do organizacji piaz, boisk do gier zespotowych, pol namiotowych czy 
przystani kajakowych. Lokalizacja w dolinie Warty stanowi o duzej atrakcyjnosci 
wskazanych terenow i sprzyja ich rozwojowi. Jednoczesnie moze stanowic 
zagrozenie dla wyjqtkowego krajobrazu i wymaga uwagi oraz wrazliwosci przy 
ich zagospodarowaniu. 

Wytyczne: 
- zakaz lokalizowania obiektow kubaturowych trwale zwiqzanych z gruntem, 
- zagospodarowanie winno ograniczac si? do organizacji pIaz, boisk, pol 

namiotowych, 
- obiekty tymczasowe nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia i zaktocac 
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krajobrazu, 
- wszelkie dziatania na terenie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty 

i Widawki wymagajq zgodnosci z przepisami odnoszqcymi si? do niego. 

Tereny ogrodkow dziatkowych 

Funkcja podstawowa: 
- tereny ogrodkow dziatkowych. 

Charakterystyka: 
Wyznaczone tereny obejmujq istniejqce ogrodki dziatkowe w miejscowosci 
Paprotnia. Poza miejscem drobnych upraw ogrodniczych oferujq uzytkownikom 
przestrzeh do rekreacji. Jako tereny o funkcji zwi?kszajqcej ruch kotowy 
wymagajq opracowania sprawnej obstugi komunikacyjnej i rozwiqzania 
parkowania. 

Wytyczne: 
- obiekty nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia i zaktocac krajobrazu. 

Tereny zabudowy produkcyino-ustugowei, skladow i magazynow 

Funkcja podstawowa: 

- tereny zabudowy produkcyjno-ustugowej, sktadow i magazynow. 

Charakterystyka: 
Wyznaczone w studium tereny stanowiq tereny rozwojowe istniejqcej bazy 
produkcyjnej gminy oraz zawierajq rezerw? dla prowadzonej dziatalnosci. Stuzq 
lokalizacji gtownie zaktadow produkcyjnych, budynkow ustugowych, sktadow 
matehatow budowlanych czy opatu. W zwiqzku z niedoborem takich terenow oraz 
ich znaczeniem dla gminy studium przewiduje lokalizacj? kompleksu zabudowy 
produkcyjnej w potnocno-wschodniej cz?sci gminny. Dogodne potozenie 
w sqsiedztwie lasow, z dala od istniejqcego osadnictwa mieszkaniowego, 
mozliwosc wyposazenia w infrastruktur? technicznq oraz obstuga komunikacyjna 
przesqdzajq o racjonalnosci takiego sytuowania. Poza zabudowq produkcyjnq 
funkcja terenu moze bye wzbogacona o obstug? komunikacji (parkingi, stacje 
paliw). 

Istnieje rowniez mozliwosc na terenach wskazanych na mapie kierunkow rozwoju lokalizacji ogniw 
fotowoltaicznych (bez mozliwosci lokalizowania innych urzqdzen wytwarzajqcych energi^ z 
odnawialnych zrodel energii o mocy przekraczajqcej 100 kW) o mocy powyzej 100 kV, na ktorym 
dopuszcza si^ realizacja farmy slonecznej. Ww. tereny ziokalizowane sq w miejscowosci Ptaszkowice 
(zmiana Nr 1 studium). 

Wyznaczone tereny stanowiq takze zaplecze dla duzych gospodarstw 
hodowlanych. Ich cechq charakterystycznq odrozniajqcq je od typowej zabudowy 
zagrodowej jest scisle wyspecjalizowanie na konkretny typ produkcji rolniczej. 
Wskazane tereny nie ograniczajq si? jedynie do obecnego zagospodarowania, 
ale ustalajq pewnq rezerw? terenu na rozwoj 

Wytyczne: 
- zakaz prowadzenia dziatalnosci gospodarczej zwiqzanej z gospodarowaniem 

odpadami, 
- maksymalne ograniczenie uciqzliwosci w zakresie hatasu, emisji odorow czy 

substancji mogqcych w sposob istotny pogorszyc jakosc zycia mieszkahcow na 
terenach sqsiednich. 

- wyposazenie terenow w zieleh izolacyjnq obnizajqcq potencjalne negatywne 
oddziatywanie zwiqzane z prowadzonq dziatalnosciq, 
zastosowanie strefy ochronnej od granicy lasow, 

- maksymalne ograniczenie uciqzliwosci w zakresie hatasu, emisji odorow czy 
substancji mogqcych w sposob istotny pogorszyc jakosc zycia mieszkahcow na 
terenach sqsiednich. 
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Tereny eksploatacji powierzchniowej 

Charakterystyka 
Zagospodarowanie terenu zgodnie z okreslonym przeznaczeniem wytqcznie po 
udokumentowaniu ztoza oraz uzyskaniu wymaganych prawem decyzji i koncesji 
zezwalajqcych na jego eksploatacj? (nie dotyczy eksploatacji dla zaspokojenia 
potrzeb wtasnych osoby fizycznej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami prawa 
geologicznego i gorniczego). 

Wytyczne 
- warunki zagospodarowania, eksploatacji, - zgodnie z wydanymi koncesjami, 
- rekultywacja terenow wyeksploatowanych w kierunku tqkowym lub lesnym, 
- w ramach terenu dopuszcza si? lokalizacj? zaplecza gospodarczo-socjalnego 

oraz infrastruktury, obiektow i urzqdzen zwiqzanych z obstugq zaktadu 
gorniczego. 

Tereny lesne 

Charakterystyka 
Lasy wyst?pujqce na terenie gminy petniq waznq funkcj? w ksztattowaniu 
srodowiska naturalnego, krajobrazu oraz majq znaczny wptyw na atrakcyjnosc ^ 
turystycznq gminy. Studium zaktada utrzymanie kompleksow lesnych jako 
waznego elementu ekosystemu gminy i stanowi jeden z gtownych celow polityki 
przestrzennej. 

Wytyczne 
- zakaz zabudowy z wyjqtkiem obiektow stuzqcych gospodarce lesnej oraz 

niezb?dnych przebiegow infrastruktury technicznej, 
- utrzymanie i ochrona bioroznorodnosci kompleksow lesnych. 

Tereny przeznaczone do zaiesienia 

Wytyczne: 
Studium przewiduje przeznaczenie do zaiesienia gruntow rolnych o niskich 
klasach bonitacyjnych, na ktorych zanika produkcja rolnicza oraz nieuzytkow. 
Wyznaczone tereny przeznaczone do zaiesienia majq za zadanie scalenie 
mniejszych skupisk roslinnosci lesnej w celu tworzenia zwartych kompleksow 
lesnych. 

Tereny zieleni parkowei i starodrzewu r~\ 

Charakterystyka: 
Tereny zieleni parkowej i starodrzewu ziokalizowane w obr?bie istniejqcych 
parkow warunkujq przynaleznosc danych terenow do przestrzeni publicznych. 
Og6lnodost?pny charakter oraz reprezentacyjna funkcja powodujq koniecznosc 
zwrocenia szczegolnej uwagi w czasie ich urzqdzania. Zagospodarowanie 
powinno si? wiqzac z wyposazaniem terenow w obiekty matej architektury jako 
integralnych elementow. W procesie przeksztatceh nalezy zachowac i silnie 
wyeksponowac wartosci kulturowe danych terenow w celu umocnienia poczucia 
lokalnej wi?zi spotecznej. 

Wytyczne: 
- dopuszcza si? lokalizacj? obiektow matej architektury jako elementy integralnego 

wyposazenia, 
zaieca si? ochron? i konserwacj? istniejqcego drzewostanu. 

Tereny cmentarzy 

Charakterystyka: 
Tereny obecnie przeznaczone pod cmentarze zaspokajajq dotychczasowe 
potrzeby gminy i posiadajq jeszcze rezerw? powierzchni na najblizsze lata. 
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studium przewiduje adaptacj? istniejqcego zagospodarowania i przewiduje 
w przysztosci lol<alizacj? nowego cmentarza w Strohsku. 

Wytyczne: 
- dopuszcza si? lokalizacj? obiektow np. kaplice i urzqdzenia zwiqzane 

z podstawowq funkcjq terenu. 

Tereny trwatych uzytkow zielonych 

Charakterystyka: 
Stanowiq naturalne obszary ochronne dla ciekow wodnych, rowow oraz dolin 
rzecznych. Ograniczony rozwoj obszarow wzdtuz ciekow wodnych oraz 
ograniczanie lokalizowania zabudowy majq na celu zapewnienia ochrony dolin 
rzek i ciekow, wod powierzchniowych i korytarzy ekologicznych 

Wytyczne: 
- maksymalne zachowanie istniejqcego drzewostanu, 
- ochrona dolin rzek i ciekow przed zabudowq, 
- ochrona i konserwacja rowow melioracyjnych. 

Tereny rolne 

Charakterystyka: 
Tereny te sq wykorzystywane do produkcji rolniczej i upraw. Sktadajq si? na nie 
rowniez zadrzewienia srodpolne, sady. W uzasadnionych przypadkach studium 
dopuszcza lokalizacj? zabudowy zwiqzanej w produkcjq rolniczq. W przypadku 
gruntow o wyzszych klasach bonitacyjnych nalezy ograniczac ich przeznaczanie 
na cele inne niz rolnicze. 

Wytyczne: 
- ograniczanie urbanizacji na terenach rolnych wysokiej klasy bonitacyjnej, 
- dopuszcza si? lokalizacj? zabudowy zwiqzanej z produkcjq rolniczq, 
- gabaryty i forma architektoniczna nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia 

i zaktocac krajobrazu, 
- maksymalne zachowanie istniejqcego drzewostanu. 

Dla wszystkich terenow wyznaczonych w studium przy sporzqdzaniu pianow miejscowych 
nalezy wziqc pod uwag? nast?pujqce wytyczne: 

- nowa zabudowa stanowic ma uzupetnienie istniejqcej zabudowy i nawiqzanie do 
jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogq powodowac dysharmonii otoczenia 
i zaktocac krajobrazu, 

- adaptacja istniejqcego zagospodarowania do nowych warunkow, 
z uwzgl?dnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynkow, 
z jednoczesnym porzqdkowaniem istniejqcej zabudowy oraz jej uzupetnianiem, 

- konieczne jest maksymalne zachowanie istniejqcego drzewostanu, 
- w przypadku obiektow ustugowych konieczne jest dostosowanie ich dla potrzeb 

osob niepetnosprawnych, 
- wszelkie dziatania w granicach Parku Krajobrazowego Mi?dzyrzecza Warty 

i Widawki wymagajq zgodnosci z przepisami odnoszqcymi si? niego. 

2. Kierunki i wskaznik i dotyczqce zagospodarowania oraz uzytkowania 
terenow, w tym tereny wytqczone z zabudowy 

2.1. Wytyczne okres lania wymagah dotyczqcych parametrow i wskazn ikow 
urbanis tycznych w planach mie jscowych 

Wymagania dotyczqce parametrow i wskaznikow urbanistycznych w planach 
miejscowych ponizej jako proponowane okreslenie oczekiwanych standardow 
urbanistycznych. Przy sporzqdzaniu miejscowych pianow zagospodarowania przestrzennego 
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ponizsze wskazniki nalezy traktowac jako wielkosci wyjsciowe. Kazdorazowo nalezy 
przeanalizowac uwarunkowania przestrzenne w stopniu uszczegotowienia odpowiednim dla 
opracowania mpzp i dostosowac podane wielkosci do zamierzeh planistycznych. 

2.2. Minimalne i maksymalne parametry i wskaznik i urbanistyczne 

Dla terenow osadnictwa wiejskiego przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,4 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 40% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 30% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 12m 
- Rodzaj dachu: 

budynki mieszkalne: 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych 30°-45°, 

budynki gospodarcze i garazowe: 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 30°, 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 45°, 

budynki inwentarskie: 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 45°. 

- Minimalna wielkosc nowych wydzielonych dziatek budowlanych: 
- dla zabudowy zagrodowej 2000m^ 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ustugowej i rekreacyjnej lOOOm^ 

Dla terenow zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy -1,0 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 30% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 15m 
- Rodzaj dachu: 

budynki mieszkalne: 
-ptaski, 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 45°, 

budynki garazowe: 
-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°. 

- Minimalna wielkosc nowych wydzielonych dziatek budowlanych 2000m^ 

Dla terenow zabudowy mieszkaniowo - ustugowej przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy -1,0 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 50% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 30% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 10m 
- Rodzaj dachu: 

budynki mieszkalne i ustugowe: 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych 30°-45°, 
- ptaski, 

budynki gospodarcze i garazowe: 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 30°, 
- ptaski 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 45°. 

- Minimalna wielkosc nowych wydzielonych dziatek budowlanych lOOOm^ 

Dla terenow zabudowy ustugowej przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy-1,0 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 60% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 20% 
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- Maksymalna wysokosc budynkow 15m 
- Rodzaj dachu: 

-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°, 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 45°. 

- Minimalna wielkosc nowych wydzielonych dziatek budowlanych lOOOm^ 

Dla terenow rekreacji indywidualnej przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,3 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 30% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 50% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 9m 
- Rodzaj dachu: 

-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°, 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 45°. 

- Minimalna wielkosc nowych wydzielonych dziatek budowlanych lOOOm^ 

Dla terenow sportu, obstugi turystyki i rekreacji przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,2 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 20% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 60% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 8m 
- Rodzaj dachu: 

-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°, 
-dwuspadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 30°. 

Dla terenow wypoczynku zbiorowego przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,2 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 10% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 70% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 4m 
- Rodzaj dachu: 

-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°, 
-dwuspadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 30°. 

Dla terenow ogrodkow dziatkowych przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy - 0,2 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 20% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 60% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 6m 
- Rodzaj dachu: 

-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°, 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 45°. 

- Minimalna wielkosc nowych wydzielonych dziatek - brak nowych dziatek. 

Dla terenow zabudowy produkcyjno - ustugowej, sktadow i magazynow przyjmuje s i ? : 
- Maksymalna wartosc wskaznika intensywnosci zabudowy - 1,0 
- Maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 
- Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna 10% 
- Maksymalna wysokosc budynkow 12m 

57 



- Rodzaj dachu: 
budynki produkcvine i magazynowe: 

-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°, 
-dwuspadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 30°, 

budynki ustugowe: 
-ptaski, 
-jednospadowy o kqcie nachylenia potaci do 15°, 
-dwu- lub wielospadowy o jednakowym kqcie nachylenia potaci dachowych do 30°, 

- Minimalna wielkosc nowych wydzielonych dziatek budowlanych 2000m2 

W odniesieniu do budowli oraz urzqdzen infrastruktury technicznej zwiqzanych 
z prowadzonq dziatalnosciq w ramach zagospodarowania terenow ujytych powyzej studium 
zaieca maksymainq wysokosc 50 m, przy czym nie dotyczy to inwestycji celu publicznego 
z zakresu tqcznosci publicznej. 

