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I. WPROWADZENIE
1.Podstawowe informacje, tryb opracowania
Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XXIX/176/2000 z dnia 29 listopada 2000 r.
przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Moszczenica”, w którym określono główne cele i kierunki rozwoju przestrzennego oraz
zasady prowadzenia polityki przestrzennej gminy.
Proces związany ze sporządzeniem projektu studium poprzedziły prace
przygotowawcze, w wyniku których przygotowano niezbędne materiały piśmienne i
kartograficzne, przedstawiające stan zagospodarowania przestrzennego gminy. W oparciu o te
materiały sporządzono projekt studium, przyjętego przez Radę Gminy w/w uchwałą.
W miarę upływu czasu materiał ten wymagał uzupełnienia, wzbogacenia i uszczegółowienia
o aktualną sytuację i ewoluujące potrzeby gminy.
Wójt Gminy Moszczenica dokonał analiz i oceny aktualności studium, która wykazała
potrzebę zmiany studium.
Po dokonaniu oceny Wójt Gminy Moszczenica wystąpił do Rady Gminy z wnioskiem
o przystąpienie do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica”.
Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XXXVII/228/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w
sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy wyraziła wolę zmiany tego dokumentu.
Ze względu na ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zmienił się zakres, problematyka i tryb
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z nowych,
obowiązkowych do uwzględnienia elementów studium, naleŜy wyszczególnić i ustalić zasady
ochrony dóbr kultury współczesnej, określić obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje
celu publicznego o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, obszary przestrzeni publicznej, określić
obszary, dla których sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe na podstawie przepisów
odrębnych, w tym obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy
powyŜej 2000 m2, określić obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy, w
tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne,
wyszczególnić obszary występowania złóŜ surowców mineralnych, obszary pomników zagłady i
ich stref ochronnych, granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz inne obszary
problemowe w zaleŜności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w
gminie. Przystępując zatem do korekty poprzedniej edycji studium, naleŜało dostosować cały
dokument do wymagań obecnie obowiązującej ustawy.
Zgodnie z art. 9 ust. 2 sporządzającym studium jest Wójt Gminy Moszczenica.
Studium jako dokument przyjmowany jest uchwałą Rady Gminy i podlega nadzorowi
wojewody co do zgodności z prawem.
Studium zawiera tekst oraz rysunki: planszę nr 1 „Uwarunkowania” w skali 1 : 10 000 oraz
planszę nr 2 „Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego” w skali 1 : 10 000.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powstało w
oparciu o następujące akty prawne:
- ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 poz. 717, z późn. zm.),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
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(Dz. U. Nr 118, poz. 1233),
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu
uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa
państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309),
- przepisy odrębne.
Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Samorządu. Jest ono
wyrazem jego poglądów i postanowień związanych z rozwojem gminy. Głównym zadaniem
studium jest określenie polityki przestrzennej gminy wpisanej w politykę przestrzenną
państwa oraz ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium
ma za zadanie takŜe sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów i programów rozwoju,
dzięki czemu staje się ono dokumentem wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy,
a jednocześnie posiadać będzie charakter wytycznych do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Określona w studium polityka przestrzenna jest zgodna
z zasadami ustanowionymi przepisami prawa i uwzględnia w zagospodarowaniu gminy:
dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu,
stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony,
walory krajobrazowe, stan środowiska przyrodniczego oraz wymagania jego
ochrony,
warunki i jakość Ŝycia, ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwa ludności
i mienia,
potrzeby i moŜliwości rozwoju gminy,
stanu prawnego gruntów,
występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie odrębnych
przepisów,
występowanie udokumentowanych złóŜ kopalin oraz zasobów wód
podziemnych,
występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów
odrębnych,
stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki
odpadami,
zadań słuŜących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
wymagania dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.
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 Radę Gminy zasady polityki przestrzennej winny być wiąŜące dla Wójta
Gminy i wszystkich komunalnych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy.
Jest to więc waŜny akt władczy, w którym Rada Gminy bezpośrednio wpływa na działania
całego swojego aparatu wykonawczego.

2.Powiązania polityki przestrzennej samorządu terytorialnego z
polityką przestrzenną województwa
Wójt Gminy Moszczenica sporządzając studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy ma obowiązek uwzględnienia ustaleń strategii
rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
(art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Następnie Wójt Gminy przedkłada studium do zaopiniowania i uzgodnienia. Szczególnie
istotne jest, aby w studium zostały uwzględnione zamierzenia w zakresie ponadlokalnych
inwestycji komunalnych i rządowych związanych z zagospodarowaniem terenów.

3.Podstawa opracowania studium
Podstawą prawną przystąpienia do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Moszczenica” jest art. 9 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, oraz Uchwała Nr XXXVII/228/2005 Rady Gminy
Moszczenica z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
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II. UWARUNKOWANIA
1. Uwarunkowania historyczne
Historia wsi Moszczenica zaczyna się w roku 1392, kiedy to biskup włocławski Jan
otrzymał „termin” do złoŜenia przysięgi dotyczącej tutejszych dóbr. Przez następne wieki
Moszczenica pozostawała wsią szlachecką, będąc kolejno własnością Pokrzywickich,
Kossowskich, Lubiatowskich i Małachowskich. Pokrzywiccy pochodzili z ziemi łęczyckiej zapis z 1434 roku wymienia Mikołaja z Moszczenicy. Kossowscy wywodzili się ze szlachty
pomorskiej - część Moszczenicy otrzymali po poprzednich właścicielach, którzy nie stawili
się na zapowiedzianą wyprawę wojenną. Gdy dobra Moszczenickie stały się własnością
Małachowskich, marszałek izby poselskiej, Stanisław Małachowski, ufundował w
Moszczenicy w roku 1769 murowany kościół pod wezwaniem PodwyŜszenia św. KrzyŜa.
Wystrój kościoła urządzony jest w stylu późnego baroku, z rzeźbami wokół ołtarza
pochodzącymi z XVII-XVIII stulecia. We wnętrzu znajduje się obraz Matki Boskiej z
Dzieciątkiem, przypominający sławne malowidło z kościoła w Piekarach Śląskich. Na
miejscu tym stał uprzednio drewniany kościółek, którego powstanie datuje się na wiek XV.
Pod koniec XIX stulecia Moszczenica uległa duŜym przeobraŜeniom związanym z
uprzemysłowieniem regionu. W 1898 roku wybudowano tutaj przędzalnię bawełny i tkalnię
mechaniczną. Fabryka wyrosła z połączonych fortun pabianickich rodów Kruschów i
Enderów, których przodkowie przybyli do Polski w pierwszej połowie XIX stulecia. Brunon
Feliks Krusche, odznaczony za działalność społeczną Złotym KrzyŜem Zasługi oraz KrzyŜem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, doprowadził w 1930 roku do połączenia
Moszczenickiej Manufaktury z Towarzystwem Akcyjnym Pabianickich Fabryk Wyrobów
Bawełnianych „PAMOTEX” w Pabianicach.
PołoŜenie gminy, jej sąsiedztwo, powiązania zewnętrzne i uwarunkowania
społeczno-gospodarcze określają miejsce gminy w układzie gospodarczym i przestrzennym
powiatu, województwa, państwa.

2. Uwarunkowania przestrzenne
2.1. PołoŜenie geograficzne gminy
Gmina Moszczenica pod względem geograficznym leŜy na granicy dwóch jednostek Równiny Piotrkowskiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej, naleŜących do makroregionu Niziny
Południowomazowieckiej (wg regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackigo „Geografia fizyczna Polski” PWN, Warszawa 1978).
Administracyjnie gmina Moszczenica stanowi jedną z 11-tu gmin powiatu
piotrkowskiego i graniczy:
- od północy - z gminami Czarnocin i Będków,
- od zachodu - z. gminami Tuszyn i Grabica,
- od wschodu - z gminą Wolbórz,
- od południa - z miastem Piotrków Trybunalski.
Powierzchnia gminy liczy 11.163 ha.

8

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MOSZCZENICA

3. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego w skali kraju i
regionu
Głównym celem przyjętych w „studium” zasad ochrony i kształtowania środowiska
przyrodniczego na terenie gminy Moszczenica jest wytyczenie w polityce przestrzennej
kierunków rozwoju zgodnych z zasadą "zrównowaŜonego rozwoju", co w myśl
obowiązującej ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska - rozumiane jest jako rozwój
społeczno-gospodarczy, w którym w celu równowaŜenia szans korzystania z zasobów i
walorów środowiska naturalnego przez obecne i przyszłe pokolenia - następuje proces
łączenia działań gospodarczych, społecznych i politycznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz zachowania ciągłości procesów przyrodniczych. Jako podstawową zasadę
przyjęto stworzenie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej, racjonalną gospodarkę
zasobami przyrodniczymi środowiska i ochronę unikalnych wartości krajobrazowych
omawianego terenu.
Politykę przestrzenną wynikającą z uwarunkowań i dyspozycji środowiska zostało
przedstawione w „studium” na tle powiązań przyrodniczo-funkcjonalnych gminy z terenami
otaczającymi w skali województwa i kraju, w tym koncepcji krajowej sieci ekologicznej
(EKONET - POLSKA). Dotyczy to głównie istniejących i przesądzonych planistycznie
uwarunkowań i ustaleń w zakresie kształtowania ekologicznego systemu obszarów
chronionych, w tym głównych jego ogniw jak obszary węzłowe, korytarze i ciągi
ekologiczne.
Cały teren gminy stanowi waŜne ogniwo wchodzące w skład wojewódzkiego systemu
ekologicznego. Od wschodu łączy się z otuliną Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i
szerzej postulowanym Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny Wolbórki, w granicach
którego znajdują się liczne rezerwaty przyrody, uŜytki ekologiczne, pomniki przyrody i parki
zabytkowe połączone naturalnymi ciągami w postaci dolin rzek: Wolbórka, Moszczanka i
Rakówka, terenami mokradłowymi i źródliskami oraz towarzyszącymi im naturalnymi
formami roślinności (łąki, zadrzewienia, lasy). Całość stanowi zwarty przestrzennie i
funkcjonalnie układ przyrodniczy, którego zachowanie jest niezbędne dla utrzymania
równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych w regionie.
W zakresie ochrony środowiska zarówno na terenie gminy obowiązują zasady
prowadzenia polityki ekologicznej zgodnej z załoŜeniami polityki krajowej, wojewódzkiej i
lokalnej w oparciu o obowiązujące ustawy i przepisy szczegółowe, bądź zarządzenia
dotyczące:
a) ochrony i kształtowania terenów leśnych;
b) ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ujęć wody;
c) ochrony gleb;
d) ochrony przyrody;
e) ochrony dóbr kultury.

4. Uwarunkowania środowiska przyrodniczego
4.1. Ukształtowanie powierzchni terenu
Obszar opracowania leŜy całkowicie w zasięgu zlodowacenia środkowopolskiego.
PrzewaŜającą powierzchniowo formą jest wysoczyzna morenowa, powstała wskutek tego
zlodowacenia. Jest to obszar przede wszystkim płaski lub lekko falisty, zdenudowany, z
niewyraźnie zaznaczonymi pagórkami piaszczysto-Ŝwirowymi. Takie formy dominują w
okolicach m.in. Bab, Moszczenicy, Gazomii, Kosowa, czasami przechodząc w powierzchnie
sandrowe bez zauwaŜalnej róŜnicy w rzeźbie, jak ma to miejsce w okolicach Srocka i
terenach usytuowanych na północ od Karlina. Nad tym prawie równinnym obszarem w
rejonie na wschód od Podolina wznoszą się gliniasto-piaszczysto-Ŝwirowe zespoły pagórków
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morenowych. Charakterystycznym elementem rzeźby moreny dennej jest występowanie dolin
roztopowych, przykładem czego jest palczasty system dolin w północno-zachodniej części
gminy Moszczenica.
Formy pochodzenia rzecznego to dolina Moszczanki i jej dopływów oraz tarasy
akumulacyjne w dolinach rzecznych. Dna dolin rzecznych wraz z dolinkami denudacyjnymi
tworzą rozwinięty system odpływu powierzchniowego.
Do form pochodzenia eolicznego naleŜy zaliczyć równiny piasków przewianych
skupione w okolicach na południe od Gazomii Nowej, na zachód od Batorówki oraz w rejonie
Psiej Górki.
Na terenie gminy występują równieŜ antropogeniczne formy rzeźby w postaci
licznych piaskowni, Ŝwirowni i glinianek.
Gmina Moszczenica leŜy w przewaŜającej części na wysokości 180-200 m n.p.m., a
teren obniŜa się w kierunku wschodnim. NajwyŜsze wysokości bezwzględne występują w
południowo-zachodniej części i osiągają wartość 220-230 m n.p.m. NajwyŜsze kulminacje
dochodzą do 230,2 m n.p.m. w rejonie Kolonii Srock. NajniŜsze wysokości bezwzględne
występują w dolinie rzeki Moszczanki, minimalna wysokość 179,0 m n.p.m. znajduje się w
rejonie Białkowic.

4.2. Budowa geologiczna
Zasadniczą jednostką tektoniczną występującą w rejonie gminy Moszczenica jest
kredowa niecka łódzka. Osady kredowe są tu reprezentowane przez wapienie, wapienie
margliste i margle, zaś strop mezozoiku zalega na głębokości 50-70 m ppt. Na stropie
mezozoiku nieciągłą warstwą zalegają osady trzeciorzędowe, wykształcone w postaci iłu i
Ŝwiru kwarcowego. Na całym obszarze gminy występuje zwarta pokrywa utworów
czwartorzędowych o miąŜszości od 57 do 81 m. Tworzą ją utwory zlodowacenia
południowopolskiego (zalegające głębiej) oraz zlodowacenia środkowopolskiego
(występujące na powierzchni). Osady zlodowacenia południowopolskiego wykształcone są w
postaci glin zwałowych zwartych i piaszczystych o barwie szarej, szarozielonej i brązowej, z
domieszką głazików i przewarstwieniami mułków i iłów.
Druga seria glin zwałowych zaznacza się warstwą ciągłą i związana jest ze stadiałem
maksymalnym zlodowacenia środkowopolskiego. Glina ta jest dwudzielna. Górna warstwa
jest zwarta i dość plastyczna, barwy brązowej i jasnobrązowej. Warstwa zalegająca niŜej jest
znacznie zapiaszczona, barwy brązowej, szarobrązowej i szarej. Glina w całej swej
miąŜszości jest zanieczyszczona marglem w postaci pyłu i Ŝwiru. W spągu jej występują
piaski średnie i drobnoziarniste lub Ŝwir z otoczakami. MiąŜszość tych utworów waha się od
0 do 2 m, a zalegają one bądź bezpośrednio na powierzchni, bądź teŜ pod warstwą utworów
piaszczystych i piaszczysto-Ŝwirowych stadiału Warty.

4.3. Surowce mineralne
Na obszarze gminy występują następujące surowce mineralne o genezie lodowcowej,
do których naleŜy zaliczyć: gliny zwałowe, piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe. Surowcem
eksploatowanym na skalę przemysłową są gliny zwałowe, które genetycznie związane są ze
zlodowaceniem środkowopolskim. Gliny występują na powierzchni lub pod nadkładem
glebowym oraz glebowym i piaszczystym o maksymalnej miąŜszości 6,0 m. Eksploatowana
jest najczęściej wierzchnia warstwa gliny zwałowej, do głębokości 0,5 - 0,8 m. PoniŜej
występuje poziom wtórnego zamarglenia, szkodliwie oddziałującego na wyroby ceramiki
budowlanej. W kategorii C1 udokumentowane zostało złoŜe gliny dla cegielni Moszczenica w
ilości 553 tyś. ton. Eksploatowane złoŜe Michałów posiada zarejestrowane zasoby gliny w
ilości 2,9 tyś. m3. ZłoŜe kruszywa naturalnego Podolin (nie eksploatowane) posiada
zarejestrowane zasoby w ilości 2.572 tyś. ton, zaś złoŜe Rękoraj (piaski) ma
udokumentowane zasoby w kat. C1 w ilości 16.630,8 ton.
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4.4. Hydrografia
Gmina Moszczenica naleŜy do terenów o bardzo małej ilości wód powierzchniowych,
zarówno stojących jak i płynących. Wody stojące zajmują zaledwie 0,05% powierzchni
terenu, wody płynące 0,2%, a rowy 0,2%. Cały obszar gminy naleŜy do dorzecza Pilicy. W
centralnej części obszaru gminy rozpoczyna swój bieg Moszczanka, zbierając wody z
systemu palczastych dolin. Jakość wód rzeki Moszczanki była objęta na terenie dawnego woj.
piotrkowskiego systemem monitoringu regionalnego. Wody Moszczanki badane były w
punktach pomiarowych zlokalizowanych poza obszarem gminy Moszczenica tj. w Młynarach
i Godaszewicach, zaś stwierdzona tam, wynikowa klasa czystości jej wód to non.
Wskaźnikiem decydującym o wynikowej klasie czystości było tu między innymi miano coli
oraz substancje biogenne (związki azotu i fosforu).

4.5. Hydrogeologia
Obszar gminy Moszczenica - wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski (AHP) oprac.
przez Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1995 r. pod redakcją naukową B.
Paczyńskiego - znajduje się w obrębie makroregionu Centralnego.
Na obszarze gminy występują dwa główne poziomy wodonośne: czwartorzędowy i
górnokredowy. Pierwszy poziom wodonośny znajduje się w utworach czwartorzędowych, w
których wyróŜniono zasięgi występowania głębokości pierwszego zwierciadła wody w
metrach: 0-2, 2-5, 5-10, 10-20. Najpłycej (0-2 m) występuje on w dnach dolin rzecznych
Moszczanki i Rakówki oraz w niewielkich zagłębieniach bezodpływowych. Głębokość
poziomu wód wahająca się od 2 do 5 m związana jest z niŜszymi częściami gliniastej moreny
dennej oraz wyŜszymi partiami stoków dolin rzecznych. Warstwą wodonośną są płytkie
piaski na glinie lub spłaszczony strop gliny zwałowej. Wykazują one duŜe wahania
temperatur, w zimie zamarzają. Na głębokości 5-10 m zwierciadło wód ustala się w obrębie
wyŜszych gliniastych lub piaszczysto-gliniastych powierzchni moreny dennej i obszarów
sandrowych. Najbardziej zwarte powierzchnie tworzą obszary o głębokości zwierciadła 10-20
m. Pokrywają się one przede wszystkim z występowaniem moren martwego lodu oraz
najwyŜszych części (najczęściej piaszczysto-Ŝwirowych) moreny dennej. Wody o zwierciadle
na głębokościach 5-20 m najczęściej występują w głębokich piaskach albo pod pierwszym
poziomem glin zwałowych w piaskach i mułkach. Największe wahania zwierciadła wód
zachodzą w przedziale 0-5 m (najczęściej współkształtnym z rzeźbą) i osiągają amplitudę l,03,5 m w ciągu roku. Wody leŜące głębiej, zwłaszcza podglinowe, są bardziej stabilne,
(amplituda mniejsza niŜ l,0 m).
Według „Strategii ochrony głównych zbiorników wód podziemnych w Polsce”
opracowanej w Instytucie Hydrogeologii i Geologii InŜynierskiej AGH - Kraków w 1990 r.
pod redakcją prof. A. S. Kleczkowskiego cały obszar gminy Moszczenica znajduje się w
zasięgu głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP), o wodach bardzo czystych i
czystych, do uŜytku bez uzdatniania, w utworach kredy dolnej, w ośrodku szczelinowym i
szczelinowo-porowym. Jakość zwykłych wód podziemnych na obszarze gminy objęta była
monitoringiem regionalnym w punkcie badawczym zlokalizowanym w Srocku (ujęcie
wodociągowe, st. l, czwartorzęd). W okresie jesiennym w studni w Srocku wody miały
wysoką klasę Ib.

4.6. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Według opracowanej przez IUNG w Puławach w 1994 r. „Waloryzacji rolniczej
przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin” warunki przyrodnicze dla produkcji rolnej, w
tym takŜe jakość gleb w gminie są bardzo korzystne. Potwierdza to ogólny wskaźnik
waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej, którego wartość dla gminy
Moszczenica wynosi 75,9 pkt i sytuuje gminę na pierwszej pozycji w dawnym województwie
piotrkowskim. Wartość analogicznego wskaźnika dla województwa to 58,4 pkt, dla Polski
66,6 pkt.
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Przyjęta metoda waloryzacji opiera się na załoŜeniu, Ŝe o warunkach produkcyjnych
danego terenu decydują następujące elementy środowiska przyrodniczego: jakość gleb, klimat
i długość okresu wegetacyjnego, rzeźba terenu, warunki wodne, a syntetyczną ocenę
wszystkich czterech elementów wyraŜa „ogólny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni
produkcyjnej”, stanowiący sumę wartości cech poszczególnych elementów. Kolejnym
elementem charakteryzującym rolniczą przestrzeń produkcyjną jest najniŜszy na obszarze
byłego woj. piotrkowskiego, liczący 22,8% udział gleb klasy bonitacyjnej V i VI w areale
gruntów ornych gminy. Tak niski udział gleb mało urodzajnych determinuje warunki
produkcyjne, stwarzając preferencje dla rozwoju rolnictwa.
Typologia gleb
Gleby na obszarze gminy wykształciły się na podłoŜu utworów polodowcowych i są
uzaleŜnione od składu tych utworów, a ich bonitacja w znacznym stopniu decyduje o
rozmiarach i jakości produkcji rolniczej. ZróŜnicowanie lokalnych warunków
hydrogeologicznych, klimatycznych i roślinnych wpłynęło na wykształcenie poszczególnych
typów i rodzajów gleb.
Największą przydatność rolniczą posiadają gleby brunatne i psudobielicowe,
wytworzone z glin słabo spiaszczonych, z pyłów na glinach, częściowo na piaskach.. Są to
gleby klasy bonitacyjnej IIIa, IIIb i IVa występujące zwartym kompleksem na bardzo
znacznym, dominującym obszarze gminy. Na piaskach strukturalnych i spiaszczonych
glinach wykształciły się gleby bielicowe i pseudobielicowe klasy IVb, które występują w
niewielkich, rozproszonych kompleksach, głównie w rejonie wsi Sierosław, Pieńki,
Kiełczówka i Raciborowice. Pozostałe, peryferyjne tereny gminy zajmują gleby najsłabsze
klas V i VI.
W dolinach rzek i obniŜeniach występują gleby pochodzenia organicznego - torfowe
oraz mułowo-torfowe, czarne ziemie, mady lekkie i bardzo lekkie, stanowiąc trwałe uŜytki
zielone - łąki i pastwiska o bonitacji od klasy III do VI, z dominacją klasy IV.
Udział poszczególnych klas bonitacyjnych w strukturze gruntów ornych gminy
wynosi: brak gruntów klasy I i II, IIIa - 6,7%, IIIb - 3 l,1%, IVa - 25,5%, IVb – 14,0%, V –
16,4%, VI - 5,8%, VIRz - 0,6%.
Bonitacja trwałych uŜytków zielonych przedstawia się następująco: brak I i II klasy,
III- 5,3%, IV - 50,8%, V- 32,7%, VI- 10,4%, VI Rz - 0,8%.
Kompleksy przydatności rolniczej gleb w % powierzchni gruntów ornych gminy:
kompleks l - pszenny b. dobry
- 0,0%
kompleks 2 - pszenny dobry
- 3 l ,8%
kompleks 3 - pszenny wadliwy
- 0,3%
kompleks 4 - Ŝytni b. dobry
- 28, l %
kompleks 5 - Ŝytni dobry
- 12,6%
kompleks 6 - Ŝytni słaby
- l7,3%
kompleks 7 - Ŝytni b. słaby
- 6,6%
kompleks 8 - zboŜowo-pastewny mocny
- 2,4%
kompleks 9 - zboŜowo-pastewny słaby
- 0,9%.
Niemal 72,5% gruntów ornych gminy skupionych jest w kompleksach bardzo dobrych i
dobrych.

4.7. Lasy
Gmina Moszczenica naleŜy do najmniej zalesionych obszarów w dawnym
województwie piotrkowskim, w którym średni stopień lesistości wynosił 27,8%. Występujące
tu lasy nie tworzą większych, zwartych kompleksów leśnych i są rozproszone na terenie całej
gminy. Prawie wszystkie lasy na terenie gminy, z wyjątkiem kompleksów połoŜonych w
północnej części gminy, posiadają status lasów ochronnych. Lasy i grunty leśne zajmują 1376
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ha, co stanowi zaledwie 12,3% ogólnej powierzchni gminy. 477 ha stanowią lasy prywatne.
Lasy administracyjnie naleŜą do Nadleśnictwa Piotrków Trybunalski.

4.8. Warunki klimatu lokalnego
Zgodnie z podziałem Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne R. Gumińskiego
(1948 r.), analizowany obszar naleŜy do dzielnicy łódzkiej, charakteryzującej się typową dla
centralnych obszarów Polski przejściowością klimatu. PrzewaŜają w niej zachodnie i
południowo-zachodnie kierunki wiatrów, z niewielkim zróŜnicowaniem w zaleŜności od pór
roku. Rozkład temperatur jest typowy dla całego, nizinnego obszaru Polski. Suma opadów
rocznych wynosi około 644 mm, a najwyŜsze opady przypadają na miesiące letnie. Długość
okresu wegetacyjnego (liczba dni z temperaturą pow. 5°C) wynosi około 213. Lokalne
warunki klimatu moŜna scharakteryzować następująco:
- dolina rzeki Moszczanki i Rakówki posiada szczególnie niekorzystne warunki
klimatyczne (termiczne i wilgotnościowe), w związku z bardzo płytkim
zaleganiem wód gruntownych i podmokłościami. Występuje tu duŜe
prawdopodobieństwa zalegania przygruntowych przymrozków i mgieł,
stagnacja chłodnego i wilgotnego powietrza, niedostateczne przewietrzanie
oraz inwersje temperatury. Są to tereny niewskazane dla zabudowy
mieszkaniowej, którym naleŜy pozostawić dotychczasowe formy
zagospodarowania (trwałe uŜytki zielone) i nie lokalizować barier
utrudniających bądź uniemoŜliwiających grawitacyjny spływ chłodnego
powietrza,
- płaskie wysoczyzny morenowe i równiny sandrowe posiadając dobre warunki
solarne, wietrzne i wilgotnościowe są predysponowane dla lokalizacji
zabudowy mieszkaniowej,
- kompleksy leśne charakteryzujące się swoistymi warunkami klimatycznymi,
niewielkimi wahaniami temperatury, znaczną zacisznością, podwyŜszoną
wilgotnością – wpływają dodatnio na klimat terenów przyległych, podnosząc
ich walory krajobrazowe i zdrowotne.

4.9. ZagroŜenia i degradacja środowiska
Podatność obszaru objętego opracowaniem na degradację naturogeniczną ogranicza
się do fragmentów stoków i krawędzi uŜytkowanych jako grunty orne. Na tych terenach
wystąpić mogą procesy erozyjno-denudacyjne o charakterze zmywu powierzchniowego.
Większy obszar podatny jest na degradację antropogeniczną, uwarunkowaną charakterem
litologicznym utworów powierzchniowych. Występujące na znacznej powierzchni gminy
piaszczyste, łatwo przepuszczalne osady czwartorzędowe są podatne na infiltrację
zanieczyszczeń do gleb, a następnie do wód podziemnych. ZagroŜenie to uzaleŜnione jest od
intensywności i wielkości napływu zanieczyszczeń atmosferycznych, a takŜe róŜnorodnych
zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego i bytowego. Potencjalne zagroŜenie stanowić mogą:
składowisko odpadów komunalnych w rejonie Moszczenicy, składowiska paliw stałych i
płynnych oraz wylewiska odpadów rolniczych.
Na stan sanitarny powietrza atmosferycznego tego obszaru wpływ ma lokalna emisja
pyłów i gazów z indywidualnych palenisk domowych, małych kotłowni, zakładów
produkcyjno-usługowych. Źródłem emisji spalin i uciąŜliwego hałasu są teŜ środki transportu.
W wyniku tych emisji nastąpiło niewielkie, silnie występujące pogorszenie stanu sanitarnego
powietrza atmosferycznego. W celu poprawy stanu powietrza naleŜy ograniczyć tzw. „niską
emisję”, której źródłem są indywidualne gospodarstwa domowe oraz pojazdy samochodowe,
wprowadzając w miejsce węgla paliwa „czyste” (gaz ziemny, olej opałowy).
Degradacja wód powierzchniowych przejawia się w postaci niekontrolowanych,
,,dzikich” zrzutów ścieków z terenów zabudowanych, trafiających do gruntu, rowów
melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków.
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Oceniając stan środowiska moŜna stwierdzić, Ŝe w stopniu największym na terenie
gminy degradacji uległy wody powierzchniowe. Główną przyczyną tego stanu był rozwój
sieci wodociągowej bez równoczesnej realizacji sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków,
oraz spływy wód z nawoŜonych pól uprawnych do sieci rzecznej. W zakresie ochrony wód
naleŜy przeprowadzić następujące działania:
- inwentaryzacja i likwidacja „dzikich” punktów zrzutu ścieków,
- budowa
sieci
kanalizacyjnych
zakończonych
wysokosprawnymi
oczyszczalniami ścieków, koniecznie z systemami redukcji związków azotu i
fosforu,
- popularyzacja małych, przydomowych oczyszczalni na terenach o zabudowie
rozproszonej.

4.10. Środowisko przyrodniczo-kulturowe
Zasoby kulturowe
Gmina Moszczenica to obszar o duŜym nasyceniu obiektami zabytkowymi, z
dominacją budownictwa murowanego. Na szczególną uwagę zasługują zespoły
architektoniczne o wysokich walorach artystycznych.
Flora i fauna
Na terenie gminy nie występują obszary przyrodnicze objęte prawną ochroną przyrody
w postaci parków krajobrazowych bądź rezerwatów przyrody. Jedynymi obiektami
przyrodniczymi chronionymi na podstawie ustaw szczegółowych są pomniki przyrody,
uŜytek ekologiczny i parki zabytkowe. Obszar gminy sąsiaduje jednak z duŜym kompleksem
o wyjątkowych walorach przyrodniczych jakim jest Sulejowski Park Krajobrazowy.

5. Obszary i obiekty prawnie chronione
5.1. Sulejowski Park Krajobrazowy
Wschodnio-południowe granice gminy przylegają do Otuliny Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego. Został on utworzony w celu ochrony szczególnych wartości
przyrodniczych, krajobrazowych i historyczno-kulturowych środkowego odcinka Pilicy
(pomiędzy Przedborzem a Sulejowem i terenów wokół Zalewu Sulejowskiego) na podstawie
rozporządzenia Nr 24/2006 z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego (Dz. U. W. Ł. z 2006 r. Nr 248, poz. 1911). Obszar parku zajmuje pow.
17030 ha, zaś otulina 36730 ha.

5.2. Pomniki przyrody
Na terenie gminy Moszczenica występują następujące pomniki przyrody:
 2 lipy drobnolistne (Kiełczówka, teren parku), data utworzenia: 15.12.1987
Zarządz. Woj. Piotrkowskiego Nr 45/87 (Dz. U. Nr 17, poz. 177 z 30.12.1987
r.),
 12 lip szerokolistnych, 6 jesionów wyniosłych, 5 dębów szypułkowych i klon
pospolity (Srock, teren przykościelny), data utworzenia: 3.07.1998 Rozporządz.
Woj. Piotrkowskiego Nr 5/98 (Dz. U. W. P. Nr 12, poz. 134 z 4.08.1998 r.).

5.3. UŜytki ekologiczne
Biologiczną róŜnorodność terenu gminy podtrzymują tereny wilgotnych łąk, torfowisk
oraz lasów bagiennych, połoŜonych w dolinach rzek: Moszczanki, Rakówki oraz Wolbórki.
 Leśnictwo Raków, Nadleśnictwo Piotrków – 0,9 ha,
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 w dniu 9 kwietnia 2003 r. Uchwałą Rady Gminy (Nr VII/46/2003) objęto
ochroną, w formie uŜytku ekologicznego, koryto rzeki Moszczanki, na odcinku
około 200 m w okolicy wsi Powęziny, nadając mu nazwę UŜytek Ekologiczny
,,Moszczanka” (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 122, poz. 1234 z dnia 10 maja
2003 r.).

5.4. Parki zabytkowe
Na terenie gminy znajdują się cztery parki zabytkowe w miejscowościach:
Moszczenica, Kiełczówka, Rękoraj i Raciborowice. Są to parki podworskie wymagające
zabiegów pielęgnacyjnych i właściwej ochrony.

5.5. Ochrona krajobrazu
Mając na względzie ochronę rodzimego krajobrazu na terenie gminy Moszczenica, a
w szczególności na obszarach waŜnych pod względem powiązań ekologicznych (korytarze
ekologiczne, węzły, pasma i płaty zieleni) naleŜy przyjąć następujące zasady gospodarki
przestrzennej:
1. Przy planowaniu inwestycji wyeliminować zajmowanie terenów zieleni wysokiej tj.
drzewostanów leśnych i zadrzewień zbudowanych z gatunków rodzimych i
introdukowanych, oraz wszelkiego rodzaju swobodnych kęp drzew i krzewów (w tym
zieleni śródpolnej) oraz alei. Zieleń ta oprócz innych walorów stanowi cenny element
krajobrazów i jednocześnie stwarza naturalne warunki lęgów oraz bytowania dla
zwierzyny drobnej i ptactwa.
2. W trakcie planowania budowli technicznych róŜnego przeznaczenia naleŜy ochroną objąć
wszystkie rodzaje zieleni przywodnej i przydroŜnej. Wszelkie inwestycje winny być tak
zaprojektowane i zrealizowane, aby nie spowodowały degradacji środowiska
przyrodniczego, nie kontrastowały z otoczeniem, a nawet wzbogacały krajobraz.
3. Roboty wodno-melioracyjne winny być tak planowane i prowadzone, by nie naruszały w
sposób trwały rzeźby terenu, jak równieŜ nie powodowały niszczenia istniejących
zadrzewień śródpolnych, śródłąkowych i przydroŜnych.
4. Ochroną objąć śródleśne naturalne zbiorniki wodne stanowiące zbiorniki wody pitnej dla
dzikiej zwierzyny.
5. W terenach przeznaczonych pod rozbudowę zaplecza rekreacyjnego turystycznego
zachować w stanie nienaruszonym istniejące obszary bagienne i podmokle oraz
torfowiska.
6. Na terenie gminy znajdują się waŜne dla zachowania lokalnej róŜnorodności biologicznej
tereny wilgotnych łąk, torfowisk i lasów bagiennych, związanych z dolinami rzek
Wolborki, Moszczanki i Rakówki, a takŜe mniejszych cieków. Ze względu na
podstawową rolę jaką pełnią ww. tereny dla utrzymania róŜnorodności siedliskowej i
gatunkowej wskazana byłaby adaptacja ich na trwałe do przestrzeni gminy.
7. Wokół terenów letniskowych postuluje się ustanowienie stref ciszy, w których
obowiązywać będzie zakaz wszelkich nagłośnień i urządzania polowań, co zwiększy
komfort wypoczynku i umoŜliwi bliŜszy kontakt z przyrodą.
8. W budownictwie kultywować tradycyjne formy o cechach regionalnych,
harmonizujących z cechami naturalnymi krajobrazu.

6. Uwarunkowania polityki przestrzennej gminy wynikające z
diagnozy wartości kulturowych
Jako wartości kulturowe mające wpływ na kształtowanie polityki przestrzennej gminy
Moszczenica uznano:
• układy przestrzenne historycznych wsi,
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•
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obiekty architektury wpisane do rejestru zabytków i ewidencji konserwatorskiej,
historyczne zespoły zieleni formowanej,
obiekty przemysłowe tzw. zabytki techniki,
cmentarze,
stanowiska archeologiczne.

ARCHITEKTURA – obiekty w ewidencji konserwatorskiej
Miejscowość

Ulica/nr

1

2

Nazwa
3

Baby

-

Baby
Baby
Baby
Baby

175
43
79

Baby
Białkowice
Gajkowice

79
-

cmentarz rzym.kat.
młyn
chałupa
chałupa
dworzec
kolejowy
wieŜa ciśnień
młyn
młyn

Gajkowice

-

młyn

Gościmowice

-

Jarosty

-

Jarosty
Kiełczówka

-

Kiełczówka
Kiełczówka

34
44

cmentarz
ewangelicki
cmentarz
ewangelicki
przędzalnia
cmentarz
wojenny
chałupa
dwór

Kiełczówka

44

spichlerz

Kiełczówka

95

Kiełczówka
Moszczenica
Moszczenica
Moszczenica

95
Cmentarna 06

budynek
gospodarczy
młyn
cegielnia
młyn
cmentarz rzym.kat.