Osobno nalezy potraktowac tereny zieleni urzqdzonej, gdzie dopuszcza si? obiekty 
i urzqdzenia charakterystyczne dla przestrzeni publicznej, ktorych parametry nalezy okreslic 
na etapie sporzqdzania mpzp. 

W przypadku lokalizacji obiektow o wysokosci 50 m npt i wiekszej nalezy je zgtosic, 
przed wydaniem pozwolenia na budow?, do Szefostwa Stuzby Ruchu Lotniczego Sit 
Zbrojnych RP - Wydziat Lotniskowy w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu 
oznakowania przeszkodowego tych obiektow. 

2.3. Tereny vyskazane do vyytqczenia s p o d zabudowy 

Tereny wskazane do wytqczenia spod zabudowy to: 
- obszar szczegolnego zagrozenia powodziq (dotyczy ochrony przeciw powodziowej dla 

rzeki Warty i Widawki), 
- obszar zagrozenia powodziq (dotyczy ochrony przeciw powodziowej dla rzeki Widetki), 
- strefy ochronne cmentarzy - nakaz utrzymania odiegtosci co najmniej 150 m od 

zabudowah mieszkalnych, od zaktadow produkujqcych artykuty zywnosci, od zaktadow 
zywienia zbiorowego bqdz zaktadow przechowujqcych artykuty zywnosci oraz od 
studzien, zrodet, strumieni, stuzqcych do czerpania wody pitnej lub dla potrzeb 
gospodarczych; odiegtosc ta moze bye zmniejszona do 50 m pod warunkiem, ze teren 
w odiegtosci 50 - 150 m od cmentarza posiada siec wodociqgowq i wszystkie budynki 
korzystajqce z wody sq do tej sieci podtqczone, 

- strefy oddziatywania obiektow infrastruktury technicznej (szerokosc pasa zgodnie 
z przepisami dotyczqcymi odpowiednich sieci): 

• linii wysokiego napiycia, 
" drog, 

- strefy oddziatywania elektrowni wiatrowych ustalonych zgodnie z przepisami odrybnymi, 
- strefy ochronne ujyc wody, 
- formy ochrony przyrody: 

• uzytki ekologiczne, 
• zespot przyrodniczo-krajobrazowy, 
• rezerwat przyrody 
• strefa krawydziowa doliny Warty, 

- tereny lesne, 
- obszary przeznaczone do zaiesienia, 
- tereny dolin rzecznych. 
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3. Obszary oraz z a s a d y ochrony s r o d o w i s k a i jego zasobow, ochrony 
przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk. Wytyczne okreslania z a s a d 
ochrony w p lanach mie jscowych 

3.1. Ochrona s r o d o w i s k a 

Przepisy o oclironie srodowiska okreslajq wytyczne odnosnie zapewnienia warunkow 
utrzymania rownowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami srodowiska, 
w szczegolnosci poprzez: 

• ustalanie programow racjonalneqo wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na 
terenach eksploatacji ztoz kopalin i racionalnego gospodarowania gruntami. 

• uwzglednianie obszarow wystepowania ztoz kopalin oraz obecnych i przysztych 
potrzeb eksploatacji tych ztoz 

W zwiqzku z eksploatacjq ztoz kruszywa naturalnego w Ptaszkowicach okreslono 
zasiyg projektowanego wyrobiska oraz ograniczono zagospodarowanie zabudowq 
mieszkaniowq do stanu istniejqcego. Eksploatacja surowca wiqze si? z oddziatywaniem nie 
tyIko w miejscu wydobycia ale rowniez o wiele szerszym np. w postaci obnizenia poziomu 
wod gruntowych. 

• uwzglednianie koniecznosci ochrony wod, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem 
w zwiazku z prowadzeniem gospodarki rolnej 

Szczegolna odpowiedzialnosc za ochrony srodowiska przypada rolnictwu, ktore 
poprzez swq dziatalnosc powoduje zmiany wtasciwosci wody, gleby, powietrza oraz 
przyczynia siy do zmian bioroznorodnosci w krajobrazie. Realizacja celow ochrony 
srodowiska w rolnictwie wymaga swiadomosci ekologicznej i prawnej catego spoteczehstwa. 
Waznym aspektem ochrony wod jest promocja rolnictwa ekologicznego oraz obnizenie ilosci 
stosowanych w rolnictwie nawozow i srodkow ochrony roslin. W celu zwiykszenia czystosci 
wod sptywajqcych z terenow upraw do wod powierzchniowych wzdtuz zbiornikow wodnych 
i ciekow nalezy wprowadzic strefy buforowe w postaci baher biologicznych (zaroslowe i lesne 
zbiorowiska tygowe). 

Sposobami chroniqcymi gleby przed chemicznq degradacjq ze strony rolnictwa sq: 
• racjonalne i umiarkowane stosowanie srodkow ochrony roslin oraz nawozow 

mineralnych; wielkosc stosowanych srodkow nalezy dostosowac do wymagah 
upraw, struktury gleb, warunkow wodnych oraz uksztattowania terenu, 

• stosowanie nawozow naturalnych (kompostu, obornika, biohumusu) w nawozeniu 
gleby, 

• stosowanie biologicznych i mechanicznych metod ochrony roslin, 
• wprowadzanie i stosowanie na szerszq skaly metod ekologicznej produkcji rolnej 

(rolnictwo ekologiczne), zwtaszcza na terenach o szczegolnych walorach 
przyrodniczych oraz w bezposrednim sqsiedztwie tych obszarow, szczegolnie na 
terenie parku krajobrazowego. 

W celu zapewnienia ochrony powierzchni ziemi nalezy przewidziec nastypujqce 
dziatania: 

• likwidacjy nielegalnych wysypisk smieci, 

• zapewnienie ochrony walorow krajobrazowych srodowiska i warunkow klimatycznych 

Ochronie podlegajq przede wszystkim tereny lesne, parki, cmentarze oraz zieleh 
w terenach zabudowanych. W stosunku do tych obiektow sprowadza siy ona do zachowania 
dotychczasowych funkcji, pielygnacji istniejqcej roslinnosci oraz zakazu lokalizacji obiektow 
i urzqdzeh nie zwiqzanych z funkcjq terenu. Istotnym elementem ochronnym jest takze 
zachowanie nie kolidujqcych z funkcjq przyrodniczq form zagospodarowania terenow 
otwartych, uzupetniajqcych system przyrodniczy gminy. Waznym elementem krajobrazu 
przyrodniczego gminy Zapolice sq doliny rzeczne. Gtownym kierunkiem polityki ochronnej w 
stosunku do dolin rzecznych jest zachowanie naturalnego biegu rzek. Ochronq nalezy objqc 
takze wszelkie zadrzewienia i kompleksy lesne. Sq one waznym czynnikiem retencji 
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i stabilizacji warunkow wodnych, zmniejszajq zagrozenie powodziowe, tagodzq niedobory 
wod, chroniq gleby przed erozjq oraz poprawiajq warunki aerosanitarne. Bezwzglydnq 
ochronq powinny zostac objyte takze ekosystemy bagienno-torfowe i mokradtowe, ochrona 
winna polegac na wytqczeniu tych terenow z zainwestowania kubaturowego oraz odwodnien, 
ze wzglydu na ich szczegolne znaczenie dla srodowiska przyrodniczego. 

• uwzglednianie potrzeb w zakresie zapobieqania ruchom masowym ziemi i ich 
skutkom 

Na terenie gminy nie ma obszarow narazonych na niebezpieczehstwo osuwania siy 
mas ziemnych, zatem nie okresia siy potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym 
ziemi i ich skutkom. 

• uwzglednienie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wod. gleby. ziemi, 
ochrony przed hatasem, wibraciami i polami elektromaqnetycznymi 

W celu poprawy jakosci powietrza, nalezy zmniejszyc emisje zanieczyszczeh poprzez 
nastypujqce dziatania: 

• realizacjy urzqdzeh ochronnych oraz wprowadzanie zmian technologicznych 
w zaktadach przemystowych, 

• ograniczenie zanieczyszczeh pochodzqcych z tzw. ,,niskiej emisji", czyli emisji 
pytow i szkodliwyeh gazow, pochodzqcej z domowych piecow grzewczych, 
w ktorych spalanie wygia odbywa siy w nieefektywny sposob, poprzez: 

ograniczenie stosowania wysokoemisyjnych paliw na rzecz paliw gazowych, 
olejowych i ze zrodet odnawialnych, 

- prowadzenie dziatah energooszczydnych w mieszkalnictwie poprzez 
podtqczanie obiektow do scentralizowanych zrodet ciepta (budowa sieci 
gazowej, cieptowniczej), 
stosowanie energooszczydnych matehatow budowlanych, 

- wykonywanie termomodernizacji budynkow, 
- edukacjy ekologicznq spoteczehstwa w zakresie potrzeb i mozliwosci ochrony 

powietrza, w tym oszczydnosci energii i stosowania odnawialnych zrodet 
energii, 

• tworzenie preferencji dla lokalizacji nowych podmiotow gospodarczych, 
wykorzystujqcych przyjazne srodowisku technologie wytwarzania, 

• preferencje dla szerszego wykorzystania odnawialnych zrodet energii, 
• rozwoj alternatywnych srodkow komunikacji (tworzenie systemu sciezek 

rowerowych), 
• wprowadzenie pasow zieleni wzdtuz tras komunikacyjnych. 
• preferencje dla stosowania technologii eliminujqcych szkodliwe emisje. 

W kierunkach polityki dotyczqcych ochrony wod, szczegolny akcent winien bye 
potozony na poprawy stanu ich czystosci. Wynika to z kilku podstawowych powodow: 

• z uktadu przyrodniczych powiqzah zewnytrznych - lokalny uktad hydrograficzny 
i tereny dolinne z nim zwiqzane majq wptyw na pozagminne uktady przyrodnicze, 

• na terenie gminy zanieczyszczone wody powierzchniowe obnizajq potencjat 
ekologiczny zespotow przyrodniczych z nim zwiqzanych. 

Ze wzglydu na obecne i przysztosciowe wykorzystanie wod do zaopatrzenia 
mieszkahcow w wody, ochrona wod winna bye phorytetowym kierunkiem dziatah. Ochrona 
wod musi bye realizowana poprzez maksymalne ograniczenie zrzutu zanieczyszczeh 
(szczegolnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) do gruntu i do wod 
powierzchniowych. W celu ochrony wod ustala siy nastypujqce zasady: 

• na obszarach przewidzianych do objycia sanitarnq kanalizacjq zbiorczq, do czasu 
jej wybudowania, odprowadzanie sciekow do szczelnych zbiornikow 
bezodptywowych na nieczystosci ciekte nalezy traktowac jako rozwiqzanie 
tymczasowe, 

• oczyszczanie sciekow w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzanie 
sciekow do zbiornikow bezodptywowych na nieczystosci ciekte jest dopuszczalne 
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jedynie na obszarach, I<t6re z uzasadnionych ekonomicznie wzglydow nie 
zostanq przewidziane do objycia zbiorczq kanalizacjq sanitarnq, przy czym 
lokalizowanie oczyszczaini przydomowych ogranicza siy do miejsc, na ktorych 
odprowadzanie sciekow do gruntu nie bydzie zagrazato jakosci wod podziemnych 
lub powierzchniowych (szczegolnie w obrybie stref ochronnych ujyc i zbiornikow 
wod powierzchniowych i podziemnych), 

• kompleksowe rozwiqzanie odprowadzania sciekow opadowych z ciqgow 
komunikacyjnych, placow i parkingow oraz oczyszczenie ich zgodnie 
z obowiqzujqcymi przepisami, 

• zakaz rolniczego wykorzystania sciekow w strefach ochronnych ujyc i zbiornikow 
wod powierzchniowych i podziemnych, 

• dostosowanie, ze wzglydu na ochrony wod podziemnych, lokalizacji nowych 
obiektow, szczegolnie tych uciqzliwych dla srodowiska, do struktur 
hydrogeologicznych, 

• rozwiqzania zmierzajqce do przeciwdziatania skutkom suszy poprzez zwiykszanie 
matej retencji wodnej oraz wdrazanie proekologicznych metod retencjonowania 
wody, 

• prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach, poprzez wprowadzanie 
zaiesieh i zadrzewieh. 

Sposobem ochrony zasobow wody jest takze catkowite zaprzestanie usuwania 
sciekow do rzek i zbiornikow wodnych. Nie jest dopuszczalne zamienianie dotychczasowych 
studni na zbiorniki na nieczystosci ciekte, gdyz prowadzi to do zanieczyszczenia wod 
gruntowych, a nawet gtybinowych. W zakresie dziatalnosci produkcyjnej i ustugowej 
szczegolnie waznym dziataniem, zapewniajqcym ochrony wod jest stosowanie nowych 
technologii, wptywajqcych na czystosc i ilosc odprowadzanych sciekow, w tym budowy 
i modernizacjy urzqdzeh oczyszczajqcych scieki. 

Szczegoinq ochronq nalezy objqc tereny w obrybie stref ochronnych ujyc wodnych, 
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. 

Ustala siy nastypujqce zasady ochrony istniejqcych urzqdzeh melioracji wodnych: 
• zakaz przeznaczania zmeliorowanych uzytkow rolnych na inne cele, gdyz kazda 

zmiana dotychczasowego sposobu uzytkowania terenow zmeliorowanych na cele 
inne niz rolnicze powoduje, ze poniesione ze Skarbu Pahstwa naktady na 
wykonanie tych urzqdzeh nie bydq przynosity zaktadanych efektow. Zmiana 
przeznaczenia zmeliorowanych uzytkow rolnych moze nastqpic tyIko 
w sytuacjach wyjqtkowych, przy braku alternatywnych rozwiqzah. 

• w przypadku zmiany uzytkowania terenow, na ktorych wystypujq urzqdzenia 
melioracyjne, obowiqzek przebudowy urzqdzeh melioracyjnych w sposob 
umozliwiajqcy funkcjonowanie systemu drenarskiego, po wczesniejszym 
uzgodnieniu z organem wtasciwym w sprawie ochrony urzqdzeh melioracji 
wodnych, 

• obowiqzek wystqpienia do wtasciwego organu wtasciwego w sprawie ochrony 
urzqdzeh melioracji wodnych o wykreslenie z ewidencji urzqdzeh melioracji 
wodnych powierzchni zajytej na przedmiotowy eel, 

• obowiqzek wystqpienia do organu wtasciwego w sprawie melioracji wodnych o 
wykreslenie z ewidencji urzqdzeh melioracji szczegotowych terenow 
zmeliorowanych w przypadku zmiany uzytkowania. 

W celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania urzqdzeh melioracji szczegotowych 
i wtasciwych warunkow odbioru wod powierzchniowych nalezy zachowac istniejqcq siec 
rowow melioracyjnych. 

Waznym zagadnieniem z punktu widzenia ochrony wod jest zwiykszanie retencji wod. 
Na terenie gminy planuje siy budowy zbiornika „Rembiesz6w-Pstrokonie". Na terenach 
zarezerwowanych pod przysztosciowq budowy zbiornika ustala siy zakaz innego 
zagospodarowania. 

Gtownym zrodtem degradacji powierzchni ziemi i gleb jest: eksploatacja surowcow 
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naturalnych, zanieczyszczenie gleb srodkami chemicznymi oraz zmiana przeznaczenia 
gruntow na cele inwestycyjne. Rejony wystepowania gleb o najwyzszych w skali gminy 
bonitacjach, powinny stanowic podstawy dla efektywnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
bowiem jakosc gleb decyduje o jej potencjale. Preferowane sq ekologiczne formy produkcji 
rolnej. Zwiykszanie przeznaczenia gruntow na cele inne niz rolnicze musi bye rozwazne, 
a przede wszystkim racjonalne. Grunty marginalne, odtogowane i mato przydatne dla 
produkcji rolniczej nalezy przeznaczyc na tworzenie nowych powierzchni lesnych, rozwoj 
funkcji rekreacyjnej, ewentualnie na potrzeby innych, bezkolizyjnych w stosunku do 
otoczenia, funkcji. Przeznaczenie czysci gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i 
nielesne wymaga na etapie opracowania miejscowych pianow zagospodarowania 
przestrzennego zgody okreslonych instytucji zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. Ze 
wzglydu na niewielkie znaczenie przemystu w strukturze funkcjonalnej gminy wptyw 
zaktadow przemystowych na zanieczyszczenie gleb jest znikomy, waznym zrodtem 
degradacji gleb jest jednak komunikacja. Najbardziej zanieczyszczone gleby wystypujq w 
poblizu drog. Zawierajq zwiykszone ilosci niebezpiecznych zwiqzkow otowiu i tienkow azotu. 
Na skutek posypywania powierzchni drog solami, gleby i grunty w poblizu szlakow 
komunikacyjnych sq silnie zasolone. Sposobem ochrony gleb jest budowa oston 
biologicznych (fitosanitarnych) w postaci pasow zieleni oraz ograniczenie solenia drog. W 
zakresie ochrony surowcow mineralnych ustala siy ochrony terenu ztoza poprzez jego 
wytqczenie z wszelkiego trwatego zainwestowania. Nakazuje siy takze racjonalne 
gospodarowanie zasobami ztoza. Na terenach o wysokich walorach przyrodniczych, nalezy 
ograniczac wprowadzanie nowej zabudowy, gdyz nadmierne zainwestowanie tych terenow 
zagraza ich walorom srodowiskowym. Z zainwestowania nalezy wytqczyc takze tereny dolin 
rzek. 

Gtownymi zrodtami emisji hatasu na terenie gminy jest komunikacja oraz nieliczne 
zaktady przemystowe. W celu usuwania uciqzliwosci akustycznych pochodzenia 
komunikacyjnego i przemystowego nalezy podjqc nastypujqce dziatania: 

• uwzglydnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
lokalizacji obiektow przemystowych, ktorych funkcjonowanie powoduje 
przekroczenie dopuszczalnych poziomow hatasu poprzez zapewnienie 
odpowiednich odiegtosci dla nowej zabudowy, 

• uwzglydnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
natyzeh hatasu wzdtuz drog o znaczeniu powiatowym gtownie o nr 1765E 
i 4913E, poprzez zapewnienie odpowiednich odiegtosci dla nowej zabudowy. 

Dziataniem w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na 
terenie gminy Zapolice bydzie: 

• wprowadzenie zakazow lokalizowania nowych obiektow przeznaczonych na staty 
pobyt ludzi w strefach ochronnych wzdtuz linii elektroenergetycznych sredniego 
i wysokiego napiycia, 

• uporzqdkowania istniejqcych konfliktow przestrzennych pomiydzy zabudowq 
mieszkaniowq, a liniami sredniego i wysokiego napiycia. 

• sposob zagospodarowania obszarow zdegradowanych w wyniku dziatalnosci 
cztowieka, klesk zywiotowych oraz ruchow masowych 

W wyniku nieuregulowanej eksploatacji powierzchniowej powstaty wyrobiska. 
Wskazane jest podjycie dziatah majqcych na celu ich rekultywacjy zgodnie z ustawq 
0 ochronie gruntow rolnych i lesnych. 

3.2. Ochrona przyrody 

W ustaleniach miejscowych pianow zagospodarowania przestrzennego w stosunku do 
obszarow i obiektow objytych formami ochrony nalezy brae pod uwagy zakazy okreslone w 
obowiqzujqcych przepisach dotyczqcych ochrony przyrody oraz ewentualne pozniejsze akty 
prawne, dotyczqce ochrony wymienionych form ochrony przyrody. 
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3.2.1. Rezerwat przyrody „Korzeri" 

Torfowiskowo - Iesny rezenwat o powierzchni 34,93 ha powstat na mocy 
rozporzqdzenia Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobow Naturalnych i Lesnictwa z dnia 
23 grudnia 1998 r. Obejmuje caty oddziat 359 na terenie Lesnictwa Korzeh. 

Celem utworzenia rezerwatu jest ochrona duzej powierzchni torfowiska o charakterze 
przejsciowym oraz dobrze zachowanych fitocenoz olsu torfowcowego i porzeczkowego. 

Na obszarze torfowiska wystypuje wiele, bardzo duzych, populacji chronionych 
i rzadkich gatunkow roslin i zwierzqt takich jak grqzel zotty, grzybienie potnocne, rosiczka 
okrqgtolistna, rosiczka dtugolistna, paprotka zwyczajna, widtak jatowcowy oraz zuraw, 
brodziec samotny, bqk, bobr.Oprocz wysokich wartosci naukowych i dydaktycznych, 
rezerwat stanowi znakomity magazyn puli genowej, regionalnych form i ekotypow, co przy 
planowanej renaturalizacji zniszczonych melioracjq siedlisk parku krajobrazowego, ma takze 
aspekt praktyczny. Dziyki temu miejsce to jest wyjqtkowo cenne w skali nie tyIko regionu ale 
i kraju. Obiekt o wyraznych cechach rezerwatu scistego jest najcenniejszym przyrodniczo 
elementem PKMW i W. Rezenwat nie posiada odrybnego planu ochrony, dziatania ochronne 
podane sq w Planie ochrony Parku Krajobrazowego. 

<^ 3.2.2. Park Krajobrazowy Miedzyrzecza Warty i Widawki 

Powotany uchwatq Wojewodzkiej Rady Narodowej w Sieradzu z dnia 14 wrzesnia 
1989 roku w celu ochrony cennych walorow przyrodniczo-krajobrazowych. Obecnie 
obowiqzujqcymi aktami prawnymi sq: Rozporzqdzenie Wojewody Lodzkiego Nr 9/2006 
z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki 
(Dz. U. Woj. Lodzkiego Nr 20 poz. 194 z dnia 23 stycznia 2006 r.) oraz Rozporzqdzenie 
Wojewody Lodzkiego Nr 1/2008 z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniajqce Rozporzqdzenie 
Wojewody Lodzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki 
(Dz. U. Woj. Lodzkiego Nr 17 poz. 204 z dnia 17 stycznia 2008 r.). 

Zasady ochrony terenow Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki 
ustalono takze w Rozporzqdzeniu Nr 30/2006 Wojewody Lodzkiego z dnia 3 listopada 
2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty 
i Widawki (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego Nr 380, poz. 2947 z dnia 13 listopada 2006 r.), w ktorym 
zawarto ogolne cele ochrony: 

• zachowanie wysokiej jakosci srodowiska przyrodniczego, petni roznorodnosci 
biologicznej oraz trwatosci i rownowagi procesow przyrodniczych, 

• ochrone najcenniejszych fragmentow przyrody naturalnej, wybitnych walorow 
^ krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego, 

• przywracanie walorow naturalnych przeksztatconym siedliskom, zwtaszcza dolinom 
rzecznym, lasom i innym sktadnikom przyrody, 

• stworzenie korzystnych warunkow do prawidtowego funkcjonowania systemow 
przyrodniczych, ich trwatosci i zdolnosci odtwarzania, 

• harmonizowanie z uwarunkowaniami przyrodniczymi dotychczasowych form 
uzytkowania terenu i dziatalnosci spoteczno-gospodarczej, 

• dqzenie do sukcesywnej poprawy stanu wszystkich komponentow srodowiska, 
dzieki podejmowanym dziataniom infrastrukturalnym i egzekucji obowiqzujqcego 
prawa, 

• zwiekszenie swiadomosci ekologicznej lokalnych spotecznosci, w tym organow 
wtadzy, dotyczqcej zachowania catego bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa 
i dobra wspolnego, 

• uwzglednienie w rozwoju spoteczno-gospodarczym uwarunkowah wynikajqcych 
z potrzeb ochrony i ksztattowania srodowiska przyrodniczego, zasobow kulturowych 
i cech krajobrazu. 

Jako szczegolne cele ochrony Parku okreslono: 
• dla ochrony przyrody nieozywionej: 

o zachowanie i ochrona cennych odstoniec geologicznych, jako waznych 
obiektow dydaktycznych i naukowych; 
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o zachowanie i przywracanie naturalnych walorow dolinom rzecznym; 
o zachowanie i ochrona obszarow stanowiqcych swiadectwo wspotczesnych, 

naturalnych procesow geomorfologicznych, takich jak: parowy, wqwozy itp.; 
o zachowanie w niezmienionym stanie i ochrona zrodet oraz obszarow 

zrodliskowych. 
• dla ochrony ekosystemow lesnych: 

o utrzymanie i odtworzenie unikatowych zbiorowisk lasow nadrzecznych w tym: 
zbiorowisk zaroslowych, a wiec wiklin nadrzecznych i olsu topolowo-
wierzbowego oraz zbiorowisk lesnych: tozowisk, olsu porzeczkowego, olsu 
torfowcowego, kontynentalnego boru bagiennego oraz tygu jesionowo-
olszowego, jako rzadkich sktadnikow szaty lesnej. 

• dla ochrony ekosystemow nielesnych: 
o zachowanie roznorodnosci biologicznej rzadkich i ginqcych fitocenoz - tqk 

trzeslicowych; 
o zachowanie swiezych tqk rajgrasowych; 
o zachowanie fragmentow potnaturalnych tqk z cennymi zbiorowiskami 

roslinnosci tqkowobagiennej; 
o zachowanie i ochrona muraw kserotermicznych; 
o zachowanie cennych i roznorodnych zbiorowisk roslinnych: muraw 

napiaskowych, zarosili tarniny, jatowca i zarnowca, fragmentow 
potnaturalnych, wilgotnych tqk i zarosli wierzbowych; 

o zachowanie i ochrona torfowisk z fragmentami wilgotnych tqk i muraw 
blizniczkowych, tzw. "psiar"; 

o utrzymanie roznorodnosci krajobrazu roslinnego, na ktory sktada siy mozaika 
pol, tqk, zarosli tarniny, jatowczysk i zarnowczysk. 

• dla ochrony ekosystemow wodnych i torfowiskowych: 
o ochrona przed zaiesieniem oraz utrzymanie potqczenia starorzeczy z rzekq 

Warta; 
o utrzymanie dotychczasowego poziomu wody w kompleksie stawow i 

mokradet, oraz ich ochrona przed nadmiernym osuszaniem; 
o utrzymanie dotychczasowego poziomu wody oraz hamowanie sukcesji na 

bagnach srodlesnych i torfowiskach; 
o ochrona zrodet oraz obszarow zrodliskowych przed zmianq warunkow 

wodnych i zanieczyszczeniem; 
o bezwzglydna ochrona srodlesnych tqk przed nadmiernym osuszaniem; 
o ochrona ekosystemow dolin rzecznych przed zmianq warunkow wodnych i 

zanieczyszczeniem. 
• dla ochrony gatunkow roslin i zwierzqt oraz ich siedlisk: 

o utrzymanie roznorodnosci gatunkowej zwierzqt Iqdowych i wodnych 
podlegajqcych ochronie; 

o utrzymanie stanu zwierzqt townych w ilosci odpowiadajqcej pojemnosci 
ekologicznej towisk; 

o zapewnienie warunkow dla prawidtowego funkcjonowania gatunkow cennych 
przyrodniczo, chronionych, rzadkich i zagrozonych oraz zabezpieczenie zycia 
i rozwoju ginqcych taksonow. 

• dla ochrony walorow krajobrazowych i kulturowych: 
o ochrona krajobrazu o wybitnych walorach naturalnych - wielkoprzestrzennych 

obszarow lesnych; 
o ochrona krajobrazu naturalnego doliny Warty o wybitnych walorach 

przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych; 
o ochrona krajobrazu kulturowego o znacznych walorach zabytkowych 

z nagromadzeniem elementow dziedzictwa kulturowego; 
o ochrona miejsc koncentracji i potencjalnego wystypowania stanowisk 

archeologicznych; 
o zapobieganie zubozeniu i ujednoliceniu krajobrazu, poprzez ochrony 

zadrzewieh srodpolnych i przydroznych; 
o zachowanie istniejqcych roztogow pol; 
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o ochrona przed eksploatacjq surowcow naturalnych. 
• dla ochrony walorow rekreacyjnych: 

o ochrona najatrakcyjniejszych terenow turystycznych (doliny rzeczne) przed 
degradujqcym zagospodarowaniem; 

o rozwoj pozqdanych form rekreacji - turystyki kwalifikowanej. 

Ponadto Plan Ochrony okresia sposoby eliminacji lub minimalizacji zagrozeh dla 
przyrody, walorow krajobrazowych i kulturowych na terenie Parku, dziatania ochronne oraz 
sposoby ich wykonywania oraz przedstawia zasady i kierunki prowadzenia gospodarki rolnej, 
lesnej, wodnej i rybackiej oraz zagospodarowania przestrzennego umozliwiajqce realizacjy 
celow Parku. 

3.2.3. Pomniki przyrody 

W ustaleniach miejscowych pianow zagospodarowania przestrzennego, nalezy 
zakazac dewastacji i degradacji srodowiska przyrodniczego, ktore mogtoby przyczynic siy do 
ostabienia drzew w strefie rzutu ich korony. 

Wykaz pomnikow przyrody zawarto w tresci uwarunkowah. 

3.2.4. Uzytki ekologiczne 

Wykaz uzytkow ekologicznych zawarto w dziale uwarunkowah wraz z podstawq 
prawnq, ktora okresia wszelkie ustalenia ochronne i uzytkowe. 

Oprocz istniejqcych uzytkow ekologicznych: "Rembieszow", „Rembiesz6w M", 
„Kalinowa", „Jeziorko", „Aniel6w", projektuje siy utworzenie kolejnych: 

„Stara Rzeka" - potozony na gruntach wsi Pstrokonie i Wozniki o powierzchni 73,3 ha 
obejmuje kompleks starorzeczy i oczek wodnych z charakterystycznymi zespotami 
roslinnosci bagiennej, wodnej i szuwarowej z ptatami olsow, zarosli wierzbowych oraz 
uzytkowych tqk. Jest ostojq roslin scisle chronionych jak grzybienie potnocne, grqzel zotty. 

„Korzeri H" - potozony na gruntach wsi Jeziorko oraz Ligota i Korzeh w gminach 
Widawa i Burzenin o powierzchni okoto 27 ha, obejmuje tqki i zbiorowiska roslinnosci 
turzycowej, szuwarowej oraz wodnej. 

3.2.5. Zespoty przyrodniczo-krajobrazowe 

Zespot przyrodniczo - krajobrazowy „Strefa krawydziowa doliny rzeki Warty" 
utworzony zostat na podstawie Uchwaty Nr XXVIII/199/13 Rady Gminy Zapolice z dnia 
27 lutego 2013r. w sprawie ustanowienia zespotu przyrodniczo-krajobrazowego „Strefa 
krawydziowa doliny rzeki Warty" (Dz. Urz. Woj. tiodzkiego z 2013r. poz. 1980). Obszar 
potozony jest w miejseowoseiaeh Zapoliee i Pstrokonie na terenach rolnych, obejmuje strefy 
krawydziowq rzeki Warty, poza granicami Parku Krajobrazowego miydzyrzeeza Warty 
i Widawki.. 

W ramach Parku Krajobrazowego planuje siy utworzyc zespoty przyrodniczo -
krajobrazowe: 

„Piaski - Belen"- obejmujqey kompleks tqk ezyseiowo w gminie Zduhska Wola 
i ezyseiowo w gminie Zapoliee. Tworzq one malowniczq i krajobrazowe cennq mozaiky wielu 
potnaturalnych antropogenicznyeh zbiorowisk tqkowo - szuwarowych oraz oczek wodnych. 
Do najcenniejszych gatunkow nalezq: grqzel zotty, widtak gozdzisty, siedmiopaleeznik btotny, 
czermieh btotna, turzyea zotta, koztek bzowy. Cata powierzchnia obszaru - 138 ha. 

„Ctiojne nad Wartq" - obejmuje obszar potozony pomiydzy watem 
przeeiwpowodziowym a korytem Warty na powierzchni 105 ha, ezyseiowo na terenie gminy 
Sieradz i ezyseiowo w gminie Zapolice. Stanowiq go zespoty roslinnosci torfowiskowej, 
szuwarowej i bagiennej, bardzo zroznieowane pod wzglydem siedliskowym i krajobrazowym 
- od siedlisk skrajnie suehych poprzez wilgotne lesne, bagienne do typowe wodnych. Istniejq 
tu liczne stanowiska roslin chronionych catkowicie i ezyseiowo takich jak: grzybienie 
potnocne, grqzel zotty, widtak gozdzisty, bagno zwyczajne, kalina koralowa. 
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„Mackowy Dot" - obejmuje niewieiki powierzchniowo kompleks tqk i stawow z dobrze 
rozwiniytymi zespotami roslinnosci wodnej, szuwarowej, olsu porzeczkowego i zarosli 
wierzbowych. Wystypujq tu liczne stanowiska roslin chronionych oraz rzadkich: grqzel zotty, 
rogatek krotkoszyjkowy, jezogtowka najmniejsza, rzysa garbata, zabisciek ptywajqcy, 
ptywacz drobny. tiqczna powierzchnia obszaru - 12,3 ha. 

„Rembiesz6w tqki" - obejmuje rozlegty zroznicowany siedliskowo kompleks 
roslinnosci tqkowej, muraw psammofilnych i turzycowisk z takimi przedstawicielami 
chronionej flory jak storczyk szerokolistny czy storczyk myski. Obszar lezy na terasie 
zaiewowej i nadzalewowej Widawki i obejmuje 224 ha. 

3.2.6. Strefa krawydziowa doliny Warty 

Jest to element rzezby terenu gminy od Belenia po Strohsko i Pstrokonie stanowiqcy 
jeden z najcenniejszych walorow przyrodniczych i kulturowych Parku Krajobrazowego 
Miydzyrzeeza Warty i Widawki i regionu, wymagajqcy szczegotowych zabiegow ochronnych. 
Polegajq one przede wszystkim na ograniczaniu nowej zabudowy w tym obszarze oraz na 
maksymalnym nasyceniu obszaru zwartq zieleniq zaroslowq i drzewiastq hamujqcq sptywy 
powierzchniowe. Strefa krawydziowa chroniona jest w granicach Parku Krajobrazowego 
Miydzyrzeeza Warty i Widawki w ramach planu ochrony Parku. Poza granicami Parku w 
ramach zespotu przyrodniczo - krajobrazowego „Strefa Krawydziowa doliny rzeki Warty". 

3.2.7. S i e c korytarzy ekologicznych 

Siec korytarzy ekologicznych tworzq doliny rzek i ciekow oraz korytarze Iqdowe wazne 
dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej zwierzqt i roslin. Korytarze obejmujq 
tereny najmniej przeksztatcone antropogenicznie: wody, mokradta, tqki, pastwiska, 
kompleksy lesne, uprawy rolne. Wymaga ona dalszego uszczegotowienia dla zapewnienia 
tqcznosci ekologicznej na poziomie lokalnym. Rozpoznania wymagajq korytarze migracyjne 
ptakow. Podstawowe dziatania wskazane do realizacji to: 

- prowadzenie czynnych zabiegow ochronnych, szczegolnie zaiesieh, 
z uwzglydnieniem mozaikowatosci i roznorodnosci siedlisk, 

- wybor najmniej konfliktowych lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych, 
- ochrona brzegow rzek i zbiornikow wodnych przed zabudowq i niszczeniem szaty 

roslinnej, 
- rewitalizacja dolin rzecznych. 

Doliny rzeczne stanowiq system przyrodniczy gminy tworzony przez: 

Doliny rzeki Warty - korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, 

Doliny rzeki Widawki tworzqca wraz z dolinq rzeki Warty obszar Parku 
Krajobrazowego i stanowiqcy wyzet ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym, 

Doliny rzeki Widetki - doptywu Widawki i w czysci wykorzystujqca doliny Widawki, 
jednak od Rembieszowa po Ptaszkowice majqca swojq, wyraznie rysujqcq siy w krajobrazie 
doliny, 

Doliny innych bezimiennych ciekow z bardzo wyraznymi krajobrazowe dolinami, 
ktore w gornych odcinkach przechodzq w suche dolinki denudacyjne - z towarzyszqeq im 
roslinnosciq - specyfiezny element rzezby i krajobrazu gminy Zapoliee. 

Uktad ten wyroznia siy cennymi walorami krajobrazowymi, zwiykszonym 
uwilgotnieniem terenu, a tym samym zwiykszonq bioroznorodnoseiq oraz istotnq rely 
klimatycznq. Prawidtowe funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, w scistym powiqzaniu 
z etwartym krajobrazem odgrywa istotnq roly w tworzeniu jakosci srodowiska przyrodniczego 
gminy. Utrzymanie otwartosci systemu wymaga uzytkowania rolnego dolin o ukierunkowaniu 
na uzytki zielone. Dopuscic tu mozna takze zaiesienia i zadrzewienia. Wiykszosc dolin na 
terenie gminy nalezy uznac za niezdegradowane, zblizone do naturalnych. Doliny rzeczne, 
stanowiqce gtowne korytarze ekologiczne, nalezy wykluczyc z zabudowy, pozostawiajqc je 
do wykorzystania do celow turystycznych i rekreacyjnych (bez zabudowy letniskowej) 
Rowniez lasy, ich enklawy i potenklawy, stanowiqce gtowne korytarze migracji krygowcow, 

66 



powinny bye ehronione przed zabudowq, a ieli bezposrednie sqsiedztwo zagospodarowane 
z uwzglydnieniem stref ekotonowyeh gwarantujqeyeh powszeehnq dostypnosc do lasow. 
Z kolei najmniej zaiesione odcinki korytarzy powinny zostac uznane za priorytetowe do 
wprowadzania zaiesieh. Istotnym zagrozeniem dla ciqgtosci korytarzy jest realizacja nowych 
liniowych inwestycji infrastrukturalnych, diatego niezbydne jest budowanie odpowiednich 
przejsc dla zwierzqt w miejscach krzyzowania siy korytarzy z drogami o najwiykszym 
natyzeniu ruchu. Aby zapewnic ochrony szlakow wydrowek ptakow, nalezy zachowac lasy 
i zadrzewienia oraz naturalne brzegi w dolinach duzych rzek oraz zbiornikow wodnych. 
Ochrona walorow krajobrazowych to rowniez nawiqzywanie w projektowaniu nowej 
zabudowy do tradycyjnego budownictwa regionalnego, z wykorzystaniem m.in. tradycyjnych 
surowcow budowlanych, takich jak stoma, glina, kamieh polny czy wapienie, jak rowniez 
niewprowadzanie dominant obcych kulturowo dla danego regionu. 

3.2.8. Zbiornik " R e m b i e s z o w - Pstrokonie 

Projektowany zbiornik wodny "Rembieszow - Pstrokonie wpisany jest do programu 
matej retencji dla woj. todzkiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego 
wojewodztwa todzkiego. Zbiornik projektowany jest, jako zbiornik boczny, ezyseiowo kopany, 
w starorzeczach Widawki, jako potqczenie nieczynnych starorzeczy (renaturalizacja), oraz 
jako modernizacja istniejqcego uktadu wodnego doliny Widawki. Bydzie to zbiornik bez 
zapory czotowej ani bocznych, jedynie z zastawkq piytrzqcq, przepustami z piytrzenie, 
natomiast potrzeby budowy przeptawki trzeba bydzie rozpatrzyc na etapie projektowym. 

Podstawowe parametry zbiornika: 
powierzchnia zaiewu 10,0ha 
pojemnosc zbiornika 150,0 tys. m^ 
srednia gtybokosc 1,5 m 

Gtownq funkcjq zbiornika bydzie przeciwdziatanie degradacji srodowiska poprzez 
podniesienie zwierciadta wody w gruncie i zwiykszenie retencji gruntowej, przeciwdziatanie 
suszy i alimentacja najnizszych przeptywow, a takze jako rezerwa przeciwpozarowa. 

Zbiornik potozony bydzie w Parku Krajobrazowym Miydzyrzeeza Warty i Widawki 
w obszarach cennych przyrodniczo, proponowanych do objycia ochronq prawnq w formie 
zespotu przyrodniczo - krajobrazowego "Rembieszow - tiqki i uzytku ekologicznego "Stara 
rzeka". Dyrekcja Sieradzkich Parkow Krajobrazowych akceptuje zbiornik pod warunkiem, iz 
budowa zbiornika opierac sie bydzie na pro przyrodniczych aspektach i stuzyc bydzie 
potrzebom przyrody nie zas rekreacji. 

4. Obszary i z a s a d y ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr 
kultury wspotczesne j . Wytyczne okreslania w p lanach mie jscowych z a s a d 
wynika jqcych z potrzeb ochrony zabytkow i parkow kulturowych 

Przepisy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami zobowiqzujq wszystkich 
obywateli do ochrony dobr kultury, a co za tym idzie rowniez ochrony zabytkow 
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow lub do ewidencji (wojewodzkiej, gminnej) a 
takze ich otoczenia. Obiekty o szczegolnych walorach kulturowych i historycznych nalezy 
chronic poprzez odpowiednie dziatania konserwatorskie. Niniejsze studium okresia 
podstawowy kierunek tych dziatah, tak abyna etapie planu miejscowego mozna byto ustalic 
wtasciwy sposob ich ochrony.Dla wtasciwego ustalenia dziatah z zakresu niezbydnej 
i pozqdanej ochrony dobr kultury celowe jest opracowanie studium ochrony i ksztattowania 
krajobrazu dla obszaru catej gminy. 

Zabiegi konserwatorskie majq na celu gtownie: 
• zachowanie walorow historycznych, 
• wyeksponowanie regionalnej odrybnosci, 
• eliminacjy elementow zagrazajqcych ochronie i eksponowaniu zabytkow. 
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• zachowanie rownowagi pomiydzy ochronq dobr l<ultury a rozwojem 
przestrzennym. 

Studium proponuje wprowadzenie stref ochrony konserwatorskiej obejmujqcych tereny 
posiadajqce wartosci kulturowe i krajobrazowe, przedstawiono je na rysunku studium. 
Zasiygi stref majq charakter wstypny, bez wykonania szczegotowych studiow i wymagajq 
uszczegotowienia na etapie opracowywania pianow miejscowych poszczegolnych terenow. 

Strefa A - scistej ochrony konsenwatorskiej 

W gminie Zapolice strefq scistej ochrony konserwatorskiej objyto: 
- zespot kosciota parafialnego wraz z parkiem dworskim w Strohsku, 
- zespot patacowy w Paprotni, 
- zespot dworski w Kalinowej, 
- zespot dworski w Pstrokoniach, 
- zespot dworski w Ptaszkowicach, 
- park dworski wraz z reliktami zespotu dworskiego w Zapolicach, 
- kaplica w Rembieszowie, 
- zespot cmentarza parafialnego w Strohsku, 
- cmentarz wojenny w Swydzieniejewicach. 

Wyznaczenie stref ma na celu ochrony poszczegolnych uktadow. Wszelkie dziatania 
powodujqce naruszenia stanu istniejqcego winny bye prowadzone zgodnie z przepisami 
odrybnymi. 

W granicach kazdej strefy obowiqzuje: 
• zachowanie i konserwacja zabudowy zabytkowej i posiadajqcej walory kulturowe, 
• zachowanie komponowanych uktadow terenowych i zaprojektowanej zieleni, 
• usuniycie dysharmonizujqcych nawarstwieh. 

Strefa OW - obserwacji archeologicznej 

Na terenach objytych strefq w przypadku prowadzenia inwestycji zwiqzanych 
z realizacjq robot ziemnych wskazane jest prowadzenie badah ratowniczych o charakterze 
nadzoru, zgodnie z przepisami odrybnymi. 

Tozsame ustalenia dotyczq rejonu lokalizacji domniemanych zatozeh rezydencjonaino 
- obronnych w Kalinowej i Mtodawinie Gornym. 