Moszczenica

Dworcowa 03

Moszczenica

Dworcowa 04

Moszczenica

Dworcowa 05

Moszczenica

Dworcowa 07

Moszczenica

Dworcowa 09

Moszczenica

Dworcowa 10

Moszczenica

Dworcowa 12

Moszczenica

Dworcowa 14

Moszczenica

Dworcowa 16

dom
pracowniczy
dom podworski
dom
pracowniczy
dom
pracowniczy
dom
pracowniczy
dom
pracowniczy
dom
pracowniczy
dom
pracowniczy
dom
pracowniczy

Określenie

Zespół

4

5

Data
6

XX w.
motorowy

pocz. XX w.
ok. 1910 r.
ok. 1910 r.
1886 r.

kolejowa
wodny
wodny,
MACIEJKI
wodny,
FRANKI

1873-1895
kon. XIX w.
1928 r.
1927 r.
przed 1939 r.
przed 1920 r.
1885 r.
1914 r.

dworskoparkowy
dworskoparkowy

ok. 1910 r.
ok. 1840 r.
poł. XIX w.
przed 1892 r.

motorowy
elektryczny
przykościelny

podworski

przebudowany

ok. 1920 r.
1898 r.
1900 r.
kościoła p.w.
PodwyŜszenia
św. KrzyŜa
domów
pracowniczych
dworskoparkowy
domów
pracowniczych
domów
pracowniczych
domów
pracowniczych
domów
pracowniczych
domów
pracowniczych
domów
pracowniczych
domów
pracowniczych

1900 r.
1900 r.
1898 r.
1899 r.
1900 r.
1900 r.
1900 r.
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1

2

3

4

Moszczenica

Dworcowa 16

Moszczenica

Dworcowa 18

Moszczenica

Dworcowa 18a

Moszczenica

Piotrkowska 15

fabryka
włókiennicza
dom
pracowniczy
dom
pracowniczy
dom kasjera

Moszczenica

Piotrkowska 15

obory

Moszczenica

Piotrkowska 15

rządcówka

Moszczenica

Piotrkowska 15

spichlerz

Moszczenica

Piotrkowska 15

stróŜówka

Moszczenica

Piotrkowska 15

wieŜa ciśnień

Moszczenica

Poduchowna

Raciborowice

-

cmentarz rzym.kat.
czworak

Raciborowice

-

dwór

Raciborowice

-

obora

Raciborowice
Raciborowice
Raciborowice
Raciborowice
Srock

15
17
17
17
-

Srock
Srock

Rynek 01

Srock

Rynek 01

chałupa
chałupa
stodoła
zagroda
cmentarz rzym.kat.
wiatrak
cmentarz rzym.kat.
plebania

Srock

Rynek 01

wikarówka

5

6

tkalnia i
przędzalnia

1899 - 1900 r.
domów
pracowniczych
domów
pracowniczych
dworskoparkowy
dworskoparkowy
dworskoparkowy
dworskoparkowy
dworskoparkowy
dworskoparkowy

1900 r.
1900 r.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
XIX/XX w.
2 poł. XIX w.

dworskoparkowy
dworskoparkowy
dworskoparkowy
zagroda 17
zagroda 17
zagroda 17

koniec XIX w.
poł. XIX w.
koniec XIX w.
ok. 1920 r.
przed 1910 r.
przed 1910 r.
przed 1910 r.
2 poł. XIX w.
XIX w.

przykościelny

kościoła p.w.
św. Benedykta
kościoła p.w.
św. Benedykta
kościoła p.w.
św. Benedykta

1913 r.
1910 r.

ARCHITEKTURA – obiekty w rejestrze zabytków
Miejscowość
1
Kiełczówka

Ulica/nr
2
44

park

Określenie
4
dworski

Moszczenica

Cmentarna 06

dzwonnica

-

Moszczenica

Cmentarna 06

kościół par.rz-kat.

Moszczenica
Moszczenica

gorzelnia
park
dwór

-

Raciborowice

Cmentarna 02
Piotrkowska
15
Piotrkowska
15
-

p.w.
PodwyŜszenia
św. KrzyŜa
ob. dom
dworski

park

dworski

Rękoraj

-

park

dworski

Moszczenica

Nazwa
3

Zespół
5
dworskoparkowy
kościoła p.w.
PodwyŜszenia
św. KrzyŜa
kościoła p.w.
PodwyŜszenia
św. KrzyŜa
dworskoparkowy
dworskoparkowy
dworskoparkowy
-

Data
6
XIX w.
XVIII/XIX

1769-1975 r.

1 poł. XIX w.
XIX w.
1877 r.
XIX w.
XIX w.
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Srock

1

2
Rynek 01

3
kościół par.
rzym.-kat.

4
p.w. św.
Benedykta

Srock

Rynek 01

kaplica rz.kat.

p.w. św.
Mikołaja

5
kościoła p.w.
św.
Benedykta
kościoła p.w.
św.
Benedykta
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6
1900 - 1909 r.

1627 r.

Na styku ochrony wartości kulturowych i współczesnych potrzeb zagospodarowania
przestrzennego gminy nie występują zbyt duŜe napięcia. Najistotniejsze jest właściwe
wkomponowywanie obiektów współczesnych w krajobraz kulturowy w sąsiedztwie zespołów
rezydencjalnych i ochrona walorów przyrody poprzez ochronę przed nadmiernym
rozdrobnieniem w budownictwa na terenach rolnych.
We wnioskach z "wytycznych konserwatorskich..." określono, iŜ wsie: Brzoza, Baby,
Moszczenica, Raciborowice i Rękoraj wymagają działań w zakresie ochrony układu i
konserwacji starej zabudowy.
Uwarunkowania polityki przestrzennej gminy wynikające z diagnozy wartości kulturowych.

Zasoby:
1. Historyczne zespoły wiejskie
Nazwa wsi i okres
jej powstania
Baby – przed 1399 rokiem

ulicówka

Ochrona układu rozplanowania;
Ochrona zabudowy

Moszczenica – 1392 r.

układ złoŜony

Raciborowice – 1391 r.

folwark

Rękoraj – 1393 r.

rzędówka

Srock

rynek z ulicami
wylotowymi

Ochrona układu rozplanowania
Ochrona zabudowy
Konserwacja zabudowy
Ochrona układu rozplanowania
Konserwacja zabudowy
Ochrona układu rozplanowania
Konserwacja zabudowy
Ochrona układu rozplanowania

2. Obiekty sakralne
Wieś
Moszczenica
Srock

Forma rozplanowania

Obiekt
kościół parafialny
kościół p.w. św. Benedykta

Forma i zakres ochrony

Okres powstania
XIX w.
pocz. XX w.
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3. Zespoły rezydencjonalne
Wieś

obiekt

Okres powstania

dwór

XIX w.

park

XIX w.

zabudowania
folwarku

XIX w

Rękoraj

park

XIX w.

Raciborowice
Kiełczówka

park
park

XIX w.
XIX w.

4. Zabytki techniki
Wieś

obiekt

Moszczenica

Okres powstania

Baby

młyn motorowy

pocz. XX w.

Baby

wieŜa ciśnień

l 873-1 895 rok

Białkowice

młyn wodny

kon. XIX w.

Gajkowice

młyn wodny

1928 rok

Gajkowice

młyn wodny

1927 rok

Jarosty

przędzalnia

l 885 rok

Kiełczówka

młyn

przed 1892 rokiem

Moszczenica

młyn wodny

1935 rok

Moszczenica

fabryka włókiennicza

1900 rok

Moszczenica

cegielnia

l 898 rok

Moszczenica

gorzelnia

l poł. XIX w.

Moszczenica

wieŜa ciśnień

X1X/XX w.

Srock

wiatrak

XIX w.

5. Cmentarze
• Kiełczówka - cmentarz wojenny z I wojny światowej,
• Moszczenica - cmentarz rzymsko-katolicki, ul. Poduchowna,
• Moszczenica - cmentarz rzymsko-katolicki /przykościelny/, ul. Cmentarna,
• Srock - cmentarz rzymsko-katolicki,
• Jarosty - cmentarz ewangelicki,
• Baby - cmentarz rzymsko-katolicki.
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6. Stanowiska archeologiczne
Wszystkie zewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegają ochronie
konserwatorskiej. Wśród nich znajduje się wpisane do rejestru zabytków średniowieczne
grodzisko połoŜone we wsi Rękoraj. Na wskazanych obszarach naleŜy liczyć się z
ograniczeniem inwestycji mogących mieć wpływ na naruszenie struktury podziemnych
warstw kulturowych. PoniŜej przedstawiony został spis, mapki ewidencyjne i lokalizacja
najwaŜniejszych stanowisk archeologicznych. W stosunku do ww. istnieje obowiązek
uzyskiwania kaŜdorazowo opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o moŜliwościach i
warunkach prowadzenia inwestycji wymagających prac ziemnych.
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Uwarunkowania społeczne rozwoju gminy sfera społeczna i
warunki Ŝycia mieszkańców
7.1. Demografia
Gminę Moszczenica zamieszkuje 12891 osób (stan na 31.12.2005 r. wg UG). W skład
gminy wchodzą 24 miejscowości. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 114 osób/km2. Dla
powiatu piotrkowskiego, woj. łódzkiego oraz kraju wskaźniki te wynoszą odpowiednio: 6,
142 i 123 osoby/km2. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach wynosi (stan na
rok 2005):
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Miejscowość

Baby
Białkowice
Dąbrówka
Gajkowice
Gościmowice Pierwsze
Gościmowice Drugie
Jarosty
Daszówka
Karlin
Kiełczówka
Kosów
Michałów
Moszczenica
Gazomia Nowa
Gazomia Stara
Podolin
Pomyków
Raciborowice
Raków
Raków DuŜy
Rękoraj
Sierosław
Srock
Wola Moszczenicka
RAZEM
* wg danych Urzędu Gminy w Moszczenicy, stan na 12 XII 2005 r..

Liczba ludności
785
199
80
829
234
407
478
56
302
489
693
256
2 609
418
246
372
173
311
135
205
607
458
551
1 998
12 891

Podstawowe wskaźniki demograficzne dotyczące liczby mieszkańców, przyrostu
naturalnego, migracji, gęstości zaludnienia itd. w latach 1990-2004 zawiera załączone
zestawienie, opracowane na podstawie danych zawartych w Rocznikach Statystycznych
byłego woj. piotrkowskiego, GUS - Bank Danych Lokalnych oraz danych zawartych w
Rocznikach Statystycznych Województwa Łódzkiego.
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Wyszczególnienie

1

liczba
ludności
ogółem
2

1990 r.
1991 r.
1992 r.

13 076
13 046
12 885

w tym:
męŜczyźni
kobiety

kobiety/100
męŜczyzn

3

4

5

gęstość
zaludnienia
na 1 km2
6

6 351
6 335
6 301

6 725
6 711
6 584

105,8
105,9
104,5

117,8
118,6
116,1

1

2

3

4

5

6

1995 r.
1996 r.
1997 r.
1998 r.
1999 r.
2000 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.

12 803
12 833
12 838
12 833
12 804
12 819
12 748
12 789
12 729
12 719

6 236
6 241
6 243
6 230
6 213
6 225
6 185
6 200
6 174
6 154

6 567
6 592
6 595
6 603
6 591
6 594
6 563
6 589
6 555
6 565

105,3
105,6
105,6
106
106,1
106,0
106,0
106,0
106,0
106,7

116,4
117,0
116,0
117,0
115,9
115,0
114,0
115,0
114,0
114

Wyszczególnienie

przyrost
naturalny
w osobach

przyrost
naturalny w
‰

napływ
ogółem –
osoby

odpływ
ogółem osoby

saldo
migracji osoby

1990 r.
1991 r.
1992 r.
1995 r.
1996 r.
1997 r.
1998 r.
1999 r.
2000 r.
2002 r.
2003 r.
2004 r.
2005 r.

-5
44
7
-24
-25
-49
-20
-27
-36
7
-17
-37
- 15

-0,3
3,3
0,5
-1,9
-1,9
-3,78
-1,54
-2,08

84
92
76
113
144
146
111

196
166
235
168
103
133
99

-112
-74
-159
-55
41
13
12

123
102
71
65
82
81
83

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych

brak danych
brak danych

137
113

106
101

31
12

-1,3
-2,9
-1,2

brak danych
brak danych
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych

brak danych
brak danych
brak danych

73
70
66
57
71

liczba
małŜeństw

Porównanie wartości liczbowych zamieszczonych w w/w zestawieniu świadczy raczej o
braku stałych trendów w procesach demograficznych. W latach 1990-1995 wystąpił spadek
liczby mieszkańców i tak liczba ludności gminy w tym okresie uległa zmniejszeniu o 273
osoby, zaś czynnikiem wpływającym ujemnie na sytuację demograficzną gminy było stałe,
dość wysokie, ujemne saldo migracji, którego maksimum miało miejsce w 1992 r. W latach
1996-1997 nastąpił powolny wzrost liczby stałych mieszkańców w wyniku zmniejszenia
odpływu ludności z terenu gminy i dodatniego salda migracji. W latach 1998-1999 wystąpił
spadek liczby mieszkańców i liczba mieszkańców uległa zmniejszeniu o 29 osób. W latach
2000-2005 liczba mieszkańców zmniejszyła się o 100 osób.
Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności w gminie wynosił w 1998 r. (1,54‰)
kształtował się poniŜej średniej wojewódzkiej (- 0,74 ‰ w 1998 r.) i wykazuje ostatnio stałą
tendencje malejącą (w 2005 r. – 1,2‰). WaŜnym wskaźnikiem sytuacji demograficznej jest
liczba kobiet na 100 męŜczyzn. W 1998 r. wskaźnik ten w byłym woj. piotrkowskim wynosił
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104,6, w miastach 108 i 101,1 na wsi. Dla gminy Moszczenica analogiczny wskaźnik był
wyŜszy i wynosił w 1997 r. 105,6 a 106,7 w roku 2005.

7.2. Zatrudnienie i bezrobocie
Wśród ludności w wieku 15 lat i więcej 55,7% stanowią osoby aktywne zawodowo,
pracujące bądź bezrobotne. Niekorzystną sytuacją na rynku pracy jest fakt, iŜ aŜ 43,6%
badanej grupy stanowią osoby posiadające status biernych zawodowo (źródło - Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań oraz Powszechny Spis Rolny z 2002 r.).

Pracujący w gospodarce narodowej w latach:
1990
1991
1992
1993
1995
1996
1997
1998
1999
2002
2003
2004
2005

l 261
l 246
l 462
l 415
l 424
l 442
l 481
1 300
1 171
1 501
1 484
1 322
1 054

Przedstawione powyŜej dane liczbowe wskazują na trudną sytuację na rynku pracy w
ostatnich latach. Pracujący w gospodarce narodowej stanowili w 2005 r. 8,29% ogółu
mieszkańców gminy. PoniŜej prezentowane są dane liczbowe obrazujące zjawisko
bezrobocia.
Liczba bezrobotnych w czerwcu 2006 r. wynosiła ogółem - 630 osób, z czego 53,3%
stanowią kobiety. W strukturze wykształcenia bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowią
osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i poniŜej (64,1%
ogółu bezrobotnych), natomiast najmniej licznie reprezentowani wśród bezrobotnych są
osoby z wyŜszym wykształceniem, którzy stanowią zaledwie 5,4% ogółu bezrobotnych
mieszkańców gminy Moszczenica.
Wykształcenie
Ogółem
WyŜsze
Policealne i średnie
zawodowe
średnie
ogólnokształcące
zasadnicze
zawodowe
gimnazjalne i poniŜej

Ogółem
630
34
144

kobiety
336
26
87

męŜczyźni
294
8
57

48

42

6

200

92

108

204

89

115
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7.3. Działalność produkcyjna
7.3.1. Produkcja rolna
Podstawą gospodarki gminy Moszczenica jest działalność rolnicza, prowadzona w
indywidualnych gospodarstwach, które zajmują 98,3% powierzchni uŜytków rolnych.
Instytucje obsługi rolnictwa
• Zlewnia mleka OSM - w miejscowości Raków DuŜy i Moszczenicy
• Lecznica zwierząt - w miejscowości Srock i (punkt weterynaryjny) w Moszczenicy
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
Produkcja roślinna
ZboŜa i ziemniaki stanowią preferowane uprawy na obszarze gminy. Strukturę upraw w
2002 r. wg danych zawartych w Powszechnym Spisie Rolnym z 2002 r. przedstawia poniŜsze
zestawienie:
Powierzchnia zasiewów
Uprawy
w ha
zboŜa ogółem
strączkowe
jadalne
ziarno
ziemniaki
przemysłowe
pastewne
pozostałe

na

w%
6 088,99
7,44

87,1
0,1

396,76
76,86
340,6
81,98

5,7
1,1
4,9
1,2

Struktura zasiewów zbóŜ podstawowych według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z
2002 r. przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
Ogółem
Pszenica
śyto
Jęczmień
Owies
PszenŜyto

Ogółem
w ha
w odsetkach
3052,73
100
652,22
21,4
601,79
19,7
752,69
24,7
172,13
5,6
873,90
28,6

w tym gospodarstwa indywidualne
w ha
w odsetkach
3052,73
100
652,22
21,4
601,79
19,7
752,69
24,7
172,13
5,6
873,90
28,6

Charakterystyki uŜytkowników gospodarstw rolnych (działek rolnych) moŜna
dokonać na podstawie danych pochodzących z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i
Mieszkań oraz Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 r. Wśród uŜytkowników gospodarstw
rolnych (działek rolnych) najliczniejszą grupą wiekową stanowią osoby w wieku 40-49 lat
(29% ogółu). Kolejną pod względem liczebności grupą są osoby w wieku 50-59 lat,
stanowiące 22,4% ogółu uŜytkowników gospodarstw rolnych. Struktura uŜytkowników
gospodarstw rolnych pod względem powierzchni posiadanych przez nich gospodarstw
przedstawiono w poniŜszej tabeli. Blisko 30% to osoby posiadające działkę rolną o
powierzchni nie przekraczającej 1 ha. Najmniej licznie reprezentowana jest grupa posiadająca
gospodarstwo rolne o powierzchni powyŜej 20 ha.
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Grupy
wieku

ogółem
do 1 ha

Powierzchnia uŜytków rolnych
1-2 ha
2-5 ha
5-10 ha 10-20 ha

ogółem
1733
519
285
368
341
187
29 lat
171
29
26
42
45
25
i mniej
30-39 lat
313
72
54
65
80
35
40-49 lat
506
119
72
111
108
80
50-59 lat
389
126
61
76
79
41
60-64 lat
94
40
18
21
12
3
65 lat
260
133
54
53
17
3
i więcej
Strukturę indywidualnych gospodarstw rolnych w 2003 roku przedstawia tabela:
Lp.
1
2
3
4

Wielkość
gospodarstwa (ha)
do-2
2-5
5-7
7-15
powyŜej 15

25

20 ha
i więcej
33
4
7
16
6
-

Liczba
gospodarstw
597
626
213
325
48

Łączna
powierzchnia
860,63
2 086,95
1 259,62
3 151,75
1 081,91

% łącznej
powierzchni
10,0
24,8
14,9
37,3
12,8

1 809

8 440,86

100

5
Razem

UŜytkowanie ziemi
UŜytkowanie gruntów w gminie wg danych Urzędu Gminy w Moszczenicy
przedstawia się następująco:
Powierzchnia
ogółem
uŜytki rolne razem
w tym: grunty
orne
sady
łąki
pastwiska
lasy i grunty leśne
pozostałe grunty

ogółem
w ha
11163
8817
7870

w%
100,0
78,98
-

153
543
251
1376
970

12,33
8,69

Gmina Moszczenica posiada bardzo wysoki, liczący 78,98% udział uŜytków rolnych oraz
bardzo niski stopień lesistości, tylko 12,33%.