Park Kulturowy - ze wzglydu na ilosc sladow osadnictwa w dolinie Warty projektuje siy 
utworzenie parku kulturowego w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania 
wyrozniajqcych siy krajobrazowe terenow z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi 
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej. 

Ustala siy zasady zapewniajqce ochrony i opieky nad zabytkami wystypujqcymi na 
terenie gminy Zapolice: 

• w przypadku wykorzystania na cele uzytkowe zabytku wpisanego do rejestru zabytkow 
nalezy zapewnic trwate zachowanie jego wartosci, ponadto wszelkie dziatania muszq bye 
zgodne z przepisami odrybnymi m.in. dotyczqcymi ochrony zabytkow, 

• obiekty o walorach historycznych czy architektonicznych, bydqce charakterystycznymi 
elementami historycznej zabudowy, a przede wszystkim obiekty znajdujqce siy 
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w ewidencji zabytkow - nalezy przewidziec do trwatej adaptacji, z zachowaniem 
tradycyjnych dla lokalnej tradycji budowlanej form i faktur: 

• adaptacja i modernizacja winna odbywac siy na zasadach zapewniajqcych 
zachowanie istotnych dla miejscowej tradycji form architektonicznych, 
proporcji, detalu, matehatow i faktur wypraw zewnytrznych, 

• zmiany gabarytow i zmian w sposobie dyspozycji i artykulacji elewacji (w tym 
proporcji otworow zewnytrznych i form zewnytrznej stolarki otworowej) 
powinny siy odbywac zgodne z przepisami odrybnymi m.in. dotyczqcymi 
ochrony zabytkow, 

• ewentualna koniecznosc rozbiorki zabytku wtqczonego do ewidencji 
(uzasadniona wzglydami technicznymi - w sytuacji, gdy nie jest mozliwe 
opanowanie zagrozenia dla bezpieczehstwa) powinna siy odbywac zgodne z 
przepisami odrybnymi m.in. dotyczqcymi ochrony zabytkow, 

• wszelkie zmiany w otoczeniu i sqsiedztwie zabytkow, a takze na obszarach zabytkowych 
(w rejestrze i w ewidencji) - ktorych charakter moze miec wptyw na walory zabytkow (np. 
ekspozycyjne) - przebudowa istniejqcych i budowa nowych obiektow, a takze sposob 
zagospodarowania przestrzeni - nie mogq pogorszyc stanu zachowania zabytku ani 
naruszac jego wartosci, 

• na obszarach zabytkowych i w sqsiedztwie zabytkow nowa zabudowa powinna stanowic 
harmonijnie zakomponowanq catosc z istniejqcymi elementami zabudowy historycznej, 
uwzglydniajqc uktad, skaly, gabaryty, proporcje, sposob kompozycji i wyprawy elewacji 
zewnytrznych. 

5. Kierunki rozwoju s y s t e m o w komunikacj i i infrastruktury technicznej . 
Wytyczne okreslania w planach mie jscowych wykorzystania i rozwijania 
potencjatu juz istniejeicych s y s t e m o w oraz koordynacj i lokalnych 
i ponadlokalnych zamierzeh inwestycy jnych 

5.1. Komunikac ja 

Koncepcja uktadu komunikacyjnego, jako integralna czysc koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego gminy, wynika przede wszystkim z uwarunkowah 
zewnytrznych i wewnytrznych, z analizy dotychczasowych ustaleh planistycznych oraz 
przyjytych w obecnym opracowaniu kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zapolice. 

Gtowne cele rozwoju uktadu i obstugi komunikacyjnej: 

• realizacja drogi ekspresowej S-8 wraz z miejscami obstugi podroznych (MOP) 

• usprawnienie przejazdu ruchu na drodze powiatowej nr 1765E i 4913E oraz 4915E, przy 
jednoczesnym ograniczeniu jego negatywnego oddziatywania (szczegolnie na zabudowy 
mieszkaniowq), 

• zwiykszenie przepustowosci i poprawa parametrow technicznych drog, uwzglydniajqc 
szczegolnie stale wzrastajqcy stopieh motoryzacji, 

• dogodna obstuga komunikacjq zbiorowq, 

• rozwoj zaplecza technicznego motoryzacji, 

• stworzenie uktadu sciezek rowerowych. 
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5.1.1. Droga e k s p r e s o w a S-8 

Droga ekspresowa S-8 spina podstawowy ciqg urbanizacji z Lodzi poprzez Lask, 
Zduhskq Woly az po Sieradz i wyprowadza ruch z Lodzi w kierunku potudniowo - zachodnim 
(kierunek Wroctaw). Dominujqcq roly w uktadzie komunikacyjnym wojewodztwa todzkiego tej 
drogi podkresia brak konkurencyjnych alternatyw, szczegolnie w obszarze na odcinku Lodz -
Sieradz, zarowno w uwarunkowaniach przestrzennych jak i realizacyjnych, a istniejqcy uktad 
od lat jest bardzo przeciqzony. 

Inwestycja ziokalizowana jest gtownie na terenach rolnych i lesnych. Granice terenu 
niezbydnego dla obiektow budowlanych (linie rozgraniczajqce teren) wyznaczone 
z uwzglydnieniem wszystkich elementow przekroju poprzecznego drogi ekspresowej 
tj. elementow drogowych (jezdnie, pobocza, skarpy, rowy) oraz z uwzglydnieniem elementow 
ochrony srodowiska. Na terenie gminy Zapolice nie planuje siy wyburzeh budynkow. 

Droga ekspresowa S-8 uzyskata decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach 
i decyzje o zezwolenie na realizacjy inwestycji drogowej. Zakonczenie prac i otwarcie dla ruchu 
kolowego nastqpilo pod koniec 2014r ' 

W sklad drogi ekspresowej wchodzq: 
• odcinek drogi ekspresowej wraz z niezbydnq infrastrukturq inzynierskq, 

branzowq oraz wszelkimi przebudowami zwiqzanymi z realizacjq inwestycji, 

• drogi dojazdowe, 
• miejsca obstugi podroznych MOP Paprotnia, 
• wiadukty, 
• ekrany akustyczne, elementy odwodnienia drogi, elementy bezpieczehstwa 

ruchu. 

Parametry drogi: 
• liczba pasow ruchu - 2x2 pasy ruchu, 
• szerokosc pasow ruchu - 3,50m, 
• szerokosc jezdni - 7,00m, 
• szerokosc pasa awaryjnego - 2,50m, 
• szerokosc pasa dzielqcego jezdnie 

trzeciego pasa ruchu). 
- 11,00m (przewidziany do budowy 

5.1.2. Drogi powiatowe 

Z uwagi na funkcjy oraz znaczenie w uktadzie komunikacyjnym gminy ustala siy klasy 
technicznq drog powiatowych jako drogi zbiorcze - Z i lokalne - L przy zaiecanej szerokosci 
pasa drogowego w liniach rozgraniczajqcych 20 m (dla drog lokalnych 15 m). 

Wszelkie roboty budowlane powinny prowadzic do uzyskania parametrow 
technicznych okreslonych w przepisach dotyczqcych drog publicznych. 

Przebieg oraz przyporzqdkowane numery drog powiatowych przedstawiono 
w rozdziale dotyczqcym uwarunkowah wynikajqcych ze stanu systemu komunikacji. 

5.1.3. Drogi gminne 

Drogi gminne stanowiq uktad komunikacyjny, ktory bezposrednio obstuguje tereny 
gminy w skali poszczegolnych obiektow i pol, dodatkowo wspomagany poprzez siec drog 
wewnytrznych. W zakresie parametrow technicznych ustala siy drogi gminne jako drogi 
lokalne - L i dojazdowe - D przy zaiecanej szerokosci pasa drogowego w liniach 
rozgraniczajqcych dla drog lokalnych 12 - 15 m oraz dla drog dojazdowych 10 - 12 m. 
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Poza drogami wskazanymi na zatqczniku graficznym studium, w zaieznosci od potrzeb 
spotecznosci lokalnej, mozliwa jest realizacja nowych drog gminnych, ktorych przebieg 
zostanie ustalony w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej 
lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to nie tyIko terenow 
zainwestowanych, ale przede wszystkim terenow nowoprojektowanych, dla ktorych na tym 
etapie projektowanie nowych drog publicznych i wewnytrznych, bez przesqdzeh 
planistycznych nie jest wskazane Nowe obiekty winny spetniac wskazniki i kierunki okreslone 
w niniejszym opracowaniu. Wyzej omowiony uktad podstawowy wymaga dostosowania 
parametrow technicznych do petnionych funkcji i wymogow klasy technicznej. 

Przebieg oraz przyporzqdkowane numery drog gminnych przedstawiono w rozdziale 
dotyczqcym uwarunkowah wynikajqcych ze stanu systemu komunikacji. 

5.1.4. Szlaki turystyczne 

W celu podkreslenia walorow przyrodniczych gminy oraz wykorzystujqc zasoby 
dziedzictwa kulturowego wyznaczone na jej obszarze szereg szlakow turystycznych, w tym: 

Ponadregionalne stanowiqce trasy tranzytowe: 

- Szlak Wodny Warty (kajakowy) majqcy zroznicowany charakter obfitujqcy w bardzo 
wiele miejsc wartych zobaczenia z uwagi na walory przyrodnicze oraz historyczno-
kulturalne. Turystyka w tym rejonie winna bye jednq z istotniejszych form dziatalnosci 
spoteczno - gospodarczej, rozumianej rowniez jako zaspokojenie potrzeb 
poznawczych oraz wypoczynkowo - rekreacyjnych. Atrakcyjnosc turystyczna 
i dostypnosc komunikacyjna bydq wptywaty rowniez na coraz wiykszy rozwoj 
osadnictwa turystycznego. Szlak wodny Warty bydzie miat niewqtpliwie charakter 
sezonowy. 

- Europejski Szlak Bursztynowy (rowerowy- 327 km) (samochodowy - 357 km) -
wchodzqcy w sktad Europejskich Szlakow Kulturowych w wojewodztwie todzkim jest 
trasq turystycznq nawiqzujqcq do starozytnego, dalekosiyznego szlaku handlowego, 
ktorym kupcy z Cesarstwa Rzymskiego podqzali na piaszczyste wybrzeza Battyku 
po „ztoto potnocy", czyli bursztyn. Droga tqczyta potnocne wybrzeza Adhatyku 
z potudniowym wybrzezem Battyku. Liczne badania archeologiczne, a takze zrodta 
historyczne potwierdzajq, iz obecny obszar wojewodztwa todzkiego miydzy Prosnq 
i Wartq znajdowat siy na bursztynowym szlaku. Przebieg, charakterystyky oraz 
walory przedstawiono w Syntezie funkcjonalno-przestrzennej Europejskich Szlakow 
Kulturowych dla Wojewodztwa Lodzkiego, 

- Szlak Romahski (samochodowy - 445 km) jest trasq turystycznq majqcq na celu 
przyblizenie zabytkow architektury romahskiej, 

Regionalne uzupetniajqce system ponadregionalny: 

- Szlak Konny Wojewodztwa Lodzkiego im. mjr Henryka Dobrzahskiego 
"Hubala" ma liczyc ponad 1300 kilometrow i otaczac wojewodztwo todzkie 
i aglomeracjy todzkq. Po wytyczeniu i zagospodarowaniu wszystkich tras bydzie to 
najdtuzszy szlak konny w Polsce. Na terenie wojewodztwa todzkiego jest obecnie ok. 
200 miejsc, gdzie hoduje siy konie, oferuje przejazdzki w siodle lub bryczkq czy 
nauky jazdy konnej. Wsrod tych miejsc sq stadniny, ale takze gospodarstwa 
agroturystyczne, w ktorych konie trzyma siy dla rekreacji i ktore dysponujq bazq 
noclegowq. Trasy szlaku konnego im. Hubala wyznaczone przez atrakeyjne 
widokowe i turystyeznie miejsca. Wziyte tez pod uwagy bazy dla jezdzeow i koni. 

- Szlak Parkow Krajobrazowych Wojewodztwa Lodzkiego (rowerowy), 

- Szlak Wodny na Widawce (kajakowy), 

- Szlak walk nad Wartq 1939 r.- pieszy o dtugosci 54,6 km. Szlak biegnie dolinq 
rzeki Warty i tqczy miejscowosci zwiqzane z walkami 10 DP Armii "Lodz" 
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o utrzymanie gtownej pozycji obronnej na rzel<ach Warcie i Widawce we wrzesniu 
1939 roku. Na krawydzi doliny wybudowano latem 1939 roku wiele schronow 
bojowych, ktore zachowaty siy w wiykszosci, jak rowniez liczne poniemieckie bunkry, 
resztki umocnieh przeciwczotgowych. Trasa umozliwia rowniez poznanie licznych 
zabytkow, ciekawy krajobraz Parku Miydzyrzeeza Warty i Widawki. 

5.2. Infrastruktura techniczna 

Istotnym czynnikiem spoteczno-gospodarczego rozwoju obszarow wiejskich jest 
odpowiednia infrastruktura. Stanowi ona fundament dla wszelkiej dziatalnosci gospodarczej 
oraz wyznacznik warunkow zycia i pracy ludnosci. Infrastruktura zawsze ten rozwoj w jakiejs 
mierze warunkuje, a w niektorych przypadkach moze nawet go stymulowac. 
Niewystarczajqce wyposazenie infrastrukturalne wsi wptywa niekorzystnie na: 

• zainteresowanie potencjalnych inwestorow zarowno w dziedzinie przemystu, jak 
i ustug; 

• powstawanie inicjatyw lokalnych, dotyczqcych tzw. matej przedsiybiorczosci; 

• mozliwosci wykorzystania walorow turystycznych i rekreacyjnych wsi; 

• produkcjy roinq, jej jakosc i wykorzystanie surowcow rolniczych oraz zasobow 
pracy na wsi. 

5.2.1. Wodociqgi 

Siec wodociqgowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowosci na terenie gminy. 
Wraz z wyznaczeniem nowych obszarow zabudowy konieczne jest podjycie dziatah 
zmierzajqcych do jak najszybszej rozbudowy sieci wodociqgowej, zwiykszania jej 
niezawodnosci, obnizania awaryjnosci i strat ilosci wody oraz zapewnienia odpowiedniej ilosc 
wody dla celow przeciwpozarowych okreslonej w przepisach dotyczqcych zaopatrzenia w 
wody oraz drog pozarowych. Kolejne inwestycje wodociqgowe na terenie gminy zaktadajq 
modernizacjy i wymiany wyeksploatowanej sieci. 

5.2.2. Kanal izacja 

Rozwoj przestrzenny gminy w najblizszych latach pociqgnie za sobq zwiykszone 
zapotrzebowanie na wody, a tym samym proporcjonalny bydzie wzrost wytwarzanych 
sciekow. W zwiqzku z tym konieczny jest harmonijny rozwoj sieci kanalizacji sanitarnej 
dostosowany do zachodzqcych zmian. Najwazniejszymi inwestycjami z zakresu gospodarki 
sciekami bydzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w poszczegolnych miejseowoseiaeh 
wraz z odcinkami ruroeiqgow ttocznych, zgodnie z opraeowaniami odrybnymi, dotyczqcymi 
systemu wodno-seiekowego. Kolejne inwestycje na terenie gminy zaktadajq rowniez 
modernizacjy oczyszczaini sciekow. 

Nalezy przewidziec odprowadzanie sciekow deszczowych z utwardzonych terenow 
zaktadow przemystowych i uzytecznosci publicznej oraz z terenow narazonych na 
zanieczyszczenia (np. stacje benzynowe, parkingi itp.). W celu usuniycia zawiesiny 
i substancji ropopochodnych wyloty kanalizacji deszczowej powinny posiadac 
podczyszczalnie wod deszczowych, sktadajqce siy, co najmniej z osadnika i separatora. 
Przy odprowadzaniu sciekow deszczowych z terenow zanieczyszczonych (stacje 
benzynowe, parkingi, itp.) nalezy przewidywac wykonanie podczyszczaini wod deszczowych 
w celu usuniycia zawiesiny i substancji ropopochodnych. 

5.2.3. G a z 

Na terenie gminy Zapolice nie wystypuje siec gazowa. Przez obszar gminy planuje siy 
przeprowadzic gazociqg wysokiego cisnienia wraz z lokalizacjq stacji redukcyjno-pomiarowej 
w Strohsku, od ktorej to nastqpi budowa sieci rozdzielczych. 
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Przebieg przedmiotowego gazociqgu moze ulec zmianie ze wzglydu na problematyky 
zwiqzanq z realizacjq takiego przedsiywziycia, zwtaszcza z gospodarkq nieruchiomosciami 
i planowanymi inwestycjami. DIatego tez na tym etapie nie mozna przesqdzac o lokalizacji 
sieci. 

5.2.4. Zaopatrzenie w ciepto 

Sposob ogrzewania budynkow opiera siy na wykorzystaniu lokalnych zrodet ciepta -
kottowni lokalnych, przemystowych i indywidualnych zasilanych tradycyjnymi nosnikami 
energii. W celu ograniczenia szkodliwej emisji spalin gtowne zmiany dotyczyc bydq 
modernizacji zrodet ciepta oraz stopniowej ich wymiany na zasilane paliwem ekologicznym. 
Studium przewiduje takze mozliwosc wykorzystania w celach grzewczych projektowanej 
sieci gazowej. Kolejnym krokiem do stworzenia ekologicznie czystego obszaru powinno stac 
siy wykorzystywanie alternatywnych zrodet ciepta w postaci geotermiki ziemi, pomp 
cieplnych, a takze kolektorow stonecznych. 

5.2.5. Elektroenergetyka 

Istniejqcy system zasilania gminy Zapolice liniami 15 kV zapewnia zaopatrzenie 
wenergiy elektrycznq. Istniejqcy system zasilania powinien bye zmodernizowany gtownie 
w zakresie linii niskiego napiycia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV z zasilajqcymi je 
liniami odgatyznymi 15 kV w celu zaspokojenia potrzeb elektroenergetycznych na poziomie 
lokalnym poszczegolnych miejscowosci. Na terenach wyznaczonych w studium dla nowej 
zabudowy, ustug lub zwiykszenia intensywnosci istniejqcego zagospodarowania przewiduje 
siy budowy nowej sieci elektroenergetycznej sredniego i niskiego napiycia lub rozbudowy 
istniejqcej sieci sredniego i niskiego napiycia. Celem dziatah w dziedzinie elektroenergetyki 
winno bye zapewnienie zgodnego z potrzebami bezawaryjnego zaopatrzenia w energiy 
elektrycznq. Dziatania te powinny koncentrowac siy na: 

• modernizacji istniejqcej sieci gtownie niskiego napiycia, 
• inwestycjach na obszarach intensywnie rozwijajqcej siy dziatalnosci 

gospodarczej. 

Odbior energii z ewentualnych projektowanych zrodet wytworczych jest mozliwy 
poprzez rozbudowy sieci elektroenergetycznej odpowiedniej do planowanej mocy 
przytqczeniowej. 

We wschodniej i potudniowej czysci gminy - tereny wskazane na rysunku kierunkow polityki 
przestrzennej gminy w miejseowoseiaeh Swierzyny, Jelno, Branica, Kalinowa, Ptaszkowice, 
Rojkow - dopuszcza siy mozliwosc lokalizacji elektrowni wiatrowych wraz z niezbydnq 
infrastrukturq towarzyszqeq np. urzqdzenia liniowe, obiekty elektroenergetyczne oraz ze 
strefami ochronnymi. Moc kazdej z turbin nie powinna przekraczac 5M\N, zas catkowita 
wysokosc instalacji nie powinna przekroczyc 140m npt. Wyklucza siy natomiast iokalizacjy 
wszelkich elektrowni wiatrowych na terenie Parku Krajobrazowego Miydzyrzeeza Warty i 
Widawki, w strefie krawydziowej doliny Warty oraz na terenach chronionych ze wzglydow 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych. 

Na terenach, na ktorych dopuszcza siy Iokalizacjy elektrowni wiatrowych, dopuszcza siy 
rowniez Iokalizacjy innych odnawialnych zrodet energii wraz z niezbydnq infrastrukturq 
towarzyszqeq ze szczegolnym uwzglydnieniem ogniw fotowoltaicznych (farm stonecznych). 

Wskazany zostal rowniez teren przeznaczony pod lokalizacja ogniw fotowoltaicznych (bez mozliwosci 
lokalizowania innych urzqdzeri wytwarzajqcych energiy z odnawialnych zrodel energii o mocy 
przekraczajqcej 100 kW) o mocy powyzej 100 kV, na ktorym dopuszcza si§ realizacjq farmy slonecznej. 
W studium wskazuje siq miejsce lokalizacji takiej inwestycji wraz ze strefq oddzialywania, ktora musi 
zamknqc siq w granicach, do ktorych inwestor posiada tytul prawny. Ww. tereny ziokalizowane sq 
w miejscowosci Ptaszkowice (zmiana Nr 1 studium). 
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5.2.6. Te lekomunikacja 

Rozwoj obszarow zabudowy mieszkaniowej i ustugowej zwiykszy jednoczesnie 
zapotrzebowanie mieszkaricow na nowoczesne ustugi teiekomunikacyjne. Studium zaktada 
modernizacjy i rozbudowy istniejqcego systemu tqcznosci poprzez zwiykszanie zasiygu 
telefonii komorkowej, rozszerzanie dostypu do szerokopasmowego i bezprzewodowego 
Internetu oraz podnoszenie jakosci swiadczonychi ustug. 

6. Obszary , na ktorych rozmieszczone bydei inwestycje ce lu publ icznego 
o znaczeniu lokalnym 

W gminie Zapolice przewiduje siy: 
• budowy gminnego przedszkola, 
• budowy, przebudowy i modernizacjy drog gminnychi i powiatowychi oraz konieczne w tym 

zakresie uksztattowanie drog w nowycti liniach rozgraniczajqcych stosownie do obecnych 
i przysztych kategohi drog, 

• budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
• modernizacjy i rozbudowy sieci wodociqgowej, 
• modernizacjy gminnej oczyszczaini sciekow, 
• tereny dla nowych linii elektroenergetycznych sredniego i niskiego napiycia, o ile bydq 

przebiegac poza korytarzami drog publicznych. 
• odnowa poszczegolnych miejscowosci gminy. 

7. Obszary , na ktorych rozmieszczone bydq inwestycje ce lu publ icznego 
o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa i ustaleniami programow, 
o ktorych mowa w art. 48 ust. 1 

Na obszarze gminy Zapolice rozpoczyta siy budowadrogi szybkiego ruchu - trasy S8. 

Obszarami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dla ktorych wskazane bytoby 
sporzqdzenie pianow zagospodarowania przestrzennego, sq obszary przeznaczone na: 
• budowy zbiornika „Rembiesz6w - Pstrokonie", 
• przebudowy, rozbudowy i modernizacjy drog powiatowych, 
• budowy gazociqgu wysokopryznego. 

8. Obszary , dla ktorych obowiqzkowe jes t sporzqdzenie mie jscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisow odrybnych, 
w t y m obszary wymagajqce przeprowadzenia s c a l e h i podziafu 
n ie ruchomosc i , a takze obszary rozmieszczen ia obiektow handlowych 
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m^ oraz obszary przestrzeni 
publicznej . 

W gminie Zapolice nie przewiduje siy obszarow rozmieszczenia obiektow handlowych 
0 powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m^. 

Ze wzglydu na istniejqcy charakter roztogow gospodarstw rolnych nie przewiduje 
siy obszarow obowiqzkowo wyznaczonych do przeprowadzenia scalenia, a z uwagi na 
gabaryty dziatek nie zachodzi potrzeba wyznaczania terenow do przeprowadzenia scaleh 
1 podziatow, o ktorych mowa w przepisach dotyczqcych gospodarki nieruchomosciami. 

Obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu przepisow o zagospodarowaniu 
przestrzennym, dla ktorych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, wyznaczone zostaty w Strohsku (obszar na potudniowy 
wschod od zabytkowego kosciota). Ze wzglydu na swoje potozenie oraz cechy funkcjonalno-
przestrzenne ma on szczegolne znaczenie dla zaspokajania potrzeb mieszkahcow, poprawy 
jakosci zycia oraz sprzyjajq nawiqzywaniu kontaktow spotecznych. 
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9. Obszary , dla ktorych gmina zamierza sporzqdz ic mie jscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagajqce zmiany 
przeznaczenia gruntow rolnych i l esnych na ce le nierolnicze i n ie lesne 

Gmina zamierza sporzqdzic miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na 
obszarach przeznaczonych do zabudowy lub na ktorych przewiduje siy zmiany 
dotychczasowego zagospodarowania. Granice tych obszarow, w tym obszarow 
wymagajqcych zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze 
i nielesne, przedstawiono na rysunku studium. Waznym zagadnieniem jest kolejnosc 
zagospodarowywania terenow przeznaczonych w studium pod zabudowy. Przy 
podejmowaniu decyzji o sporzqdzaniu planu miejscowego dla danego obszaru nalezy brae 
pod uwagy istniejqcq siec infrastruktury technicznej (wodociqgi, kanalizacja), uktad 
komunikacyjny oraz mozliwosci ich rozbudowy oraz racjonalnosc przeznaczania znacznych 
powierzchni pod zabudowy. Zdaniem autorow studium nowe tereny winny bye przeznaezane 
do zagospodarowania po zapetnieniu juz zainwestowanych przynajmniej w potowie. 

10. Kierunki i z a s a d y ksztattowania rolniczej i lesnej przestrzeni produkcyjnej 

Atrakcyjnosc krajobrazu naturalnego, na ktory sktadajq siy duze obszary lesne, peine 
oraz dolina Warty stanowiq dobre gminy, o ktore nalezy zadbac w odpowiedni sposob. 
Troska o tad przestrzenny nalezy do zadah samorzqdu terytohalnego, gdyz w interesie 
gminy jest zapewnienie jak najatrakcyjniejszych warunkow dla turystow. Lecz jego dobro lezy 
takze w interesie mieszkahcow gminy, zapewniajqc im wysokq jakosc zycia w odniesieniu do 
warunkow przestrzennych. 

Uporzqdkowanie przestrzeni rolno-lesnej powinno polegac na doeelowym okresleniu 
na terenie gminy sposobu uzytkowania gruntow w kierunku rolnym lub lesnym, poprzez 
wyznaczenie linii rozgraniezajqcej lasy oraz grunty przewidziane do zaiesienia od gruntow 
przeznaczonych wytqcznie na cele rolne. Przebieg granicy rolno-lesnej powinien bye 
wyznaczony w oparciu o warunki glebowo-przyrodnieze oraz naturalne granice fizjograficzne. 

10.1. Obszary , na ktorych planuje s iy zmiany przeznaczenia gruntow rolnych 
i l esnych na ce le nierolnicze i n ie lesne 

Na zatqczniku graficznym wyznaczone obszary, na ktorych planuje siy zmiany 
przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne. Sq to tereny, ktore 
przeznaczone na realizacjy inwestycji z zakresu poszczegolnych jednostek przestrzenno-
funkcjonalnych, scharakteryzowane w rozdziale ,, Kierunki i wskazniki dotyczqce 

^ zagospodarowania oraz uzytkowania terenow, w tym tereny wytqczone z zabudowy". 

10.2. Tereny rolne 

Polityka przestrzenna na terenach rolnych wyznaczonych w studium polega na: 
• ochronie kompleksow o wyzszych klasach bonitacyjnych najbardziej przydatnych 

dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 
• wykorzystaniu terenow o nizszych klasach bonitacyjnych stosownie do ich predyspozycji. 

Ustala siy nastypujqce kierunki zagospodarowania przestrzennego terenow rolniczych: 
• poprawianie wartosci uzytkowej oraz zapobieganie obnizaniu produkcyjnosci, 
• wzmozonej ochronie podlegajq: rolnicza przestrzeh produkcyjna oraz przyrodnicze, 

kulturowe i krajobrazowe wartosci terenu, 
• wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej, ze znacznym udziatem gospodarki 

polowej i ograniczaniem przeznaczania na cele nierolnicze, 
• zakaz zabudowy niezwiqzanej z rolnictwem oraz zakaz parcelacji na mate dziatki 

(w zamysle budowlane), 
• dopuszczenie dla istniejqcej, rozproszonej zabudowy zagrodowej rozbudowy i wymiany 

budynkow w ramach siedliska, 
• dopuszczenie nowej zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych (bez zmiany klasyfikacji), 

zgodnie z przepisami o ochronie gruntow rolnych i lesnych. 
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• dopuszczenie budowy obiektow zwiqzanych funkcjonalnie z podniesieniem efektywnosci 
gospodarki polowej, 

• stosowanie rozwiqzah ograniczajqcych skutki ujemnego oddziatywania na grunty przy 
budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektow zwiqzanych z dziatalnosciq rolniczq, 
a takze innych obiektow budowlanych, 

• zapewnienie wtasciwych standardow wyposazenia w infrastruktury technicznq, 
z dopuszczeniem lokalnych rozwiqzah w zakresie zaopatrzenia w wody, odprowadzania 
i oczyszczania sciekow oraz uzupetniania brakow w tym zakresie, 

• utrzymanie tras komunikacyjnych i ciqgow infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem 
ich uzupetnieh w niezbydnym zakresie, 

• ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia koniecznosc 
kompleksowej przebudowy sieci drenarskich, pod nadzorem organu wtasciwego 
w sprawie ochrony urzqdzeh melioracji wodnych, 

• modernizacja systemu melioracji w nawiqzaniu do systemu nawadniania uzytkow 
rolnych, 

• w wypadku udokumentowania ztoz kopalin pospolitych na terenach upraw rolnych lub 
przeznaczonych do zaiesienia dopuszczenie prowadzenia eksploatacji pod warunkiem 
czasowego wytqczenia gruntu z produkcji rolniczej oraz rekultywacji tych terenow po 
zakohczeniu eksploatacji. 