Produkcja zwierzęca
Informacje o wielkości hodowli pochodzą z Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonego
w 2002 r.
Na terenie gminy Moszczenica było 2.389 sztuk bydła, w tym 1.485 krów. Pogłowie
pozostałych zwierząt gospodarskich:
trzoda chlewna - 32.246 sztuk, w tym 2.586 loch,
owce - 230 sztuki,
kozy – 108 sztuk,
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konie - 66 sztuk,
króliki- 591 sztuki,
drób ogółem -140.567 sztuk, w tym: 138.875 kur.

7.3.2. Działalność produkcyjno-usługowa
Miernikiem rzeczywistości społecznej i ekonomicznej gminy jest liczba
zarejestrowanych w systemie REGON podmiotów gospodarczych, w których w 2004 r. było
ogółem – 662
w tym:
przemysł
96
budownictwo
73
rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo
33
handel i naprawy
232
hotele i restauracje
19
transport, składowanie i łączność 75
pośrednictwo finansowe
17
obsługa nieruchomości i firm
32

GMINA MOSZCZENICA

1995 r.

1996 r.

1997 r.

1998 r.

1999 r.

2003 r.

2004 r.

Jednostki zarejestrowane
w systemie REGON
ogółem

336

465

554

592

604

710

662

Dynamikę zmian liczby podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy
Moszczenica w latach 1999-2003 przedstawia tabela:
1999
2000
Handel
32
34
Usługi
41
30
Gastronomia
2
6
* wg danych Urzędu gminy Moszczenica

2001
61
65
9

2002
34
35
4

2003
26
23
2

Predyspozycje rozwoju gospodarczego gminy Moszczenica
Z uwagi na fakt, iŜ dominująca funkcją gminy jest rolnictwo, szczególnie
niekorzystnie przedstawia się sytuacja osób nie mogących znaleźć zatrudnienia w tym
sektorze oraz usługach pokrewnych, w tym sektorze występuje silne zagroŜenie bezrobociem.
Jest to sytuacja powszechna w całym kraju, z uwagi na ukryte bezrobocie. Trudno te dane
scharakteryzować precyzyjnie, niemniej naleŜy szukać dla tych osób nowych form
zatrudnienia w innych działach gospodarki, stad nacisk na rozwój agroturystyki i związanych
z nią usług. Lokalne podstawy do rozwoju działalności gospodarczej - instytucje wspierające,
oraz wysoka ocena rolnictwa jako wiodącej funkcji gminy Moszczenica, kierunkują rozwój
gminy jako wielofunkcyjny. Gmina powinna wykorzystać walory komunikacyjne (przebieg
autostrady A-1, dróg krajowych Nr 91 i 8) - dobra dostępność i powiązanie z waŜnymi
ośrodkami dyspozycyjnymi i gospodarczymi kraju.
NaleŜy takŜe wspierać proces rozwijania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego gminy
w oparciu o wyznaczenie skoncentrowanych obszarów aktywizacji gospodarczej.
Nastąpiło włączenie do granic administracyjnych gminy Moszczenica terenów przyległych na
południe od wsi Jarosty Małe do drogi krajowej nr 8 Warszawa-Wrocław naleŜących
wcześniej do miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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Tereny te przyłączone do gminy przylegają w kierunku zachodnim do drogi krajowej nr 91
Piotrków Tryb. - Srock, zaś w kierunku wschodnim do granicy terenów PKP linii Piotrków
Tryb. - Koluszki.
Tereny te zagospodarowała firma IKEA zgodnie z m.p.z.p.

7. Warunki Ŝycia mieszkańców-infrastruktura społeczna
8.1. Mieszkalnictwo
Zasoby mieszkaniowe zamieszkane w 2005 r. wynosiły:
mieszkania
izby
pow. uŜytkowa mieszk. w tyś. m2
przeciętna:
pow. uŜytkowa mieszkania na osobę
25,5
przeciętna liczba osób na mieszkanie
3,16
liczba osób na izbę
0,81
GMINA
1995 r.
1996 r.
1997 r.
1998 r.
MOSZCZENICA
Mieszkania oddane
2745
2114
3404
3777
do uŜytku ogółem
powierzchnia
uŜytkowa mieszkań
w m2
DANE: GUS BANK DANYCH LOKALNYCH ORAZ US W ŁODZI
GMINA
1995 r.
1996 r.
1997 r.
1998 r.
MOSZCZENICA
Mieszkania oddane
23
18
33
31
do uŜytku ogółem
liczba mieszkań
Mieszkania oddane
134
104
154
156
do uŜytku ogółem
liczba izb
DANE: GUS BANK DANYCH LOKALNYCH ORAZ US W ŁODZI
GMINA

1995 r.

1996 r.

1997 r.

1998 r.

4.022
15.623
325

1999 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

2658

8824

4164

3642

1999 r.

2003 r.

2004 r.

2005 r.

22

68

35

31

114

414

195

177

1999 r.

MOSZCZENICA
Zasoby
252751
254711
257855
261418
264076
mieszkaniowe
ogółem
powierzchnia
uŜytkowa mieszkań
w m2
DANE: GUS BANK DANYCH LOKALNYCH ORAZ US W ŁODZI
GMINA
1995 r.
1996 r. 1997 r.
1998 r.
1999 r.
MOSZCZENICA
Zasoby
3734
3748
3773
3795
3817
mieszkaniowe
ogółem liczba
mieszkań
Zasoby
12899
12991
13132
13276
13390
mieszkaniowe
ogółem liczba izb
DANE: GUS BANK DANYCH LOKALNYCH ORAZ US W ŁODZI

2003 r.

2004 r.

2005 r.

319900

323000

325000

2003 r.

2004 r.

2005 r.

3980

4004

4022

15393

15528

15623
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ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW :
STRUKTURA WŁASNOŚCI
prywatne
9354 ha
gminne
99 ha
AWRSP
124 ha
PRZEZNACZENIE TERENÓW
pod budownictwo mieszkaniowe
uŜytki rolne
leśne
nieuŜytki
pod inwestycje gospodarcze
zbiorniki wodne
Źródło: UG

670 ha
8326 ha
344 ha
398,81 ha
75 ha
1ha

8.2. Edukacja
Na terenie gminie funkcjonuje siedem szkół podstawowych, zlokalizowanych w
miejscowościach: Moszczenica, Baby, Srock, Rękoraj, Gazomia Stara, Kosów, Jarosty.
Ponadto w Moszczenicy znajduje się Gimnazjum i Przedszkole Niepubliczne. W
miejscowości Srock funkcjonuje Zespół Szkół w skład, którego wchodzą Gimnazjum i Szkoła
Podstawowa.
Niektóre placówki oświatowe wymagają modernizacji. Sale gimnastyczne posiadają
szkoły w Rękoraju, Srocku i Moszczenicy.
Stan placówek oświatowych w gminie Moszczenica przedstawia poniŜsza tabela:
Miejscowość

SP Moszczenica
SP Jarosty
SP Gazomia
SP Rękoraj
ZS Srock
SP Baby
Gimnazjum
Moszczenica

Rok
budowy
szkoły

Liczba sal
lekcyjnych

Sale
gimnastyczne

Liczba
uczniów

Liczba
nauczycieli

1973
1983
1920
1930
2000
1962

24
4
8
9
10
9
21

1
1
1

466
110
108
79
197
171
378

50
14
14
13
36
15
38

Wychowanie przedszkolne odbywa się w przedszkolu znajdującym się w Moszczenicy
(50 miejsc, 52 dzieci, 4 nauczycieli) oraz w oddziałach przedszkolnych przy szkołach
podstawowych (klasy zero).

8.3. Ochrona zdrowia
Usługi medyczne na terenie gminy świadczą:
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Moszczenicy, w skład którego
wchodzą: Gminny Ośrodek Zdrowia w Moszczenicy i Wiejski Ośrodek Zdrowia w
Srocku,
- Niepubliczny ZOZ Help-med w Raciborowicach.
W gminie działają równieŜ dwie apteki i jeden punkt apteczny.

8.4. Bezpieczeństwo publiczne
Komisariat Policji w Moszczenicy prócz terenu gminy Moszczenica, obsługuje
równieŜ sąsiednią gminę Czarnocin.
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Na terenie gminy Moszczenica funkcjonuje 14 jednostek Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
mających swe siedziby w miejscowościach: Moszczenica, Gajkowice, Baby, Srock, Rękoraj,
Gościmowice, Jarosty, Kosów, Gazomia Stara, Gazomia Nowa, Sierosław, Podolin,
Raciborowice, Kiełczówka. Jednostki te wyposaŜone są w podstawowy sprzęt ratowniczogaśniczy. Jednostki OSP Srock oraz OSP Moszczenica ujęte są w Krajowym Systemie
Ratowniczo – Gaśniczym (KSRG)

8.5. Kultura
Funkcję upowszechniania kultury na terenie gminy prowadzi Gminny Ośrodek
Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna znajdujące się w Moszczenicy. Filie biblioteczne
znajdują się ponadto w Babach, Srocku i Rakowie. Biblioteki posiadają łącznie ok. 45,9 tys.
woluminów, korzysta z nich 821 czytelników.

8.6. Łączność
Placówka pocztowo - telekomunikacyjna znajduje się w Moszczenicy.
W gminie znajduje się 2.810 abonentów radiowych, 2.630 telewizyjnych i 1.334 telefonii
przewodowej (103,9 aparatów tel. na l 000 ludności).

8. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
9.1. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych na peryferiach
Moszczenicy, które zarządzane jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w
Moszczenicy. Składowane tu odpady nie są segregowane, ich ilość wynosi ok.104.040 m³.
Docelowo naleŜy utrzymać rezerwę terenu dla lokalizacji wysypiska w Lewkówce.
Ilość odpadów komunalnych przyjętych na lokalne składowisko w latach 2002 i 2003 (w
Mg):
Rodzaj odpadów
Odpady komunalne z gospodarstw
indywidualnych
Odpady komunalne z firm i zakładów

2002
134,18

2003
88,56

1503,4

2045,5

*wg danych Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

9.2. Gospodarka wodno-ściekowa
9.2.1. Zaopatrzenie w wodę
Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy Moszczenica wynosi 161,7 km,
a ilość budynków przyłączonych do sieci - 2.788 (stan 31.XII.2005, źródło - Województwo
Łódzkie 2006, US w Łodzi). Przez teren gminy przebiegają magistrale wodociągu
przesyłowego PILICA - ŁÓDŹ od rurociągu obowiązuje strefa ochronna od skraju rury o
szerokości 10,0 m. Ujęcia wody zlokalizowane są w miejscowościach: Moszczenica, Baby,
Jarosty, Srock, Rękoraj.
W 2006 r. na terenie gminy funkcjonowały sieci:
- sieć wodociągowa Gazomia Nowa-Gazomka
- sieć wodociągowa Moszczenica ul. Kolejowa
- sieć wodociągowa Moszczenica Osiedle Nowy Świat
- sieć wodociągowa Rękoraj-Sierosław
- sieć wodociągowa Kosów
- sieć wodociągowa Gazomia Stara
- sieć wodociągowa Gajkowice
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sieć wodociągowa Pomyków
sieć wodociągowa Białkowice
sieć wodociągowa Raciborowicesieć wodociągowa Rękoraj- Parcela
sieć wodociągowa Moszczenica ul Kosowska
sieć wodociągowa Moszczenica ul. Dworcowa
sieć wodociągowa Moszczenica Sołectwo
sieć wodociągowa Wola Moszczenica
sieć wodociągowa Moszczenica
ul. Kosowska /mag. gazu/
sieć wodociągowa Rękoraj Kolonia
sieć wodociągowa GościmowiceI - Gościmowice II
sieć wodociągowa Gościmowice
sieć wodociągowa Podolin
sieć wodociągowa Srock
sieć wodociągowa Kolonia Rękoraj II
sieć wodociągowa ”JAROSTY II ”
sieć wodociągowa „JAROSTY I ”
sieć wodociągowa w Koloni Raków z rur PCV
sieć wodociągowa w Pieńkach Karlińskich z rur PCV
sieć wodociągowa do oczyszczalni ścieków
sieć wodociągowa Moszczenica pomiędzy
ul. Dworcową, a ul. Kosowską oraz przy ul. Piotrkowskiej 54 i 56
przejście wodociągiem przez rzekę Moszczankę
sieć wodociągowa Baby- Kiełczówka
sieć wodociągowa Baby-Kiełczówka
sieć wodociągowa Gajkowice ul. Rybacka
sieć wodociągowa Pieńki Sierosławskie – Imielnia
sieć wodociągowa w Woli Moszczenica, ul. Rzemieślnicza
sieć wodociągowa we wsi Michałów (Myszkowiec)
sieć wodociągowa Babach, ul. Spacerowa
sieć wodociągowa w Gościmowicach do budynku kom.
sieć wodociągowa w Moszczenicy, ul. Cegielniana
sieć wodociągowa w Jarostach na dz. nr 135
sieć wodociągowa w Michałowie na dz. 156/1
sieć wodociągowa z przyłączami na osiedlu
domków jedn. w Moszczenicy przy ulicy Spacerowej i Kosowskiej

Wskaźniki zwodociągowania gminy Moszczenica (stan na 2005 rok) przedstawiają się
następująco:
Km sieci / km² powierzchni gminy
Liczba przyłączy / liczba mieszkań
1,45
0,69
*wg danych Urzędu Gminy oraz Rocznika: Województwo Łódzkie 2006, US w Łodzi
Gmina Moszczenica korzysta z ujęć wody zlokalizowanych w następujących
miejscowościach :
Moszczenica - Qmaxh - 80 m3 /h; Qmaxdb - 1500 m3 /db
Baby
- Qmaxh - 40 m3 /h; Qmaxdb - 350 m3 /db
Jarosty
- Qmaxh - 60 m3 /h; Qmaxdb - 1000 m3 /db
Srock
- Qmaxh - 81 m3 /h; Qmaxdb - 937 m3 /db
Rękoraj
- Qmaxh - 24 m3 /h; Qmaxdb - 246 m3 /db
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Istniejące ujęcia wody zabezpieczają potrzeby gospodarczo - bytowe gminy.
Zaleca się dokonanie spięcia istniejących systemów sieci grupowych wodociągów poprzez
wykonanie „spinek” w celu zapewnienia rezerw wody na istniejących ujęciach.
9.2.2. Ogólny stan istniejący i koncepcja rozwoju gospodarki wodno-ściekowej gminy
Moszczenica.
Liczba mieszkańców gminy Moszczenica wg stanu na 31 grudnia 2005 r. wynosiła
12.891 osób. Zgodnie z ,,Wytycznymi do programowania wody i ilością ścieków....”, ogólne
zapotrzebowanie w wodę dla celów socjalno - bytowych powinno wynosić jak niŜej:
Przyjmując wskaźniki: q = 150 dcm3/Mk/d
oraz współczynniki nierównomierności dobowej i godzinowej
Nd- 1,4
Nh- 2,5
GMINA MOSZCZENICA
Ilość mieszkańców wynosi

12 719 osób
q = 0,15 m3/Mk/d
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,5
Qśrd = ilość mieszkańców * q = 1933,65 m3 /d
Qmaxd = Qśrd * Nd
= 2707,11 m3 /d
Qśrh = Qmaxd : 24 h
= 112,79 m3 /h
= 281,97 m3 /h
Qmaxh = Qśrh * Nh
Stan na 30.XII.2005 r.
Analizując poszczególne ujęcia wody w Gminie Moszczenica dla odpowiedniej ilości
mieszkańców przewidywany bilans wody przedstawia się jak niŜej:
UJĘCIE MOSZCZENICA
Ilość mieszkańców Mk 6568 osób
q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 985,20 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 57,47 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh
Stan na 30.XII.2006 r.

= 137,93 m3 /h

UJĘCIE BABY
Ilość mieszkańców

1379,28 m3/d

Mk 2157 osób

UJĘCIE MOSZCZENICA
WYDAJNOŚĆ UJĘCIA
Qmaxh= 80 m3/h
Qmaxd= 1500 m3/h
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q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 323,55 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 18,87 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh
Stan na 30.XII.2006 r.

= 45,30 m3 /h

UJĘCIE BABY
WYDAJNOŚĆ UJĘCIA
Qmaxh= 40 m3/h
Qmaxd= 350 m3/h

452,97 m3 /d

UJĘCIE JAROSTY
Ilość mieszkańców

Mk 1452 osoby
q = 0,15
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności dobowej
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 217,8 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 12,70 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh
Stan na 30.XII.2006 r.

= 30,48 m3 /h

UJĘCIE JAROSTY
WYDAJNOŚĆ UJĘCIA
Qmaxh= 60 m3/h
Qmaxd= 1000 m3/h

304,92 m3 /d

UJĘCIE SROCK
Ilość mieszkańców

Mk 1243 osoby
q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 186,45 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 10,88 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh
Stan na 30.XII.2006 r.

= 26,11 m3 /h

261,03 m3 /d

UJĘCIE SROCK
WYDAJNOŚĆ UJĘCIA
Qmaxh= 81 m3/h
Qmaxd= 937 m3/h
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UJĘCIE RĘKORAJ
Ilość mieszkańców
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Mk 1047 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 157,05 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 9,16 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh
Stan na 30.XII.2006 r.

= 21,99 m3 /h

UJĘCIE RĘKORAJ
WYDAJNOŚĆ UJĘCIA
Qmaxh= 24 m3/h
Qmaxd= 246 m3/h

219,87 m3 /d

Uwzględniając wydajność ujęć wody w gminie dla celów socjalno-bytowych jak i równieŜ
dodatkowo strukturę przemysłowo-gospodarczą gminy Moszczenica istniejące zasoby w pełni
zabezpieczają zapotrzebowanie w wodę.
9.2.3. Gospodarka ściekowa
W Moszczenicy znajduje się oczyszczalnia ścieków pracująca w technologii mechaniczno –
biologicznej o wydajności 780 m3/db.
WyŜej wymieniona oczyszczalnia ma moŜliwość zwiększenia swojej wydajności poprzez jej
rozbudowę. Ilość odprowadzonych ścieków socjalno – bytowych dla przedmiotowego terenu
wynosi:
Qśrd = 391,35 m3 /d * 0,9 = 352,215 m3 /d
Qmaxd = 547,89 m3 /d * 0,9 = 493,101 m3 /d
Rozbudowując dalej sieć kanalizacyjną w/w oczyszczalnia w pełni zabezpieczy gospodarkę
ściekową. Zestawienie ilości ścieków po skanalizowaniu gminy Moszczenica włączając
miejscowość Moszczenica.
BILANS WODY
MOSZCZENICA
Ilość mieszkańców

ŚCIEKI
2609 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 391,35 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 22,83 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 54,79 m3 /h

WOLA MOSZCZENICKA
Ilość mieszkańców
1998 osób

547,89 m3 /d

0,9
ILOŚĆ ŚCIEKÓW
Qśrd =
Qmaxd =

352,22 m3/d
493,10 m3/d
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q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 299,70 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 17,48 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 41,96 m3 /h

KOSÓW
Ilość mieszkańców

Qśrd =
Qmaxd =

269,73 m3/d
377,62 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

93,55 m3/d
130,98 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

74,39 m3/d
104,14 m3/d

419,58 m3 /d

693 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 103,95 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 6,06 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 14,55 m3 /h

SROCK
Ilość mieszkańców

145,53 m3 /d

551 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 82,65 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 4,82 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 11,57 m3 /h

BIAŁKOWICE
Ilość mieszkańców

115,71 m3 /d

196 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
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Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 29,40 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 1,72 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 4,12 m3 /h

Qśrd =
Qmaxd =

26,46 m3/d
37,04 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

31,59 m3/d
44,23 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

54,95 m3/d
76,92 m3/d

41,16 m3 /d

GOŚCIMOWICE PIERWSZE
Ilość mieszkańców
234 osób
q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 35,1 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 2,05 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 4,91 m3 /h

49,14 m3 /d

GOŚCIMOWICE DRUGIE
407 osób
Ilość mieszkańców
q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 61,05 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 3,56 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 8,55 m3 /h

GAZOMIA NOWA
Ilość mieszkańców

85,47 m3 /d

418 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
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Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 62,70 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 3,66 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 8,78 m3 /h

GAZOMIA STARA
Ilość mieszkańców

Qśrd =
Qmaxd =

56,43 m3/d
79,00 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

33,21 m3/d
46,49 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

111,92 m3/d
156,68 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

105,98 m3/d
148,37 m3/d

87,78 m3 /d

246 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 36,90 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 2,15 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 5,16 m3 /h

GAJKOWICE
Ilość mieszkańców

51,66 m3 /d

829 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
Qśrd = ilość mieszkańców * q = 124,35 m3 /d
174,09 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 7,25 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 17,41 m3 /h

BABY
Ilość mieszkańców

785 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 117,75 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 6,87 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 16,49 m3 /h

164,85 m3 /d
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JAROSTY
Ilość mieszkańców

478 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 71,70 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 4,18 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 10,04 m3 /h

KARLIN
Ilość mieszkańców

Qśrd =
Qmaxd =

64,53 m3/d
90,34 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

40,77 m3/d
57,08 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

34,56 m3/d
48,38 m3/d

100,38 m3 /d

302 osób

q = 0,15
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności dobowej
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 45,30 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 2,64 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 6,34 m3 /h

MICHAŁÓW
Ilość mieszkańców

63,42 m3 /d

256 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 38,40 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 2,24 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 5,38 m3 /h

POMYKÓW
Ilość mieszkańców

53,76 m3 /d

173 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
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Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 25,95 m3 /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 1,51 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 3,63 m3 /h

RACIBOROWICE
Ilość mieszkańców

Qśrd =
Qmaxd =

23,35 m3/d
32,70 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

41,99 m3/d
58,78 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

27,66 m3/d
38,75 m3/d

36,33 m3 /d

311 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 46,65 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 2,72 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 6,53 m3 /h

RAKÓW DUśY
Ilość mieszkańców

65,31 m3 /d

205 osób

q = 0,15
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności dobowej
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 30,75 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 1,79 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 4,30 m3 /h

RAKÓW
Ilość mieszkańców

43,05 m3 /d

135 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
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Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 20,25 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 1,18 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 2,84 m3 /h

PODOLIN
Ilość mieszkańców

Qśrd =
Qmaxd =

18,23 m3/d
25,52 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

50,22 m3/d
70,31 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

81,95 m3/d
114,72 m3/d

28,35 m3 /d

372 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 55,80 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 3,25 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 7,81 m3 /h

RĘKORAJ
Ilość mieszkańców

78,12 m3 /d

607 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 91,05 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 5,31 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 12,75 m3 /h

KIEŁCZÓWKA
Ilość mieszkańców

127,47 m3 /d

489 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
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Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 73,35 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 4,28 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 10,27 m3 /h

SIEROSŁAW
Ilość mieszkańców

Qśrd =
Qmaxd =

66,02 m3/d
92,42 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

61,83 m3/d
86,56 m3/d

Qśrd =
Qmaxd =

7,56 m3/d
10,58 m3/d

102,69 m3 /d

458 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 68,7 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 4,01 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 9,62 m3 /h

DASZÓWKA
Ilość mieszkańców

96,18 m3 /d

56 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
3

Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 8,40 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 0,49 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 1,17 m3 /h

DĄBRÓWKA
Ilość mieszkańców

11,76 m3 /d

80 osób

q = 0,15
wsp. nierównomierności dobowej
Nd = 1,4
wsp. nierównomierności godzinowej Nh = 2,4
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Qśrd = ilość mieszkańców * q

= 12,00 m /d

Qmaxd = Qśrd * Nd

=

Qśrh = Qmaxd : 24 h

= 0,70 m3 /h

Qmaxh = Qśrh * Nh

= 1,68 m3 /h

Qśrd =
Qmaxd =
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10,80 m3/d
15,12 m3/d

16,80 m3 /d

RAZEM
Ilość ścieków

Qśrd =
Qmaxd =

1739,90 m3/d
2492,91 m3/d

Bilans ścieków obejmuje Moszczenicę, gdzie według informacji UG wydajność oczyszczalni
ścieków wynosi 780 m3/d z moŜliwością rozbudowy.
Uwarunkowania rozwoju gospodarki ściekami wynikają z potrzeb jej uporządkowania
na obszarze całej gminy. Teren gminy skanalizowany jest w ok. 17%. Sieć istnieje w obrębie
miejscowości: Moszczenica, Wola Moszczenicka, Gajkowice, częściowo Baby i
Gościmowice oraz Kosów. Długość sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 38,2 km, a liczba
przyłączy do budynków – 839 (stan 31.XII.2005, źródło - Województwo Łódzkie 2006, US w
Łodzi).
Sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Moszczenica (stan na 2006 r.)
- sieć kanalizacyjna Moszczenica Osiedle Nowy Świat
- sieć kanalizacyjna Moszczenica ul. Kosowska /mag. gazu/
- kolektor sanitarny Moszczenica ul. Dworcowa /kamionka/
- kolektor grawitacyjny Moszczenica ul. Dworcowa + przepompownia
- kolektor grawitacyjny Wola Moszczenica
- sieć kanalizacyjna Wola Moszczenica
- sieć kanalizacyjna Moszczenica Sołectwo
- kolektor tłoczny Moszczenica ul. Boczna
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej + przepompownia w Moszczenicy, ul. Spacerowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy, ul. Wolborska
+ 2 szt. przepompownie + 57szt.przyłączy
- przejście kanalizacją sanitarną przy pawilonie Moszczenica
- sieć kanalizacyjna Moszczenica ul. Piotrkowska na odc. od pawilonu do ul. Gazomski ej
- sieć kanalizacyjna Wola Moszczenica
- sieć kanalizacyjna Moszczenica ul. Dworcowa, ul. Piotrkowska
- sieć kanalizacyjna Wola Moszczenica + przyłącza
- sieć kanalizacyjna w Gajkowicach + przyłącza
- sieć kanalizacyjna w Gajkowicach + przyłącza + 4 szt.
przepompownie + 2 szt. przepompownie „JAGA”
- sieć kanalizacyjna w Gajkowicach + przyłącza + 2 przepompownie
- sieć kanalizacyjna w Woli Moszczenica
- sieć kanalizacyjna w Woli Moszczenickiej + przyłącza
+ 1 przepompownii „JAGA”
- sieć kanalizacyjna przy Szkole Podst. w Babach
- sieć kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy, od ul. Cmentarnej w stronę posiadłości P.
Bąkowicza
- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Moszczenica – Baby – Gościmowice II
- sieć kanalizacyjna do budynku Gimnazjum w Moszczenicy, ul. Spacerowa
- przyłącza kan. san. na sieci M-ca – Baby – Gościmowice
- oczyszczalnia ścieków przy Szkole Podstawowej w Babach
- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami na osiedlu domków jednorodzinnych w
Moszczenicy
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- sieć kanalizacji sanitarnej w Kosowie
Na pozostałym obszarze gminy ścieki gospodarcze gromadzone są w tzw. szambach i
wywoŜone we własnym zakresie. Wywozem ścieków z obszaru gminy zajmuje się
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Moszczenicy.
W gminie funkcjonuje biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków (typu
„BIOGRADEX”) w Moszczenicy przy ul. Rzecznej. Wydajność oczyszczalni wynosi 780
m³/dobę.
Wspomniana oczyszczalnia biologiczno - mechaniczna oraz niepełna sieć kanalizacyjna
wymagają rozbudowy.
W studium zakłada się:
• rozbudowę systemu kanalizacyjnego w oparciu o istniejącą oczyszczalnię przy
ulicy Rzecznej,
• alternatywnie - budowę oczyszczalni w Podolinie i Jarostach.

9.3. Elektroenergetyka
Na terenie gminy w energię elektryczną odbywa się podstawowo z głównej stacji
zasilającej GPZ 220/110/15 kV „Piotrków”, za pomocą linii elektroenergetycznych średniego
napięcia 15 kV doprowadzających energię do stacji rozdzielczej PZ 15 kV w miejscowości
Moszczenica, przy zakładach PAWMOX S.A. Ze stacji PZ 15 kV, pełniącej główną funkcję
rozdziału energii dla gminy, zasilane są w szczególności tereny Kiełczówki, Raciborowic,
Bab, Gościmowic Długich, Woli Moszczenickiej i samej Moszczenicy za pomocą odrębnych
linii średniego napięcia 15 kV.
Ze stacją PZ 15 kV w Moszczenicy nie posiada bezpośredniego powiązania dla
dystrybucji energii elektrycznej sieć rozdzielcza średniego napięcia 15 kV zasilająca tereny
Srocka, Podolina, Sierosławia, Rękoraja i Gościmowic Pierwszych, która jest tylko
przyłączona do jednej z linii 15 kV relacji „Piotrków- PZ 15 kV Moszczenica”. Ponadto sieć
15 kV wyŜej wymienionych terenów nie posiada moŜliwości drugostronnego doprowadzenia
z innych GPZ 110/15 kV, w odróŜnieniu od większości pozostałych elementów całej sieci
rozdzielczej 15 kV gminy, posiadających takie moŜliwości. poprzez powiązania magistralne z
GPZ 110/15 kV „Łaznów” i z GPZ 110/15 kV „Tomaszów”. Układ sieci rozdzielczej 15 kV
dla dystrybucji energii elektrycznej w gminie jest więc układem tylko częściowo
spełniającym właściwe warunki w zakresie ciągłości i niezawodności dostawy tej energii. Nie
mają teŜ Ŝadnych powiązań z tym układem linie 15 kV zasilające miejscowości Pieńki,
Imielnia, Michałów i Raków. Wskutek powyŜszych ograniczeń układ sieci rozdzielczej
15 kV gminy zapewnia pełną dostawę mocy i energii elektrycznej tylko w normalnych
(bezawaryjnych) warunkach pracy tej sieci, mimo posiadanych duŜych rezerw mocy, w
głównych stacjach zasilających 220/110/15 kV i 110/15 kV, z przepustowości
poszczególnych linii elektroenergetycznych 15kV oraz lokalnych stacjach transformatorowo
- rozdzielczych 15/04 kV.
Zapotrzebowanie gminy na moc i energię elektryczną dla określonych niniejszym
„studium” kierunków rozwojowych kształtować się będzie przede wszystkim pod wpływem
ekonomicznego oddziaływania poziomu cen tej energii i opłat za jej przesyłanie i dystrybucję
oraz pod wpływem ekonomicznego oddziaływania poziomu cen tej energii i opłat za jej
dystrybucję oraz pod wpływem narastających, z powyŜszych przyczyn tendencji do
eliminowania energochłonnych urządzeń elektrycznych i zastępowania ich urządzeniami
energooszczędnymi. Uwzględniając powyŜsze czynniki naleŜy się liczyć ze skalą wzrostu
tego zapotrzebowania, na poziomie 1÷1,5% rocznie, co w perspektywie spowoduje, iŜ
przewidywane zapotrzebowanie na energię elektryczną w roku 2010 będzie wynosiło 15 tys.
MWh, z czego 7 tys. będzie przypadało na przemysł i usługi.
Zabezpieczenie tych potrzeb nie będzie wymagało budowy na terenie gminy własnego
GPZ 110/15 KV, ze względu na bliskość innych GPZ, w tym szczególnie stacji
220/110/15KV „Piotrków” i projektowanego GPZ 110/15kV Wola Bykowska w gminie
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Grabica do istniejącej linii elektroenergetycznej 220 kV. Głównymi uwarunkowaniami w
zakresie zaspokojenia powyŜszych potrzeb będą, w związku z tym, następujące czynniki:
- budowa dodatkowych linii elektroenergetycznych 15 kV szczególnie w relacji
Wygwizdów, Moszczenica, Sierosław - Lutosławice Rządowe (gm. Grabica) i SrockTuszyn, dla uzyskania dalszych rezerwowych połączeń układu sieci rozdzielczej 15kV
gminy z GPZ 110/15 kV i zapewnienia wymaganych ustawą Prawo Energetyczne
standardów ciągłości dostawy energii elektrycznej,
- modernizacja istniejących, lokalnych sieci rozdzielczych 0,4 kV, szczególnie w
miejscowościach Podolin, Kosów, Stara i Nowa Gazomia, poprzez dobudowę stacji
transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV, dla poprawy standardów jakości dostawy
energii, budowa linii zasilających 15 kV, stacji 15/0,4 kV i lokalnych linii niskiego
napięcia 0,4 kV, dla nowych obiektów zagospodarowania przestrzennego, jakie
powstawać będą na terenie gminy,
- budowa linii zasilających i stacji transformatorowo-rozdzielczych dla zasilania
nowych obiektów powinna być uwzględniona w planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego gminy lub jego części co jest warunkiem ujęcia i
finansowania takich przedsięwzięć w planie zaopatrzenia w energię elektryczną
opracowywanych przez przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem i
dystrybucją energii na terenie gminy.
Przez teren gminy przebiega elektroenergetyczna linia najwyŜszych napięć 220 kV.
W pobliŜu granicy gminy, poniŜej Rakowa, przebiega energetyczna linia wysokiego napięcia
110 kV. Ze względu na moŜliwość szkodliwego oddziaływania pola elektrycznego i pola
magnetycznego tych linii na środowisko, wzdłuŜ tras występują strefy ochronne, w których
nie powinna być lokalizowana zabudowa przeznaczona do stałego pobytu człowieka, parkingi
samochodowe, urządzenia dźwigowe, zraszające, składy i magazyny itp. obiekty, jak równieŜ
roślinność wysokopienna. Szerokość tej strefy dla linii 220 kV- ok. 90 m, zaś dla linii 110
kV- ok. 40 m. Nie przewiduje się prowadzenia przez teren gminy innych tego rodzaju linii.
Przez teren gminy przebiegają teŜ dwie linie elektroenergetyczne średniego nie związane z
zasilaniem w energię elektryczną gminy, a słuŜące dla dostawy energii do obiektów
specjalnych (PKP i TVP).

9.4. Telekomunikacja
Usługi telekomunikacyjne w gminie zapewnia działający w Piotrkowie Trubunalskim
węzeł telekomunikacyjny oraz główne połączenie przewodowe relacji Piotrków – Łódź. Na
obszarze gminy działa placówka pocztowo-telekomunikacyjna znajdująca się w Moszczenicy.
Liczba abonentów telefonii przewodowej w gminie wynosi 1.334 (na 1000 mieszkańców
gminy przypada 103,9 przyłączy).
Na terenie gminy działa równieŜ „Telefonia Pilicka” oraz operatorzy telefonii
komórkowej. Maszty telefonii komórkowej umiejscowione są w miejscowościach:
Moszczenica, Raciborowice, Jarosty, Sierosław, Gościmowice.
Uwarunkowaniami dla zaspokojenia dalszego rozwoju zapotrzebowania na usługi
telekomunikacyjne, którego poziom osiągnie, jak się szacuje docelowo ok. 30 abonentów/100
mieszkańców, będą w szczególności:
• rozbudowa lokalnych central telefonicznych do pojemności ok. 4200 NN, z
zastosowaniem techniki cyfrowej,
• rozbudowa i modernizacja istniejących lokalnych łączy telekomunikacyjnych,
w technice światłowodowej.

9.5. Ciepłownictwo
Gmina Moszczenica nie posiada zbiorczych systemów grzewczych. Lokalne
kotłownie funkcjonują w obiektach uŜyteczności publicznej. Mieszkańcy gminy posiadają
indywidualne źródła ciepła. Najczęściej są to kotłownie opalane węglem, olejem opałowym,
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gazem płynnym propan-butan oraz odpadami drzewnymi. Po zgazyfikowaniu gminy
zwiększy się udział ogrzewania gazem.