10.3. Tereny trwatych uzytkow z ie lonych 

Tereny trwatych uzytkow zielonych, obejmujqce takze doliny rzeczne petniq funkcjy 
lokalnych korytarzy ekologicznych. 

Polityka przestrzenna na tych terenach polega na: 
• ochronie ich wartosci przyrodniczych i krajobrazowych, 
• udostypnianiu tych obszarow dla turystyki i wypoczynku, w zakresie umozliwiajqcym 

zachowanie wartosci przyrodniczych i bioroznorodnosc. 

Ustala siy nastypujqce kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenow 
tHA/atych uzytkow zielonych: 
• ochrona przyrodniczej struktury zieleni wysokiej, sredniej i niskiej, ciekow, uzytkow 

ekologicznych, w tym wszystkich terenow stanowiqcych lub mogqcych stanowic system 
lokalnych wyztow i korytarzy ekologicznych, majqcych wptyw na funkcjonowanie przyrody 
i odtwarzanie jej zasobow poprzez zdecydowane ograniczenie zabudowy, 

• utrzymanie istniejqcych kompleksow zadrzewieh srodpolnych wraz z mozliwosciq ich 
powiykszenia jako terenow do zaiesienia w oparciu o obowiqzujqce przepisy w zakresie 
regulowania granicy rolno-lesnej, 

• ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia koniecznosc 
kompleksowej przebudowy sieci drenarskich, 

• stosowanie biologicznej obudowy ciekow, zabezpieczenie koryt przed erozjq przez 
roslinnosc, 

• mozliwosc wykorzystywania dla funkcji rekreacyjnej, przy zachowaniu nastypujqcych 
zasad: 

- ruch turystyczny pieszy powinien odbywac siy na wyznaczonych sciezkach, 
- ruch turystyczny rowerowy i konny, powinien bye ograniczony do wyznaczonych 

i odpowiednio urzqdzonych tras, 
- dopuszcza siy urzqdzanie punktow widokowych i miejsc odpoczynku, 

• dopuszczenie lokalizacji projektowanych zbiornikow retencyjnych w obszarach 
wyznaczonych na rysunku studium, 

• dopuszczenie niezbydnych urzqdzeh z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej, 
• zapewnienie mozliwosci dojazdu do urzqdzeh melioracyjnych, 
• zakaz lokalizacji nowych siedlisk zabudowy zagrodowej, 
• rozwoj urzqdzeh zwiqzanych z turystykq, wypoczynkiem i sportem, a takze niezbydnych 

urzqdzeh z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej oraz komunikacji i infrastruktury 
technicznej, warunkuje siy spetnieniem wymagah w zakresie ochrony srodowiska 
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przyrodniczego i krajobrazu, zroznicowanych w zaieznosci od potozenia i cech 
poszczegolnych fragmentow terenu. 

10.4. Tereny lesne i p rzeznaczone do za ies ien ia 

Tereny lesne, bez wzglydu na formy wtasnosci, petniq funkcje gospodarcze, ochronne 
i turystyczno-wypoczynkowe. 

Polityka przestrzenna na tych terenach polega na: 
• utrzymaniu produkcyjnej zasobnosci lasow, 
• ochronie ich wartosci przyrodniczych i krajobrazowych, 
• udostypnianiu ich dla turystyki i wypoczynku, w granicach umozliwiajqcych zachowanie 

wartosci przyrodniczych, z wykluczeniem rozwoju funkcji osadniczych. 

Ustala siy nastypujqce kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenow 
lesnych: 
• ochrona istniejqcych zasobow, w tym wystypujqcych w ich obrybie uzytkow 

ekologicznych, 
• prowadzenie gospodarki lesnej z uwzglydnieniem ostoi gniazdowania i bytowania 

ptactwa (tqcznie z zachowaniem drzew dziuplastych), 
• wskazana jest ochrona niewielkich zbiornikow wodnych i ciekow srodlesnych oraz 

tworzenie polan srodlesnych, 
• dopuszczenie lokalizacji budynkow, obiektow oraz urzqdzeh zwiqzanych z gospodarkq 

lesnq, zas ich realizacja winna bye zgodna z przepisami o lasach oraz dotyczqcymi 
ochrony gruntow rolnych i lesnych, 

• wykorzystanie terenow dla potrzeb turystyki i wypoczynku, przy zachowaniu 
nastypujqcych zasad: 
- ruch turystyczny pieszy powinien odbywac siy na wyznaczonych trasach, 

z okresleniem rejonow swobodnej penetracji terenu, uzgodnionych z wtasciwym 
Nadlesnictwem, 

- ruch turystyczny rowerowy i konny powinien bye ograniczony do wyznaczonych 
przez wtasciwe Nadlesnictwo i odpowiednio urzqdzonych tras srodlesnych, : 

- dopuszcza siy urzqdzanie punktow widokowych i miejsc wypoczynku, 
- rozwoj urzqdzeh zwiqzanych z turystykq, wypoczynkiem i sportem, a takze 

niezbydnych urzqdzeh z zakresu gospodarki lesnej oraz komunikacji i infrastruktury 
technicznej warunkuje siy spetnieniem wymogow w zakresie ochrony srodowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, 

• w odniesieniu do drog i szlakow stosuje siy odpowiednio przepisy jak dla drog 
dojazdowych i pozarowo-lesnych, 

• dopuszcza siy przeprowadzenie, w razie braku innych mozliwosci, liniowych elementow 
infrastruktury technicznej (najlepiej z wykorzystaniem istniejqcych drog, duktow 
i przecinek), 

• opracowanie projektowe i prowadzenie dziatalnosci zwiqzanej z zaiesieniami terenow 
wymaga opinii wtasciwego Nadlesnictwa i stuzby nadzoru nad melioracjami w przypadku 
wystqpienia kolizji z istniejqcymi urzqdzeniami melioracji wodnych. 

Cele gospodarki lesnej realizowane bydq zgodnie z ustawq o lasach, przy nadaniu 
nadrzydnej rangi srodowiskowotworczym funkcjom lasu. 

11. Obszary narazone na n iebezpieczehstwo powodzi i o s u w a n i a s iy m a s 
z iemnych 

Granice obszarow szczegolnego zagrozenia powodziq pokazano na rysunku studium. 
Wyznaczone zostaty dla rzek przeptywajqcych przez gminy: Warty i Widawki. Sposob 
zagospodarowania wskazanych obszarow nalezy okreslic zgodnie z przepisami dotyczqcymi 
wod publicznych, w szczegolnosci przy ich zagospodarowaniu obowiqzuje zakaz 
wykonywania czynnosci i robot, ktore mogq utrudniac ochrony przed powodziq, jak i takich, 
ktore mogq spowodowac zagrozenia, dla jakosci wod w przypadku wystqpienia powodzi. 
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Dotyczy to m.in. w szczegolnosci sadzenia drzew lub krzewow, z wyjqtkiem plantacji 
wiklinowych na potrzeby regulacji wod oraz roslinnosci stanowiqcej element zabudowy 
biologicznej dolin rzecznych lub stuzqcej do wzmacniania brzegow, obwatowah lub odsypisk, 
a takze uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewow na watach oraz w odiegtosci mniejszej 
niz 3 m od stopy watu. 

Terenem potencjalnie narazonym na osuwanie siy mas ziemnych jest strefa 
krawydziowa doliny rzeki Warty na odcinku od Belenia do Strohska. Strefa krawydziowa, 
poprzecinana jest gtybokimi dolinami, charakteryzuje siy wysokim stopniem nachylenia 
powierzchni. W tej strefie wprowadza siy zakaz lokalizacji zabudowy, gdyz zwiqzane z niq 
prace ziemne mogq powodowac naruszenie stokow i uruchomienie lokalnych ruchow mas 
ziemnych, utatwiajqcych erozjy terenu. Na tym terenie nalezy zachowac, pielygnowac oraz 
uzupetniac roslinnosc ograniczajqcq erozjy zboczy oraz utrzymujqcq jej stabilnosc. 

12. Obiekty lub obszary , dla ktorych w y z n a c z a s iy w ztozu kopaliny filar 
ochronny 

Na obszarze gminy Zapolice brak jest obiektow lub obszarow, dla ktorych wyznacza 
siy w ztozu kopaliny filar ochronny. 

13. Obszary pomnikow zagtady i ich stref ochronnych oraz obowiqzujqce na 
nich ograniczenia prowadzenia dziatalnosci gospodarcze j , zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenow bytych 
hit lerowskich obozow zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pozn. zm.) 
W gminie Zapolice nie wystypujq obszary pomnikow zagtady. 

14. Obszary wymagajqce przeksztatceh, rehabilitacji lub rekultywacji 

Obszary wymagajqce rekultywacji to tereny nieczynnych wyrobisk. 

Przez pojycia rehabilitacji i rekultywacji rozumie siy tzw. rewitalizacjy obszarow 
podlegajqcych ochronie na podstawie przepisow o ochronie dobr kultury. Dotyczy to gtownie 
obszarow wymagajqcych przeksztatceh i odnowy oraz modernizacji. 

Dla zapewnienia atrakcyjnego wyglqdu miejscowosci niezbydne jest przeprowadzenie 
dziatah polegajqcych na; 

• utrzymywaniu charakterystycznych uktadow przestrzennych, 
• lokalizacji nowej zabudowy na zasadzie utrzymania skali i charakteru zabudowy 

istniejqcej, 
• ksztattowania zabudowy wiejskiej na zasadzie tworzenia zagrod stanowiqcych 

charakterystyczne dla wsi zespoty zabudowy zwartej. 

15. Gran ice terenow zamkniytych i ich stref ochronnych 

W gminie Zapolice nie ma terenow zamkniytych. 

16. Inne obszary problemowe, w za ieznosc i od uwarunkowah i potrzeb 
zagospodarowania wystypujqcych w gminie 

Na terenie gminy nie okresia siy obszarow problemowych. 
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IV. WPLYW UWARUNKOWAN, O KTORYCH MOWA w art. 10 ust. 1 
USTAWY, NA USTALENIE KIERUNKOW I ZASAD 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, 
O KTORYCH MOWA w art. 10 ust. 2 USTAWY 

Rozwoj gminy Zapolice zdeterminowany zostat przez szereg uwarunkowah 
okreslonych w dziale II niniejszego opracowania. Aspekty przyrodnicze, historyczne, 
kulturowe czy spoteczno-gospodarcze w sposob znaczqcy oddziatujq na dalsze procesy 
zmian zachodzqcych w gminie. Do czynnikow wptywajqcych na kierunki i zasady 
zagospodarowania przestrzennego mozna zaiiczyc: 

• uwarunkowania przyrodnicze w postaci uksztattowania i rzezby terenu, szaty 
roslinnej, sieci i wielkosci zasobow wodnych, warunkow klimatycznych, 

• uwarunkowania kulturowe w postaci obecnosci obiektow historycznych i miejsc 
okreslajqcych tozsamosc mieszkahcow, 

• uwarunkowania spoteczne, na ktore sktadajq siy struktura i jakosc zycia 
spotecznosci lokalnej, jej sytuacja gospodarcza, potrzeby, bezpieczehstwo, 

• istniejqce zagospodarowanie, w tym stan systemu infrastruktury technicznej, 
komunikacji, 

• uwarunkowania zewnytrzne w postaci zasad i kierunkow rozwoju pahstwa 
i wojewodztwa okreslonych w nadrzydnych opracowaniach planistycznych, 
wspotpracy z gminami sqsiednimi przy zagospodarowaniu terenow granicznych 
oraz wspolnej realizacji zbieznych interesow. 

Analiza wszystkich tych czynnikow pozwolita na okreslenie gtownych obszarow 
i kierunkow rozwoju przestrzennego omawianego obszaru. 

V. POLITYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 
Sporzqdzenie studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego 

gminy jest niezbydnym ogniwem procesu planowania przestrzennego, ktory ustawowo jest 
procesem ciqgtym. Studium, jako etap poprzedzajqcy plany miejscowe, wskazuje peten 
zakres mozliwosci przedsiywziyc planistycznych w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej. 

W trakcie opracowywania przedmiotowego dokumentu kierowano siy zasadami 
zrownowazonego rozwoju. Niniejszy dokument spetnia jego podstawowe kryteria: 

• cele spoteczne realizowane przez takie ksztattowanie struktur przestrzennych, 
aby umozliwic spoteczehstwu stopniowe osiqganie poprawy jakosci zycia, 
poprzez proporcjonalne rozmieszczenie ludnosci w stosunku do miejsc pracy 
i uktadow osadniczych, zachowanie prawidtowych relacji funkcjonalno-
przestrzennych miydzy osrodkami zamieszkania, pracy, odpoczynku, ustug 
i administracji, wskazanie korzystnego techniczno-przestrzennego standardu 
srodowiska cztowieka, ksztattowanie srodowiska przestrzennego kreujqcego 
nowe jakosciowo potrzeby i wartosci spoteczne; 

• cele kulturowe osiqgane przez takie ksztattowanie struktur przestrzennych, ktore 
chroniq istniejqce dziedzictwo kulturowe przed zniszczeniem lub dewastacjq, 
poprzez powiqzanie obiektow historycznych z krajobrazem naturalnym 
i wkomponowanie ich we wspotezesne struktury funkcjonalno-przestrzenne oraz 
poprzez tworzenie nowych, istotnych wartosci kulturowych; 

• cele ekologiczne osiqgane przez ksztattowanie struktur przestrzennych 
oddziatujqcych hamujqco na dewastacjy srodowiska i tworzqcych warunki 
umozliwiajqce jego aktywnq ochrony poprzez zgodnosc charakteru i struktury 
zagospodarowania przestrzennego z cechami i walorami srodowiska 
przyrodniczego, zgodnosc intensywnosci zagospodarowania z naturainq 
chtonnosciq srodowiska oraz jego odpornosciq na zniszczenia, eksponowanie 
wartosci krajobrazowych i ich harmonijne tqczenie z zagospodarowaniem, 
tworzenie warunkow zapewniajqcych ochrony unikatowych wartosci srodowiska 
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oraz umozliwiajqcych odzyskanie utraconej rownowagi ekologicznej; 
• cele ekonomiczne osiqgane przez ksztattowanie struktur przestrzennycti 

tworzqcychi warunki wzrostu efektywnosci gospodarowania poprzez racjonalne 
wykorzystanie zasobow przyrodniczycti i istniejqcego majqtku, ksztattowanie 
elastycznychi struktur przestrzennych, podatnych na dalszy rozwoj, ksztattowanie 
warunkow przestrzennych tworzqcych korzystne procesy, ksztattowanie uktadow 
przestrzennych, ktorych struktura zwiyksza sprawnosc i niezawodnosc 
funkcjonowania. 