9.6. Gazownictwo
W 1995 roku na zlecenie wojewody piotrkowskiego zostało opracowane przez
Gazprojekt – Wrocław ,,Studium gazyfikacji województwa piotrkowskiego", w którym ujęto
zapotrzebowanie gazu dla potrzeb ogrzewania i innych. Przez teren gminy przebiegają trasy
gazociągu wysokiego ciśnienia DN 400 PN 6,3 relacji Piotrków Tryb. – Łódź, DN 200 PN
6,3 MPa relacji Piotrków Tryb. – Tuszyn oraz zlokalizowana jest stacja gazowa wysokiego
ciśnienia Io „Jarosty” oraz trasy projektowanych gazociągów w/c Dn 100 (relacji Srock –
Czarnocin/Będków) i (Karlin - Grabica). Zasilenie docelowe nastąpi poprzez projektowaną
stację redukcyjną w Rękoraju bądź zespół stacji redukcyjnych, dla sieci gazowej gminy
Moszczenica. Aktualnie poszczególni mieszkańcy gminy korzystają z gazu
bezprzewodowego propan – butan. Kierunkowo zakłada się gazyfikację gminy Moszczenica.

9.7. Naftociąg
Przez teren gminy przebiega rurociąg naftowy wysokiego ciśnienia wraz kablem
światłowodowym naleŜące do PERN Przyjaźń w Płocku. WzdłuŜ rurociągu obowiązuje strefa
bezpieczeństwa sięgająca 15 m z kaŜdej strony od rurociągu naftowego. Strefa ta moŜe być
uŜytkowana według pierwotnego przeznaczenia, w której nie dopuszcza się wznoszenia
Ŝadnej zabudowy oraz składowania materiałów palnych. Planując zabudowę naleŜy zachować
niŜej wymienione odległości z kaŜdej strony rurociągu naftowego:
• minimum 100 m dla osiedli mieszkaniowych, zabudowy zwartej, budynków
uŜyteczności publicznej, składów materiałowych łatwopalnych,
• minimum 30 m dla zabudowy luźnej, zagród gospodarczych wiejskich.
Podane w/w odległości powinny być zwiększone w przypadku niekorzystnej
konfiguracji terenu gdy rurociąg naftowy jest na wyŜszej rzędnej niŜ projektowane obiekty.
W w/w. odległościach obowiązują ograniczenia w sposobie zagospodarowania zabudowy
indywidualnej w oparciu o owiązujące podstawy prawne ze względu na bezpieczeństwo ludzi
i otoczenia. Zaleca się by kaŜda lokalizacja w odległości minimum 100 m z kaŜdej strony od
rurociągu naftowego była zaopiniowana szczegółowo przez Przedsiębiorstwo Eksploatacji
Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” w Płocku.

9.8. Komunikacja
9.8.1. Komunikacja kołowa
Przez teren gminy przebiega autostrada A l Gdańsk – Gorzyce /granica państwa/.
Przez teren gminy Moszczenica, przebiega droga krajowa Nr 91. Na terenie gminy biegną
następujące drogi wojewódzkie: 716 relacji Koluszki - Piotrków Tryb. oraz drogi powiatowe :
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WYKAZ DRÓG POWIATOWYCH
L.p

Nr ewid. drogi

NAZWA DROGI

Długość drogi
/km/

1

2932E

7,09 km

2

1531E

Mąkoszyn - Srock -Podolin / stan
dobry/
Srock - Baby / przez Gościmowice I
stan zły, Gościmowice II stan dobry /

3

1534E

Jarosty-Kafar / p. Michałów stan dobry,
przez Jarosty prawie dobry /

4,80 km

4

1508E

Raciborowice - Baby /odcinek 550mb
stan dobry , pozostałe -zły/

3,00 km

5

1511E

Baby - Wolbórz /stan zły /

3,70 km

6

1531E

Baby - Kuznocin /stan zły /

2,33 km

7

1536E

Moszczenica - Białkowice /stan zły /

2,30 km

8

1533E

4,41 km

9

1530E

Wola Moszczenica- Proszenie /ul.
Proszeńska - stan dobry, dalszy odcinek
- stan b. zły/
Karlin - Brzoza / stan dobry/

10

1509E

Białkowice - Kuznocin /droga
gruntowa/
Razem

0,80 km

6,60 km

l,00 km

36,03 km
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DROGI PUBLICZNE GMINNE:
Lp.
1.

Nr ewid.
drogi
106607E

NAZWA DROGI

2.

106608E

(Głuchów) – gr. gm. Czarnocin –Podolin – Gościmowice II
(Wodzinek) – gr. gm. Tuszyn – Srock

3.

110055E

(Biskupia Wola) – gr. gm. Czarnocin – Kiełczówka

4.

110056E

(Biskupia Wola) – gr. gm. Czarnocin – Raciborowice – gr. gm.
Wolbórz – (Zakrzew)

5.

110154E

(Lutosławice Rządowe) – gr. gm. Grabica – Pieńki
Sierosławskie – Rękoraj)

6.

110251E

Michałów – Raków

7.

110252E

Gościmowice II – Powęziny – Gajkowice

8.

110253E

Rękoraj – Kosów

9.

110254E

Białkowice – Gazomia Stara – Gazomia Nowa

10. 110255E

Wola Moszczenicka – Kosów – dr. kraj. nr 91

11. 110256E

Gazomia Nowa – gr. gm. Wolbórz – (Psary Lechawa)

12. 110257E

Gościmowice Powęziny – Gościmowice I

13. 110258E

Jarosty, ul. Miła

14. 110260E

Pomyków – Białkowice

15. 110261E

droga przez Raciborowice

16. 110262E

droga przez Kolonię Podolin

17. 110263E

Baby, ul. Wąska, ul. Sieradzka

18. 110264E

Jarosty, ul. M. Grabińskiego

19. --------------- Rękoraj – Gazomia Stara – gr. gm. Wolbórz
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9.8.2. Komunikacja kolejowa
Przez teren gminy Moszczenica przebiega linia kolejowa relacji Warszawa - Piotrków
Tryb. - Częstochowa. Stacje znajdują się w miejscowościach: Moszczenica, Baby i Jarosty.
Dobra dostępność do komunikacji kołowej i kolejowej, oraz korzystne usytuowanie
gminy Moszczenica w regionie łódzkim stwarza przesłanki dla zorganizowanej
przedsiębiorczości i działalności inwestycyjnej.

9.9. System melioracji
Na terenie gminy znajduje się duŜa liczba urządzeń melioracyjnych, których
uszkodzenie bądź niedroŜność mogłyby spowodować straty powstałe w wyniku zalania
rozległych obszarów. Projektowane w przyszłości przekroczenia urządzeń melioracyjnych
przez urządzenia liniowe wymagają uzgodnienia tych urządzeń w zakresie warunków
technicznych z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA
Wstęp
Zgodnie z regulacją prawną ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087) w niniejszym studium określono
kierunki zagospodarowania obszaru gminy Moszczenica w zakresie art. 10 ust. 2, pkt 1-16.
Prezentowane w studium kierunki wynikają głównie z:
- diagnozy dotychczasowych procesów rozwojowych gminy, w tym z historycznie
ukształtowanego układu przestrzennego;
- diagnozy środowiska przyrodniczego i kulturowego;
- załoŜeń rozwoju gminy wynikających z oceny jej walorów i zagroŜeń, szans
rozwojowych (w tym równieŜ wynikających z powiązań zewnętrznych i polityki
regionalnej);
W studium przyjmuje się jako generalną zasadę zachowanie ciągłości w kształtowaniu
zabudowy ugruntowaną poprzez wieloletnią realizację ustaleń planu miejscowego
obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz zmian do tego planu.
Część ustaleń tego planu stała się juŜ treścią wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.
Stąd zawarte w tych dokumentach parametry powinny być w dalszym ciągu honorowane.
Kierunki i politykę zagospodarowania przestrzennego gminy zapisano w tym opracowaniu w
odniesieniu do całej gminy. MoŜna je więc traktować jako cele zagospodarowania
przestrzennego na omawianych i przedstawionych graficznie obszarach.
Cele rozwoju zagospodarowania przestrzennego gminy zostały sformułowane w wyniku
wszechstronnej analizy uwarunkowań przestrzennych, których synteza stanowi fragment
niniejszego opracowania.
Wyrazem dąŜenia do osiągnięcia wyznaczonego celu jest przyjęcie polityki i jej realizacja
przez kolejne władze samorządowe gminy i jej organy wykonawcze. Kryteria kwalifikacyjne
w zakresie przestrzennym ustalone zostały na drodze analizy obiektywnych uwarunkowań
funkcjonalno-przestrzennych, oraz w procedurze wszechstronnej konsultacji społecznej.
Kryteria te uwzględniają charakter gminy, jej aktualne i przewidywane potrzeby, względy
ekonomiczne, kulturowe, ekologiczne, itp. oraz zasady kształtowania ładu przestrzennego.
Przyjęta więc uchwałą Rady Gminy polityka przestrzenna będzie podstawą do
podejmowania kolejnych prac planistycznych w gminie.

1.Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w
przeznaczeniu terenów
Generalnym celem polityki przestrzennej gminy jest ukierunkowanie działań
zmierzających do podnoszenia standardu warunków Ŝycia mieszkańców, ochrony
wartościowych elementów środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim zwiększenia
atrakcyjności dla przyszłych inwestorów.
Podstawą osiągnięcia celów polityki przestrzennej i określenia kierunków rozwoju
przestrzennego jest wykorzystanie uwarunkowań wynikających ze środowiska
przyrodniczego i kulturowego, połoŜenia i powiązań zewnętrznych gminy, dotychczasowego
zainwestowania i zagospodarowania gminy.
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Do pozytywnych elementów uwarunkowań rozwoju gminy Moszczenica naleŜą:
- istniejący oraz projektowany układ komunikacyjny,
- korzystne, bliskie połoŜenie gminy w stosunku do miast: Łodzi, Piotrkowa
Trybunalskiego, Tomaszowa Mazowieckiego,
- dostęp do waŜnych elementów infrastruktury technicznej - linie energetyczne,
gazociąg wysokopręŜny.
Szansę dla rozwoju i aktywizacji gminy Moszczenica stwarzają:
- wzrost zainteresowania inwestorów terenami połoŜonymi w okolicach
autostrady, dróg krajowych,
- zlokalizowanie się duŜych firm jak np. IKEA,
- wzrost zainteresowania społeczeństwa pozalokalnego nabywaniem działek
rekreacyjnych w rejonach atrakcyjnych krajobrazowo, planowanych do
zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego,
- rozwój intensywnego rolnictwa na obszarach o korzystnych warunkach
naturalnych, wprowadzenie nowych technologii w produkcji roślinnej i
zwierzęcej (rolnictwo ekologiczne, specjalistyczne),
- istniejące rynki zbytu w sąsiednich miastach powiatowych - Piotrkowie
Trybunalskim oraz Łodzi,
- wszelkie inwestycje podkreślające indywidualność i promujące gminę,
świadczące o gospodarce opierającej się na zasadach zrównowaŜonego rozwoju
(pełna kanalizacja gminy, rewaloryzacja wartości kulturowych, przyrodniczych,
itp.).

2.Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz
uŜytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy
2.1.Tereny wyłączone spod zabudowy ze względu na przepisy
odrębne.
WyŜej wymienione tereny to:
- strefy ochronne cmentarzy,
- strefy uciąŜliwości od obiektów infrastruktury technicznej:
linii wysokiego napięcia 220 kV,
linii wysokiego napięcia 110 kV,
średniego napięcia,
dróg,
gazociągu wysokiego ciśnienia,
rurociągu naftowego,
głównego przewodowego połączenia telekomunikacyjnego relacji
Piotrków - Łódź,
linii kolejowej PKP.

2.2.Tereny, na których ogranicza się lokalizację zabudowy ze względu
na ochronę walorów przyrodniczych
WyŜej wymienione tereny to:
- lasy,
- wszystkie tereny zieleni urządzonej i nieurządzonej,
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kompleksy zieleni z pomnikami przyrody,
parki zabytkowe,
tarasy zalewowe rzek,
tereny występowania złóŜ surowców i źródlisk
tereny dolin rzecznych,
gleby o wyŜszych klasach bonitacyjnych,
gleby organiczne.

2.3.Tereny zabudowy
Wśród terenów przeznaczonych do zabudowy, ze względu na uzasadnienie decyzji
projektowych, moŜna wydzielić dwa rodzaje:
- tereny adaptowane - zawierające istniejącą zabudowę oraz przeznaczone do zabudowy na
podstawie ostatniego, obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
- tereny rozwojowe - obejmujące wolne, kwalifikujące się do zabudowy tereny, w tym
przesądzone do realizacji na podstawie obowiązujących planów miejscowych.
Tereny budowlane powinny spełniać następujące wymagania:
- kaŜda działka budowlana musi mieć dostęp do drogi publicznej i moŜliwość
doprowadzenia do jej terenu urządzeń infrastruktury technicznej w celu jej
uzbrojenia,
- wykorzystanie istniejącej i projektowanej infrastruktury jako zasobów wody
pitnej (w pierwszym etapie z własnych lub grupowych ujęć wody) i energii
elektrycznej,
- gromadzenie i odprowadzanie ścieków w ramach istniejącej i projektowanej
kanalizacji sanitarnej, do czasu podłączenia obowiązuje korzystanie z
bezodpływowych szczelnych zbiorników na ścieki lub przydomowych
oczyszczalni.
Na załączniku graficznym do studium oznaczono granice obszarów z
przeznaczeniem na realizację inwestycji z zakresu poszczególnych jednostek przestrzenno –
funkcjonalnych. Wydzielono następujące tereny przeznaczone do zabudowy:
- tereny zabudowy zagrodowej,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, agroturystyczne,
- tereny zabudowy letniskowej,
- tereny usług drobnych,
- tereny uŜyteczności publicznej,
- tereny usług sportu,
- tereny usług turystyki,
- tereny produkcyjno-usługowe,
- tereny obsługi i komunikacji (w tym parkingi i stacje paliw),
- tereny aktywności gospodarczej o których mowa w tekście studium.
Nowa zabudowa (w obszarach przeznaczonych na ten cel w studium) moŜe być
realizowana pod warunkiem zagwarantowania wystarczającego dla zamierzenia budowlanego
uzbrojenia terenu.
Ponadto, w ramach nowo wyznaczanej zabudowy naleŜy uwzględnić następujące
zasady dla ustaleń w miejscowych planach zagospodarowania lub innych właściwych
opracowaniach planistycznych:
1. Dla zabudowy mieszkaniowej:
a) wielorodzinnej:
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 budynki mieszkalne niskie przeznaczone na stały pobyt,
 realizacja nowej zabudowy w trybie indywidualnym lub zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków zabudowy, z
uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków
mieszkalnych i gospodarczych, z jednoczesnym porządkowaniem
istniejącej zabudowy i jej uzupełnianiem,
 gabaryty i architektura nie moŜe powodować dysharmonii otoczenia i
zakłócać krajobrazu gminy,
 maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, powierzchnia
biologicznie czynna nie mniej niŜ 70% powierzchni działki,
 dachy:
- dla budynków mieszkalnych dwuspadowe i wielospadowe o równym
nachyleniu połaci dachowych 15 - 49º, zalecane 40 - 45º oraz
mansardowe,
- dopuszcza się ze względów architektonicznych zmianę ukształtowania
fragmentu połaci dachowej,
- dla budynków gospodarczych i garaŜowych dopuszcza się dachy
płaskie lub jednospadowe o kącie nachylenia 10º – 30º,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków,
b) jednorodzinnej:
 budynki mieszkalne przeznaczone na stały pobyt,
 realizacja nowej zabudowy w trybie indywidualnym lub zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków zabudowy, z
uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków
mieszkalnych i gospodarczych, z jednoczesnym porządkowaniem
istniejącej zabudowy i jej uzupełnianiem,
 nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy i
nawiązanie do jej charakteru,
 gabaryty i architektura nie moŜe powodować dysharmonii otoczenia i
zakłócać krajobrazu gminy,
 maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, powierzchnia
biologicznie czynna nie mniej niŜ 40% powierzchni działki,
 dachy:
- dla budynków mieszkalnych dwuspadowe i wielospadowe o równym
nachyleniu połaci dachowych 15 - 49º, zalecane 40 - 45º,
- dopuszcza się ze względów architektonicznych zmianę ukształtowania
fragmentu połaci dachowej,
- dla budynków gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie lub
jednospadowe o kącie nachylenia 10º – 30º,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków,
 nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 12 m od poziomu terenu do
najwyŜej połoŜonego punktu pokrycia dachu,
 ilość kondygnacji: dla budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji
nadziemnych (trzecia kondygnacja nadziemna realizowana wyłącznie jako
poddasze) z moŜliwością podpiwniczenia; dla budynków gospodarczych:
jedna kondygnacja nadziemna.
c) letniskowej:
 budynki rekreacji indywidualnej przeznaczone do okresowego wypoczynku
rodzinnego z moŜliwością ich wykorzystania na pobyt stały,
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 realizacja nowej zabudowy w trybie indywidualnym lub zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków zabudowy, z
uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków
mieszkalnych i gospodarczych, z jednoczesnym porządkowaniem
istniejącej zabudowy i jej uzupełnianiem,
 nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy i
nawiązanie do jej charakteru,
 gabaryty i architektura nie moŜe powodować dysharmonii otoczenia i
zakłócać krajobrazu gminy,
 maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, powierzchnia
biologicznie czynna nie mniej niŜ 40% powierzchni działki,
 dachy:
- dla budynków mieszkalnych dwuspadowe i wielospadowe o równym
nachyleniu połaci dachowych 15 - 49º, zalecane 40 - 45º,
- dopuszcza się ze względów architektonicznych zmianę ukształtowania
fragmentu połaci dachowej,
- dla budynków gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie lub
jednospadowe o kącie nachylenia 10º – 30º,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków,
 nieprzekraczalna wysokość zabudowy wynosi 12 m od poziomu terenu do
najwyŜej połoŜonego punktu pokrycia dachu,
 ilość kondygnacji: dla budynków mieszkalnych do dwóch kondygnacji
nadziemnych, dla budynków gospodarczych: jedna kondygnacja
nadziemna,
d) zagrodowej:
 budynki mieszkalne i gospodarcze nie mogą mieć charakteru
prowizorycznego,
 realizacja nowej zabudowy w trybie indywidualnym lub zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków zabudowy, z
uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy budynków
mieszkalnych i gospodarczych, z jednoczesnym porządkowaniem
istniejącej zabudowy i jej uzupełnianiem,
 nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy i
nawiązanie do jej charakteru,
 gabaryty i architektura nie mogą powodować dysharmonii otoczenia i
zakłócać krajobrazu gminy,
 dachy:
- dla budynków mieszkalnych dwuspadowe i wielospadowe o równym
nachyleniu połaci dachowych 15 - 49º, zalecane 40 - 45º,
- dopuszcza się ze względów architektonicznych zmianę ukształtowania
fragmentu połaci dachowej,
- dla budynków gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie,
jednospadowe o kącie nachylenia 10º – 30º lub dwuspadowe o kącie
nachylenia połaci dachowych 15 - 40º,
 adaptacja istniejącej zabudowy do nowych warunków,
 nieprzekraczalna wysokość budynków mieszkalnych wynosi 12 m od
poziomu terenu do najwyŜej połoŜonego punktu pokrycia dachu
 ilość kondygnacji: dla budynków mieszkalnych do trzech kondygnacji
nadziemnych (trzecia kondygnacja nadziemna realizowana wyłącznie jako
poddasze) z moŜliwością podpiwniczenia,
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 nieprzekraczalna wysokość budynków gospodarczych wynosi 14 m,
 zakaz lokowania duŜych ferm zwierzęcych w terenach mieszkaniowych,
moŜliwość lokowania małych zakładów przetwórstwa rolnego z
ograniczeniem uciąŜliwości do granic własności,
 dopuszcza się zabudowę inwentarsko – składową o wysokości jak dla
budynków gospodarczych,
 zakaz odprowadzania ścieków nieoczyszczonych do dołów gnilnych,
cieków i urządzeń melioracyjnych.
2. Dla zabudowy usługowej i uŜyteczności publicznej:
Ogólnie dla terenów usługowych i terenów uŜyteczności publicznej obowiązują
następujące ustalenia:
realizacja nowej zabudowy w trybie indywidualnym lub zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego,
zachowanie istniejącej zabudowy i jej adaptacja do nowych warunków w formie
uzupełnienia przeznaczenia terenu,
wyklucza się moŜliwość prowadzenia działalności usługowej powodującej emisję
pyłów i odorów przekraczającą granice własności,
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu, powierzchnia biologicznie
czynna nie mniej niŜ 30 % powierzchni działki,
obowiązuje zapewnienie dojazdu i miejsc parkingowych dla klientów i
pracowników,
uwzględnić w podpiwniczeniach nowej zabudowy uŜyteczności publicznej lub
odpowiedniej – zabudowy mieszkaniowej (szkoły, obiekty słuŜby zdrowia itp.),
lokalizowanej zwłaszcza w miejscowościach leŜących wzdłuŜ głównych ciągów
komunikacyjnych (drogi krajowej nr 91 i drogi wojewódzkiej nr 716),
przygotowanie pomieszczeń o konstrukcji odpornej na zgruzowanie, spełniającej
określoną funkcję stosownie do lokalnych potrzeb, z moŜliwością bezkolizyjnej
ich adaptacji dla celów ochrony ludności w sytuacji zagroŜenia.
Ustalenia szczegółowe dla zabudowy usług:
a) handlowych:
- nie przewiduje się lokalizacji obiektów o powierzchni sprzedaŜy powyŜej
2000 m2.
b) kultu religijnego:
- powierzchnia nowoprojektowanego obiektu nie moŜe przekroczyć 800 m2,
- dla obiektów sakralnych będących w strefie ochrony konserwatorskiej
wszelkie inwestycje muszą być uzgadniane z wojewódzkim
konserwatorem zabytków.
c) rekreacyjno – sportowych, hotelowych i turystycznych:
- zezwala się na adaptację istniejącej zabudowy oraz budowę nowych,
związaną z obsługą terenów sportu i wypoczynku,
- gabaryty i architektura zabudowy musi harmonizować z otoczeniem,
- wysokość zabudowy nie moŜe przekraczać 30 m;
d) oświatowych i opieki zdrowotnej:
- wysokość zabudowy nie moŜe przekraczać 15 m,
- nakazuje się projektowanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych,
- nakazuje się grodzenie terenów szkół od strony dróg i ulic, w celu
zwiększenia bezpieczeństwa uczniów.
3. Dla terenów obsługi komunikacji:
a) parkingowych
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- zezwala się na tworzenie funkcji usługowo – handlowej,
- maksymalna powierzchnia zabudowy nie moŜe przekraczać 15%
powierzchni parkingu,
- maksymalna wysokość obiektów budowlanych i nośników reklamowych –
5 m,
- zezwala się na umieszczanie nośników reklamowych o powierzchni nie
większej niŜ 30 m2;
b) stacji paliw:
- zezwala się na tworzenie funkcji usługowo – handlowej,
- maksymalna powierzchnia zabudowy nie moŜe przekraczać 30% terenu
inwestycji,
- maksymalna wysokość obiektów budowlanych – 10 m,
- maksymalna wysokość nośników reklamowych – 5 m,
- zezwala się na umieszczanie nośników reklamowych o powierzchni nie
większej niŜ 30 m2.
4. Dla zabudowy produkcyjnej i składowej:
- realizacja nowej zabudowy w trybie indywidualnym lub zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- maksymalna wysokość zabudowy dla nowopowstającej zabudowy – 70 m,
- obowiązuje zapewnienie dojazdu i miejsc parkingowych w ilości
wystarczającej dla planowanej liczby klientów i pracowników,
- negatywne oddziaływanie działalności gospodarczej nie moŜe wykraczać
poza granice własności.
5. Dla terenów aktywności gospodarczej:
- realizacja nowej zabudowy w trybie indywidualnym lub zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- maksymalna wysokość zabudowy dla nowopowstającej zabudowy – 70 m,
- obowiązuje zapewnienie dojazdu i miejsc parkingowych w ilości
wystarczającej dla planowanej liczby klientów i pracowników,
- negatywne oddziaływanie działalności gospodarczej nie moŜe wykraczać
poza granice własności.

3.Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk
Ochrona środowiska na terenie gminy dotyczy przede wszystkim obszarów:
- dna dolin rzecznych,
- systemu terenów zieleni, uŜytków ekologicznych,
- terenów gleb chronionych na podstawie ustawy o ochronie gruntów rolnych i
leśnych,
- elementów krajobrazu oraz dziedzictwa kulturowego, podlegającego
ochronie konserwatorskiej.
Do działań wyznaczanych przez zasady ochrony środowiska i kształtowania
krajobrazu zaliczane są:
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3.1.Ochrona istniejących zasobów przyrodniczych gminy
a) ochrona prawna

Ochronie prawnej w głównej mierze podlegają pomniki przyrody, uŜytki
ekologiczne i obszary chronionego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. Ich
ochrona (na zasadach zrównowaŜonego rozwoju) polega głównie na ograniczeniu
ich zagospodarowania do form nieuciąŜliwych i wykluczeniu działań, które
mogłyby naruszyć równowagę przyrodniczą.
b) ochrona istniejących elementów przyrodniczych, budujących system przyrodniczy
gminy

Ochronie podlegają przede wszystkim tereny leśne, parki, cmentarze oraz
zieleń w terenach zabudowanych. W stosunku do tych obiektów sprowadza się ona
do zachowania dotychczasowych funkcji, pielęgnacji istniejącej roślinności oraz
zakazu lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcją terenu. Istotnym
elementem ochronnym jest takŜe zachowanie nie kolidujących z funkcją
przyrodniczą form zagospodarowania terenów otwartych, uzupełniających system
przyrodniczy gminy.
W stosunku do pomników przyrody zabronione jest wycinanie, niszczenie i
uszkadzanie drzew; zrywanie pączków, kwiatów i owoców; zanieczyszczanie terenu
w pobliŜu drzew; umieszczanie tablic, napisów i innych znaków; nacinanie drzew rycie napisów i znaków; wchodzenie na drzewa.

3.2.Ochrona wód
W kierunkach polityki dotyczących ochrony wód, szczególny akcent winien być
połoŜony na poprawę stanu ich czystości. Wynika to z kilku podstawowych powodów:
• z układu przyrodniczych powiązań zewnętrznych - lokalny układ hydrograficzny i tereny
dolinne z nim związane mają wpływ na pozagminne układy przyrodnicze,
• na terenie gminy zanieczyszczone wody powierzchniowe obniŜają potencjał ekologiczny
zespołów przyrodniczych z nim związanych,
• ograniczonych moŜliwości wykorzystania wód dla kreowania np. funkcji rekreacyjnej czy
teŜ hodowlanej (stawy rybne).
Osiągnięcie poprawy stanu czystości wód realizowane będzie przez: maksymalne
ograniczenie zrzutów zanieczyszczeń do gruntu i do wód powierzchniowych, objęcie
wszystkich moŜliwych obszarów zbiorczą kanalizacją sanitarną z odprowadzeniem ścieków
do oczyszczalni, a do czasu jej wybudowania – do szczelnych szamb tylko jako rozwiązania
tymczasowego (na obszarach rozproszonej zabudowy stosowanie indywidualnych
oczyszczalni ścieków), kompleksowe rozwiązanie odprowadzanie ścieków opadowych,
szczególnie z ciągów komunikacyjnych, placów i parkingów oraz oczyszczenie ich z
preferowaniem, gdzie jest to moŜliwe, do wykorzystania tych wód na miejscu lub
wykorzystania ich w zamkniętych obiegach wody na małych obszarach, dostosowanie
lokalizacji nowych obiektów, szczególnie tych uciąŜliwych dla środowiska, do struktur
hydrogeologicznych.
W zakresie ograniczania spływów powierzchniowych z terenów rolnych (w tym takŜe przez
sieć drenarską) poŜądane byłoby wprowadzenie ekologicznych form gospodarki rolnej oraz
tworzenie biologicznych osłon.

3.3.Ochrona zasobów glebowych
Rejony występowania gleb o najwyŜszych w skali gminy bonitacjach, powinny
stanowić podstawę dla efektywnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, bowiem jakość gleb
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decyduje o jej potencjale. Preferowane są ekologiczne formy produkcji rolnej. Uszczuplanie
go na inne cele niŜ rolnicze musi być rozwaŜne, a przede wszystkim racjonalne. DuŜa część
gminy to obszar występowania znacznych powierzchni zmeliorowanych. Przy zmianie
przeznaczenia powierzchni objętych drenaŜem konieczna jest kompleksowa przebudowa sieci
drenarskiej. Realizacja robót związanych z w/w przebudową winna odbywać się pod
nadzorem Marszałka Województwa Łódzkiego. Jest to warunek konieczny ze względu na
sprawność funkcjonowania całego systemu.
Grunty marginalne, odłogowane i mało przydatne dla produkcji rolniczej naleŜy przeznaczyć
na tworzenie nowych powierzchni leśnych, rozwój funkcji rekreacyjnej ewentualnie
na potrzeby innych niekolizyjnych w stosunku do otoczenia funkcji.

3.4. Koncepcja kształtowania systemu ekologicznego
System ekologiczny gminy, będący składową systemu wojewódzkiego i krajowego ma
za zadanie ochronę istniejących walorów przyrodniczych oraz zapewnienie równowagi
biocenotycznej.
Zawiera on następujące elementy przestrzenne:
- korytarze ekologiczne o znaczeniu regionalnym,
- ciągi ekologiczne - powiązania o znaczeniu lokalnym, to przede wszystkim
osie mniejszych w mieście dolin rzek i cieków wodnych. Włączenie tych choćby
najmniejszych cieków w system ekologiczny zapewni ich ochronę hydrologiczną
- obszary węzłowe - miejsca przecięcia się korytarzy i ciągów ekologicznych,
powierzchniowe strefy o duŜym bogactwie biocenotycznym wpływające na równowagę
terenów przyległych. Obszary te obok korytarzy i dolin wykluczone są dla zabudowy i
wskazane do objęcia ochroną. W celu uaktywnienia biologicznego ww. systemu oraz
dopełnienia go strukturami przyrodniczo czynnymi proponuje się dolesienia w obrębie
gleb marginalnych, zadrzewienia śródpolne, przydroŜne i przywodne, szczególnie na
terenach o spadkach >5°, a więc naraŜonych na wpływy powierzchniowe.
W studium wskazuje się jedynie strefy tych zadrzewień, szczegółowy projekt winien
być opracowany w skalach bardziej szczegółowych z uwzględnieniem własności i
topoklimatu (rynny spływu zimnego powietrza, zastoiska zanieczyszczonego powietrza
etc.).
W studium załoŜono następujące funkcje zadrzewień:
- ochrona terenów rolnych przed erozją gleb;
- ochrona obszarów źródliskowych;
- rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych;
- tworzenie systemu zieleni izolacyjnej wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych;
- ochrona dolin rzek przed wpływami powierzchniowymi;
- ekranowanie terenów szczególnie uciąŜliwych dla otoczenia.
W polityce dotyczącej ochrony i kształtowania środowiska na terenie gminy Moszczenica za
szczególnie waŜne uznano następujące kierunki działań realizacyjnych:
1. Ochrona istniejących walorów i zasobów przyrodniczych i wszystkich obiektów prawnie
chronionych;
2. Przekształcenia przestrzenne i funkcjonalne zmierzające do poprawy warunków sanitarnozdrowotnych;
3. Realizacja nowych zamierzeń inwestycyjnych, zmian i przekształceń obecnego układu
przestrzennego z udziałem urządzeń i instalacji technicznych w celu wyeliminowania
bądź ograniczenia zagroŜeń dla środowiska;
4. Respektowanie w rozwoju przestrzennym gminy koncepcji kształtowania systemu
ekologicznego uwzględniając koncepcję krajowej sieci ekologicznej (EKONET POLSKA), którego systematyczne tworzenie zapewni korzystne warunki dla
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zrównowaŜonego rozwoju gminy Moszczenica.

3.5.Ochrona powietrza
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do atmosfery są indywidualne
paleniska domowe, oparte o konwencjonalne nośniki energii cieplnej. Powinno się wziąć pod
uwagę potrzebę pozyskiwania mniej szkodliwych źródeł ciepła, jak np. oparcie gospodarki
cieplnej gminy o gaz ziemny lub odnawialne źródła energii. Gmina powinna propagować
ekologiczne źródła energii równieŜ na terenach usługowych, produkcyjnych oraz o funkcji
mieszanej z dopuszczeniem usług.
Ponadto ochrona powietrza będzie przeprowadzana poprzez zastosowanie technologii
eliminujących szkodliwe emisje.

3.6.Kształtowanie krajobrazu i terenów przyrodniczo czynnych
Na terenie gminy powstają nowe tereny zieleni, w większości są to tereny leśne.
W celu poprawy funkcjonowania środowiska oraz podniesienia walorów przyrodniczo –
krajobrazowych w studium zawarto następujące ustalenia:
- stosowanie zieleni izolacyjnej lub innej formy osłony zielenią elementów nie
pasujących do środowiska,
- utrzymanie istniejących lokalizacji stanowisk archeologicznych.
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4.Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr
126, poz. 875) zobowiązuje wszystkich obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast
samorząd terytorialny zobowiązuje do zapewnienia w tym celu warunków prawnych,
organizacyjnych i finansowych.
Na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się w
szczególności ochronę zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia,
innych zabytków nieruchomych znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
Obszary objęte ochroną dziedzictwa kulturowego to wymienione wcześniej w
uwarunkowaniach obiekty zabytkowe.
Studium proponuje wprowadzenie stref ochrony konserwatorskiej obejmujących tereny
posiadające wartości kulturowe i krajobrazowe, przedstawiono je na rysunku studium
– skala 1:10 000. Zasięgi stref mają charakter wstępny. Zakres oraz ustalenia dla nich
winne być zweryfikowane na etapie sporządzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i wynikać z analizy układów przestrzennych
wykonanych pod kątem zachowanych walorów kulturowych, w tym równieŜ nie
podlegających pełnej ochronie, a występujących w tzw. ewidencji konserwatorskiej:
zabytki architektury, zabytkowe cmentarze, zabytki techniki.

Propozycje

wprowadzenia

w

miejscowych

planach

zagospodarowania

przestrzennego następujących stref ochrony konserwatorskiej:
Strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej.
Zespoły Dworsko-Parkowe w Moszczenicy, Raciborowicach, Rękoraju i Kiełczówce,
zespół sakralny w Srocku oraz budynek gorzelni w Moszczenicy zostały objęte strefą
ścisłej ochrony konserwatorskiej. Obejmuje ona obszary, na których znajdują się zespoły
i obiekty zabytkowe o duŜych wartościach. Ochronie podlega: komponowany,
historyczny układ przestrzenny, komunikacyjny, podziały parcelacyjne, zabytki
architektury i budownictwa, zbiorniki wodne, zespoły zieleni komponowanej.
Obowiązuje priorytet zachowania, odtwarzania i eksponowania walorów zabytkowych
elementów układu. Wszelkie naruszenia stanu istniejącego (w zakresie funkcji,
parcelacji, przekształcenia i uzupełnienia zabudowy oraz towarzyszących jej elementów
środowiska przyrodniczego) wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków.

•
•
•
•

Strefa B – ochrony konserwatorskiej wybranych elementów środowiska kulturowego.
Obejmuje układy przestrzenne miejscowości o zachowanym historycznym
rozplanowaniu, historycznej zabudowie i wartościowych walorach naturalnych.
Ochroną naleŜy objąć układy urbanistyczne i ruralistyczne miejscowości Baby, Srock
i Moszczenica.
Na terenach objętych strefą obowiązuje:
zachowanie i konserwacja zabudowy zabytkowej i posiadającej walory kulturowe,
zachowanie historycznego układu rozplanowania – układ ulic, dróg, placów,
zachowanie historycznych podziałów własnościowych,
zachowanie komponowanych układów terenowych i zaprojektowanej zieleni,
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•

dostosowanie nowej zabudowy w zakresie lokalizacji, skali i formy architektonicznej do
lokalnej tradycji budowlanej lub lokalnie zakaz nowej zabudowy,
• usunięcie dysharmonizujących nawarstwień,
• ochrona archeologiczna zgodnie z zapisami dla strefy „OW”,
• w przypadku odstępstw od powyŜszych zapisów wymagane jest uzyskanie opinii
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat przekształceń formy zabudowy
istniejącej oraz lokalizacji, skali i formy nowej zabudowy.
Strefa E – ochrony ekspozycji, która obejmuje obszary stanowiące zabezpieczenie
właściwego eksponowania zespołów lub obiektów zabytkowych w Moszczenicy i
Srocku.
Na terenach objętych strefą obowiązuje:
• zakaz nowej zabudowy lub ustalenie nieprzekraczalnych gabarytów nowej zabudowy,
• ograniczenia w lokalizacji reklam (zakaz lub określenia dopuszczalnych form i
nieprzekraczalnych gabarytów),
• uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat ewentualnych
odstępstw od powyŜszych rygorów, jak równieŜ na temat podziałów własnościowych
(ustalenie wielkości działek), nasadzeń, zmian ukształtowania terenu.
Strefa OW - strefa obserwacji i ochrony archeologicznej, która obejmuje rejony
osadnictwa pradziejowego i historycznego,
Na terenach objętych strefą obowiązuje:
• uzgodnienie z WKZ inwestycji związanych z naruszeniem stratygrafii nawarstwień
ziemnych celem przeprowadzenia badań wyprzedzających oraz zapewnienia nadzoru
archeologicznego w trakcie realizacji inwestycji.
Dla właściwego ustalenia działań z zakresu niezbędnej i poŜądanej ochrony dóbr kultury
celowe jest opracowanie studium ochrony i kształtowania krajobrazu dla obszaru całej gminy.