W wyniku przeprowadzonych analiz dokonano waloryzacji obszaru gminy i okreslono 
polityky funkcjonalno-przestrzennq gminy - w petni czyteinq po zapoznaniu siy z rysunkiem 
studium (plansza „Kierunki zagospodarowania przestrzennego"), gdzie przedstawiono 
Iokalizacjy poszczegolnych obszarow. W przedstawionej na rysunku studium tabeli 
pokazano oznaczenia poszczegolnych obszarow oraz przypisane im funkcje. Przypisane 
danemu obszarowi rozne funkcje zostanq wyodrybnione w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego z wymaganq w tych opracowaniach precyzjq i stopniem 
uszczegotowienia. Wszelkie dziatania przestrzenne na obszarach nie objytych tzw. 
obowiqzkiem sporzqdzenia planu, wymagajq rowniez wyprzedzajqcycti dziatah 
planistycznych obejmujqcych obowiqzkowo obszar docelowy wraz ze strefq kontekstu 
przestrzennego. 

VI. INTERPRETACJA ZAPISOW USTALEN STUDIUM 
Zgodnie z ustawq z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647) studium uwarunkowah i kierunkow 
zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jedynie 
dokumentem okreslajqcym polityky przestrzennq gminy. Jednoczesnie ustalenia zawarte w 
studium sq wiqzqce dla organow gminy sporzqdzajqcych plany miejscowe. Ustalenia 
zawarte w tekscie i zatqcznikach graficznych studium wyrazajq jedynie kierunki 
zagospodarowania przestrzennego obszaru, nie sq zas scistym przesqdzeniem o formie 
i granicach zainwestowania i uzytkowania terenow. Okreslenia dotyczqce formy uzytkowania 
terenow dotyczq podstawowych i uzupetniajqcych lub towarzyszqcych rodzajow zabudowy. 
Na terenach tych mogq bye realizowane takze inne formy zabudowy, pod warunkiem nie 
pozostawania w sprzecznosci z formami okreslonymi w studium. Przy opracowywaniu 
pianow miejscowych dla terenow przeznaczonych pod zabudowy nalezy przewidziec zieleh 
publicznq, stwarzajqcq warunki do wypoczynku, estetyki i przejsc pieszych. Poza drogami 
wskazanymi na zatqczniku graficznym studium, w zaieznosci od potrzeb spotecznosci 
lokalnej, mozliwa jest realizacja nowych drog gminnych, ktorych przebieg zostanie ustalony 
w drodze decyzji o zezwoleniu na realizacjy inwestycji drogowej lub w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Nowe obiekty winny spetniac wskazniki i kierunki 
okreslone w niniejszym opracowaniu. 

VII. UZASADNIENIE PRZYJYTYCH ROZWIAZAN I SYNTEZA 
USTALEN PROJEKTU STUDIUM 
Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy to 

opracowanie strategiczne dla rozwoju przestrzennego Gminy Zapolice. Mimo, ze nie ma ono 
rangi prawa miejscowego, stanowi os systemu planowania przestrzennego na poziomie 
gminy. 

W opracowanym dokumencie znalazty siy: 
• informacje wynikajqce z rozpoznania aktualnej sytuacji gminy, istniejqcych 

uwarunkowah oraz problemow zwiqzanych z jej rozwojem, 
• sformutowania kierunkow rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, 

a takze podstawowe zasady polityki przestrzennej i zasady ochrony interesu 
publicznego. 
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• podstawy do koordynacji sporzqdzania pianow miejscowych, 
• integracja polityki przestrzennej pahstwa z interesami gminy, a takze wptyw na 

formutowanie zadah rzqdowych, wojewodzkich i powiatowych, zwiqzanych 
z phorytetami rozwoju gminy, 

• zbiory informacji stwarzajqcych warunki dla promocji przestrzennych walorow 
gminy w celu lokowania tu dziatalnosci zwiqzanej z preferowanymi formami 
aktywnosci gospodarczej i spotecznej, 

• promocja walorow i mozliwosci inwestycyjnych gminy. 

Podczas kolejnych etapow realizowania opracowania analizie poddane zostaty 
istniejqce opracowania planistyczne i inne branzowe, wydane decyzje o pozwoleniu na 
budowy, wydane decyzje o warunkach zabudowy, wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego oraz wnioski ztozone przez zainteresowanych. W ten sposob 
okreslone zostaty potrzeby i aspiracje spoteczehstwa, wtadz i przedsiybiorcow, a takze 
zjawiska wptywajqce na samq przestrzeh gminy. 

Ustalone zostaty: 
• stan srodowiska przyrodniczego i kulturowego, 
• stan i faktyczne wyposazenie w infrastruktury technicznq, transportowq 

i spotecznq, 
• potencjat demograficzny, 
• potencjat ekonomiczny i gospodarczy gminy, 
• sytuacja na rynku pracy oraz problemy zwiqzane z bezrobociem. 

Zebrane informacje postuzyty do przeanalizowania ich pod kqtem mozliwosci 
przestrzennego ksztattowania gminy. Wyniki przeprowadzonych badah stanowiq bazy do 
okreslenia kierunkow rozwoju gminy oraz rozpoznania jej predyspozycji i mozliwosci 
z uwzglydnieniem zasad ochrony srodowiska przyrodniczego i kulturowego. Zaproponowane 
nowe tereny inwestycyjne w petni zabezpieczajq potrzeby gminy w zakresie terenow 
budownictwa mieszkaniowego, dziatalnosci ustugowej i gospodarczej, przy jednoczesnym 
zachowaniu w stanie nienaruszonym walorow srodowiska. W studium znalazty siy takze 
wytyczne dotyczqce zagospodarowania terenow rolnych i lesnych w taki sposob, aby nie 
ulegty one nadmiernej degradacji. 

Realizacja ustaleh studium, wynikajqca z przeprowadzonych analiz opiera siy przede 
wszystkim na: 

• stymulowaniu rozwoju gminy, 
• inspirowaniu i realizowaniu programow zmierzajqcych do poprawy jakosci zycia 

mieszkahcow, 
• udziale samorzqdu gminy w procesie opracowywania, uchwalania, aktualizacji 

i oceny realizacji, 
• tworzeniu infrastruktury dla istniejqcych i planowanych inwestycji, 
• zapewnieniu wspotdziatania samorzqdu gminy z samorzqdem powiatowym 

i wojewodzkim odnosnie prowadzonych analiz i studiow z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego powiatu, zagadnieh jego rozwoju, stykow 
pomiydzy gminq a gminami sqsiednimi, 

• analizie i kontrolowaniu stopnia wykorzystania gruntow. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze dotychczasowe kierunki rozwoju i istniejqce 
funkcje gminy mogq bye kontynuowane, pod warunkiem zwrocenia wiykszej uwagi na 
zrownowazony rozwoj wszystkich z nich oraz na aktywizacjy mniej znaczqcych dotychczas 
funkcji, do takiego stopnia aby staty siy czynnikami napydzajqcymi rozwoj gminy Zapolice. 
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VIII. OBJASNIENIE ZMIAN W NOWYM OPRACOWANIU 
W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ EDYCJI STUDIUM 
Rada Gminy Zapolice Uchwatq Nr XX/137/08 z dnia 12 listopada 2008 r. wyrazita woly 

zmiany studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Zapolice. 

Uaktualniono czysc dotyezqeq uwarunkowah, we wprowadzeniu wyjasniono przyezyny 
przystqpienia do zmiany studium. 

Zraejonalizowano obszary przeznaczone pod zabudowy, zaktualizowano: system 
infrastruktury, system komunikacji, formy ochrony przyrody, uszczegotowiono: przeznaczenie 
terenow oraz formy ochrony przyrody. 

Ostatnie zmiany studium zostaly przyjqte uchwalq Nr XLVII/326/14 Rady Gminy Zapolice 
z dnia 15 wrzesnia 2014 r. 

W niniejszej edycji zmiany studium zawarta jest zmiana okreslona w uchwale Rady Gminy 
Zapolice Nr XXIX/214/13 z dnia 28 marca 2013 roku o przystqpieniu do sporzqdzenia zmiany Studium 
uwarunkowati i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice dla terenu polozonego 
w miejscowosci Ptaszkowice. 

Uaktualniono zarowno na rysunku studium jak i w tekscie studium czysc dotyezqeq 
uwarunkowah, ponadto we wprowadzeniu wyjasniono przyezyny przystqpienia do kolejnej 
zmiany studium. 

Catosc ustaleh studium sporzqdzeno zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 199). 
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Za<qcznikNr4 
do uchwaly Nr XIV/76/15 
Rady Gminy Zapolice 
z dnia 26 listopada 2015 r. 

Rozstrzygni^cie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany Studium uwarunkowah 
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Zapolice wniesionych podczas wytozeh 
do publicznego wglqdu. 

W trakcie opracowania zmiany Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice polegajqcej na dostosowaniu ustaleh studium do mozliwosci realizacji 
farmy fotowoltaicznej na terenie polozonym w granicach miejscowosci Ptaszkowice - dziatki o nr ewid. 
3/3, 3/4, 3/5 projekt zmiany Studium by! dwukrotnie wyktadany do publicznego wglqdu. 

Podczas wytozenia projektu zmiany Studium uwarunkowah 1 kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice do publicznego wglqdu w okresie od 6 do 27 czerwca 2014 r. oraz 
w ustalonym do 18 lipca 2014r. terminie do sktadania uwag wniesiono 8 uwag dotyczqcych 
WW. zmiany Studium. 

Rozstrzyqniecie uwag ztozonych w trakcie wytozenia proiektu zmiany Studium do publicznego wqladu 
przez: 

1. Pana Roberta Pabin zam. 98-161 Zapolice Marzynek 38dotyczqcej zapisu wykluczajqcego 
mozliwosc rozmieszczenia na obszarze objytym zmianq urzqdzeh wytwarzajqcych energiy 
z innych anizeli panele fotowoltaiczne odnawialnych zrodet energii. 

Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice: uwaga zostata uwzglydniona. 

2. Pana Wiestawa Rumpel zam. 98-161 Zapolice Swydzieniejewice 21 dotyczqcej sprzeciwu 
lokalizacji biogazowni na dziatce 3/5 w Ptaszkowicach. 

Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice: uwaga zostata uwzglydniona. 

3. Pahstwa Ireny i Stawomira Oszmian zam. 44-253 Rybnik Osiedle Potudnie 3a/5 dotyczqcej 
sprzeciwu lokalizacji biogazowni na dziatce 3/5 w Ptaszkowicach. 

Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice: uwaga zostata uwzglydnlona. 

4. Pahstwa Iwony i Zdzistawa Rumpel zam. 98-220 Zduhska Wolaul. Pomorska 5/1 dotyczqcej 
sprzeciwu lokalizacji biogazowni na dziatce 3/5 w Ptaszkowicach. 

Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice: uwaga zostata uwzglydniona. 

5. Pani Moniki Lesnej, Pana Przemystawa Lesnego, Pani Stanistawy Lesnejzam. 98-161 
Zapolice Mtodawin Gorny 3d dotyczqcej sprzeciwu lokalizacji ogniw fotowoltaicznych na 
dziatkach 3/3, 3/4, 3/5 w Ptaszkowicach. 

Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice: uwaga nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to 
sprzeczne z celem podjycia uchwaty o przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany. 

Rozstrzygniycie Rady Gminy Zapolice: uwaga nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to 
sprzeczne z celem podjycia uchwaty o przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany. 

6. Pana Krzysztofa Wlazto zam. 98-161 Zapolice Paprotnia 58 dotyczqcej sprzeciwu lokalizacji 
biogazowni oraz fotowoltaiki w Ptaszkowicach. 

Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice: uwaga zostata uwzglydniona w czysci dotyczqcej 
sprzeciwu wobec lokalizacji biogazowni natomiast w czysci dotyczqcej sprzeciwu wobec 
lokalizacji farmy fotowoltaiki nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to sprzeczne z celem 
podjycia uchwaty o przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany. 

Rozstrzygniycie Rady Gminy Zapolice: uwaga w czysci dotyczqcej sprzeciwu wobec 
lokalizacji farmy fotowoltaiki nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to sprzeczne z celem 
podjycia uchwaty o przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany. 

7. Pahstwa Agnieszki i Andrzeja Mikotajczyk zam. 98-161 Zapolice Paprotnia 58 dotyczqcej 
sprzeciwu lokalizacji biogazowni oraz fotowoltaiki w Ptaszkowicach. 



Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice: uwaga zostata uwzglydniona w czysci dotyczqcej 
sprzeciwu wobec lokalizacji biogazowni natomiast w czysci dotyczqcej sprzeciwu wobec 
lokalizacji farmy fotowoltaiki nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to sprzeczne z celem 
podjycia uchwaty o przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany, 

Rozstrzygniycie Rady Gminy Zapolice: uwaga w czysci dotyczqcej sprzeciwu wobec 
lokalizacji farmy fotowoltaiki nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to sprzeczne z celem 
podjycia uchwaty o przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany. 

8. Iwony i Piotra Szymahskich zam. 98-161 Zapolice Paprotnia 70 dotyczqcej sprzeciwu 
lokalizacji biogazowni oraz fotowoltaiki w Ptaszkowicach. 

Rozstrzygniycie Wojta Gminy Zapolice:uwaga zostata uwzglydniona w czysci dotyczqcej 
sprzeciwu wobec lokalizacji biogazowni natomiast w czysci dotyczqcej sprzeciwu wobec 
lokalizacji farmy fotowoltaiki nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to sprzeczne z celem 
podjycia uchwaty o przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany. 

Rozstrzygniycie Rady Gminy Zapolice: uwaga w czysci dotyczqcej sprzeciwu wobec 
lokalizacji farmy fotowoltaiki nie zostata uwzglydniona, gdyz bytoby to sprzeczne z celem 
podjycia uchwaty 0 przystqpienia do sporzqdzenia przedmiotowej zmiany. 

Podczas wytozenia projektu zmiany Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zapolice do publicznego wglqdu w okresie od 28 wrzesnia do 19 pazdziernika 
2015 r. oraz w ustalonym do 10 listopada 2015r. terminie do sktadania nie wniesiono uwag 
dotyczqcych ww. zmiany. 
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