5.Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej
5.1.Infrastruktura techniczna
5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa
Gmina Moszczenica posiada 5 ujęć wody, których ogólna wydajność wynosi
4033 m3/db. Studium ustala adaptacje i ochronę ujęć wody przed zanieczyszczeniem. Zaleca
się spięcie istniejących systemów sieci wodociągu poprzez wykonanie „spinek" w celu
zapewnienia rezerw wody na istniejących ujęciach. Dla terenów TAG naleŜy uruchomić nowe
ujęcia wody.
W zakresie gospodarki ściekami „studium” postuluje:
- rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków o wydajności 780m3/d o drugą zblokowaną
oczyszczalnię o wydajności 800 m3
- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w oparciu o koncepcję kanalizacji
gminy.
- zaprojektowanie i wykonanie 3 oczyszczalni ścieków:
1. w rejonie miejscowości wsi Podolin , Raciborowice, Raków lub Michałów
2. w rejonie miejscowości Podolin wskazuje się na realizację oczyszczalni ścieków w
pierwszej kolejności dla potrzeby wykonania sieci kanalizacji dla rejonu wsi
podstawowych dla ochrony wód rzeki Moszczanki, w rejonie wsi Raków lub
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Michałów dla ochrony cieku wód rzeki Rakówki – Wierzejki
3. Dla terenów TAG (terenów aktywności gospodarczej) naleŜy wykonać odrębny
program w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
,,Studium" ustala się objęcie programem indywidualnej gospodarki ściekowej obszarów
osadniczych o rozproszonej zabudowie oraz o funkcji rekreacyjnej i turystycznej,
budownictwa letniskowego i mieszkaniowego ochrony wód rzek Moszczanki i Rakówki Wierzejki przed zanieczyszczeniem .
5.1.2. Gazownictwo
Jako najwaŜniejsze zadania w dziedzinie gazownictwa gminy przewiduje się :
• opracowanie koncepcji gazyfikacji gminy Moszczenica,
• budowę gazociągu wraz ze stacją redukcyjną,
Przestrzeganie perspektywicznego programu wykorzystania gazu ziemnego
podstawowego paliwa energetycznego dla przemysłu i gospodarstwa.

jako

5.1.3. Gospodarka cieplna
Na terenie gminy Moszczenica nie ma zbiorczej sieci ciepłowniczej, a jedynie
funkcjonują lokalne urządzenie ciepłownicze w obiektach mieszkalnych oraz w obiektach
produkcyjnych i usługowych.
W związku z faktem, Ŝe na terenie gminy nie istnieją sieci ciepłownicze. Głównym
źródłem zaopatrzenia w ciepło są kotłownie lokalne i indywidualne. Preferuje się w
kierunkach rozwoju gminy propagowanie źródeł ciepła o kierunku proekologicznym. Zaleca
się stosowanie innych niŜ węgiel dostępnych technologii opartych o paliwa ciekłe i gazowe a
takŜe wykorzystanie dostępnych technologii opartych o energię słoneczną.
5.1.4. Zagospodarowanie odpadów
W ciągu lat obserwuje się w Polsce wyraźną zmianę wskaźników nagromadzenia
odpadów komunalnych. Kierunek tych zmian polega na zwiększaniu odpadów, przy
jednoczesnym zmniejszeniu ich gęstości.
Dlatego teŜ przy wyznaczaniu ostatecznej ilości gromadzonych odpadów naleŜy się opierać
na aktualnych badaniach. W gminnym programie gospodarki odpadami proponuje się, aby na
całym terenie gminy objętym systemem odpadów komunalnych, wprowadzić selektywną
zbiórkę i odzysk surowców wtórnych.
Selektywną zbiórką objęte by zostały przede wszystkim:
- szkło białe i kolorowe,
- makulatura (papier, gazety, tektura),
- opakowania z tworzyw sztucznych,
Odpady objęte zbiórką selektywną powinny trafić do odpowiednich zakładów do
przeróbki i wtórnego ich wykorzystania. Odpady nadające się kompostowania winny być
poddane naturalnemu procesowi kompostowania z zastosowaniem preparatów
mikrobiologicznych w celu przyspieszenia procesu rozkładu związków organicznych.
Uzyskany kompost, po oczyszczeniu, moŜe być wykorzystany:
- w rolnictwie (na glebach niŜszych klas),
- w ogrodnictwie i na działkach rolnych,
- do rekultywacji terenów zdegradowanych.
Odpady szkodliwe dla środowiska winny być skierowane do zakładów neutralizacji i
detoksykacji, w porozumieniu z wojewódzkim inspektorem sanitarnym. Odrębnie zaś naleŜy
zorganizować zbiórkę odpadów gumowych i metalowych, które po segregacji i sortowaniu
winny odpowiednio trafić:
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- odpady metalowe do hut,
- odpady gumowe do zakładów produkcji gumy.
W studium utrzymuje się istniejące wysypisko odpadów w Moszczenicy.
W studium zakłada się lokalizację kierunkową wysypiska odpadów w obrębie geodezyjnym
Lewkówka. Zaleca się opracowanie systemu technologii proekologicznej i opracowania
programu .
5.1.5. Zaopatrzenie w energię elektryczną
Zapotrzebowanie gminy na moc i energię elektryczną dla określonych w niniejszym
,,studium” kierunków rozwojowych kształtować się będzie przede wszystkim pod wpływem
ekonomicznego oddziaływania poziomu cen tej energii i opłat za jej przesyłanie i dystrybucję
oraz pod wpływem narastających, z powyŜszych przyczyn tendencji do eliminowania
energochłonnych
urządzeń
elektrycznych
i
zastępowania
ich
urządzeniami
energooszczędnymi. Uwzględniając powyŜsze czynniki naleŜy się liczyć ze skalą wzrostu
tego zapotrzebowania, na poziomie l ÷ 1,5% rocznie.
Zabezpieczenie tych potrzeb nie będzie wymagało, budowy na terenie gminy własnego GPZ
110/15 kV , ze względu na bliskość innych GPZ, w tym szczególnie stacji 220/110/15 kV
„Piotrków”. Głównymi uwarunkowaniami w zakresie zaspokojenia powyŜszych potrzeb
będą, w związku z tym, następujące czynniki:
• Budowa dodatkowych linii elektroenergetycznych 15 kV szczególnie w relacji
Wygwizdów, Moszczenica, Sierosław - Lutosławice Rządowe (gm. Grabica) i
Srock - Tuszyn, dla uzyskania dalszych rezerwowych połączeń układu sieci
rozdzielczej 15 kV gminy z GPZ l 10/15 kV i zapewnienia wymaganych
ustawą Prawo Energetyczne standardów ciągłości dostawy energii elektrycznej
• Modernizacja istniejących, lokalnych sieci rozdzielczych 0,4 kV, szczególnie
w miejscowościach Podolin, Kosów, Stara i Nowa Gazomia, poprzez
dobudowę stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV, dla poprawy
standardów jakości dostawy energii,
• Budowa linii zasilających 15 kV, stacji 15/0,4 kV linii niskiego napięcia
0,4 kV, dla nowych obiektów zagospodarowania przestrzennego jakie
powstawać będą na terenie gminy. Budowa linii zasilających i stacji
transformatorowo-rozdzielczych dla zasilania nowych obiektów powinna być
uwzględniona w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy
lub jego części co jest warunkiem finansowania takich przedsięwzięć w planie
zaopatrzenia w energie elektryczną opracowywanych przez przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące przesyłaniem i dystrybucją energii na terenie gminy.
5.1.6. Telekomunikacja
Aktualne potrzeby telekomunikacyjne gminy są zaspokajane w oparciu o węzeł
telekomunikacyjny w Piotrkowie, główne przewodowe połączenie komunikacyjne relacji
Piotrków — Łódź (przez Moszczenicę i Srock), lokalne centrale telefoniczne przy urzędach
pocztowych i lokalne połączenia przewodowe central z abonentami. Budowa nowoczesnej
centrali telefonicznej i urzędu pocztowego w Moszczenicy.
Uwarunkowania dla zaspokojenia dalszego rozwoju zapotrzebowania na usługi
komunikacyjne, którego poziom osiągnie, jak się szacuje docelowo ok. 30 abonentów /l00
mieszkańców, będą w szczególności:
• Rozbudowa lokalnych central telefonicznych do pojemności ok. 4200 NN, z
zastosowaniem techniki cyfrowej,
• Rozbudowa i modernizacja istniejących lokalnych łączy telekomunikacyjnych,
w technice światłowodowej .
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5.2.Układ drogowy
W gminie Moszczenica wynikają z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych,
powiązań obszaru gminy z głównymi miastami ośrodkami gospodarki na obszarze
województwa łódzkiego i kraju .
Od strony południowej do granic gminy przebiega droga krajowa nr 8 (droga
ekspresowa – S). Parametry tej drogi winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Na planszy „kierunków” przebieg drogi krajowej nr 8 poprowadzono zgodnie z „Koncepcją
przystosowania drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej”.
Skrajem zachodniej części gminy przez jej teren na odcinku ~4,25 km, przebiega autostrada
A-1.
Układ sieci drogowej na terenie gminy Moszczenica obsługujący gminę i zapewniający jej
powiązania komunikacyjne z obszarem zewnętrznym tworzą następujące drogi:
• droga krajowa nr 91 przebiega na terenie gminy na odcinku Piotrków
Trybunalski - Srock od węzła z drogą krajową nr 8 do węzła z A-l,
Droga krajowa nr 91 winna mieć klasę GP – zgodnie z Zarządzeniem Nr 6
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 2000 r.,
• droga wojewódzka klasy G nr 716 relacji Piotrków Tryb. – Koluszki.
Drogi te łączą się z drogami powiatowymi i krajowymi zapewniając powiązania gminy z
sąsiednimi terenami oraz dojazd do poszczególnych obszarów.
Generalnie dla całości obszaru gminy Moszczenica „studium” postuluje modernizację dróg
oraz ulepszenie ich nawierzchni . Zakłada się moŜliwość budowy obiektów towarzyszących
(usługi, ciągi infrastruktury) wzdłuŜ waŜnych tras komunikacyjnych, o ile nie jest to
sprzeczne z wymaganiami zarządcy drogi.
Modernizację i przebudowę drogi krajowej nr 91 przez wykonanie obwodnicy w Srocku, oraz
modernizację i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 716 przez wykonanie obwodnicy dla wsi
gminnej Moszczenica z przełoŜeniem odcinka drogi.
Dla obsługi turystów zakłada się realizację ścieŜek rowerowych wg rysunku ,,studium”.
Zakłada się:
• modernizację i przebudowę drogi nr 91 do parametrów klasy GP 1/2.
Zalecane parametry drogi: szerokość jezdni 7,0 m, zalecana szerokość w
liniach rozgraniczających 25,0 - 35,0 m,
• dla drogi wojewódzkiej nr 716 kategorię drogi jako głównej G, zalecana
modernizacja i przebudowa drogi do parametrów drogi G1/2. Zalecana
szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 - 30,0 m , szerokość jezdni 7,0 m,
• dla dróg powiatowych modernizację i kategorię dróg zbiorczych Z. Zalecane
parametry to jezdnie szerokości 6-7m, szerokość pasa w liniach
rozgraniczających 20,0-25,0 m .
• dla dróg gminnych, które pełnią waŜniejszą rolę w układzie powiązań
komunikacyjnych zakwalifikowanie do klas dróg lokalnych L. Winny
posiadać następujące parametry, nawierzchnię twardą, szerokość jezdni 5-6 m,
zalecana szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 15,0 m.
Uzupełnienie wyŜej przedstawionego podstawowego układu drogowego stanowią pozostałe
drogi gminne i drogi wewnętrzne nie uwzględnione w powyŜszych układach. Winny one
posiadać parametry klasy drogi D, nawierzchnię twardą, szerokość jezdni min. 5-6 m,
Zalecana szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających 12-15 m .
Układ drogowy poprzez dostępność i dogodność komunikacyjną wyznacza wartość terenu,
stymuluje jego rozwój stanowiąc podstawowy element przestrzennej obszaru gminy, stwarza
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warunki do rozwoju przestrzennego i ekonomicznego gminy. Dlatego głównym celem
polityki jest tworzenie poprawnych warunków technicznych funkcjonowania dróg i poprawa
warunków bezpiecznego podróŜowania i zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej.
Studium ustala:
• aby przy modernizacji i przebudowie podstawowego układu dróg zalecane
parametry techniczne realizować w oparciu o Rozporządzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
• zachować dbałość o nieobudowywanie obustronnie waŜnych ciągów
drogowych,
• lokalizacja nowej zabudowy w bezpiecznej odległości od dróg publicznych,
• dla odcinka autostrady.
Dla odcinka autostrady A-1 od Tuszyna do granicy państwa Minister OŚZN i L wydał
postanowienie uzgadniające ten odcinek z ustalonymi 4 strefami oddziaływania na
środowisko :
1. zasięgu do 20 m od krawędzi jezdni, jako obszar oddziaływań ekstremalnych
2. o zasięgu od 20 do 60 m od krawędzi jezdni, jako strefa zagroŜeń
3. o zasięgu od 60 do 170 m od krawędzi, jako strefa uciąŜliwości
4. o zasięgu od 170 do 250 m od krawędzi jezdni, jako strefa potencjalnie
negatywnych skutków dla ludzi.
Na obszarze oddziaływań ekstremalnych mogą znaleźć się wyłącznie pasy zieleni
izolacyjnej, dobrane z gatunków najlepiej wytrzymujących
presję zanieczyszczeń
komunikacyjnych. W strefie zagroŜeń moŜe być lokalizowana infrastruktura techniczna
związana z autostradą, techniczne urządzenia ochrony środowiska. Nie powinna być ona
wykorzystywana do celów mieszkalnych jeŜeli znalazłyby się w niej obiekty stałego pobytu,
winny być zaopatrzone w bardzo restrykcyjne urządzenia ochronne. Strefa ta moŜe być
wykorzystywana do określonej produkcji rolnej (rośliny nasienne, przemysłowe, szkółki
drzew i krzewów) oraz działalności usługowej o charakterze produkcyjnym. Strefa
uciąŜliwości odnosi się głównie do klimatu akustycznego. Budynki mieszkalne znajdujące się
w niej winny być chronione za pomocą rozwiązań technicznych. Nie powinno się w niej
lokalizować upraw warzyw i ogrodów działkowych. W strefie potencjalnych negatywnych
skutków dla ludzi nie powinny znajdować się obiekty uŜyteczności publicznej o stałym lub
wielogodzinnym przebywaniu ludzi (szkoły, internaty, szpitale itp.).
Poza drogami wskazanymi na załączniku graficznym studium, w zaleŜności od
potrzeb społeczności lokalnej, moŜliwa jest realizacja nowych dróg gminnych, których
przebieg zostanie ustalony w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego. Nowe obiekty winny spełniać wskaźniki i
kierunki określone w niniejszym opracowaniu.

5.3.Układ kolejowy
Zakłada się adaptację linii kolejowej Częstochowa - Piotrków Tryb. – Koluszki wraz
ze stacjami na obszarze gminy. Dobra dostępność do komunikacji kolejowej oraz korzystne
usytuowanie gminy w regionie łódzkim stwarza przesłanki dla jej większego wykorzystania
przy załoŜeniu rozwoju terenów TAG dla otwartych programów zorganizowanej
przedsiębiorczości i działalności inwestycyjnej.
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5.4.ŚcieŜki rowerowe
Proponuje się lokalizację ścieŜek rowerowych, w miarę moŜliwości terenowych,
wzdłuŜ dróg i duktów leśnych, w powiązaniu terenów mieszkaniowych z obszarami rekreacji
i wypoczynku.

6.Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym
W gminie Moszczenica przewiduje się:
- budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i konieczne w tym
zakresie ukształtowanie dróg w nowych liniach rozgraniczających stosownie
do obecnych i przyszłościowych kategorii dróg,
- budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do
poszczególnych gospodarstw w rejonach, w których brak jest podłączeń do
powyŜszych,
- udoskonalenie systemu wywozu odpadów oraz stopniowe wprowadzenie ich
segregacji,
- tereny dla nowych linii elektroenergetycznych 15 kV, o ile będą przebiegać
poza korytarzami dróg publicznych.

7.Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z
ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w
art. 48 ust. 1
Na terenie gminy brak jest zadań wpisanych do rejestru zadań rządowych.
Obszarami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dla których naleŜy
sporządzić plany zagospodarowania przestrzennego, są obszary przeznaczone na:
- budowę planowanej obwodnicy miejscowości Moszczenica,
- budowę zbiornika wodnego „Moszczenica” będącego w Programie Małej
Retencji Województwa Łódzkiego.

8.Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a takŜe
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaŜy powyŜej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni
publicznej
W gminie Moszczenica nie przewiduje się obszarów rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaŜy powyŜej 2000 m2.
Ze względu na istniejący charakter rozłogów gospodarstw rolnych nie przewiduje się
obszarów obowiązkowo wyznaczonych do przeprowadzenia scalenia, a z uwagi na gabaryty
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działek nie zachodzi potrzeba wyznaczania terenów do przeprowadzenia scaleń i podziałów,
o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami.
Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich
Ŝycia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego połoŜenie oraz
cechy funkcjonalno-przestrzenne, czyli obszar przestrzeni publicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym to plac przed
kościołem w Srocku.

9.Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne
Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na
obszarach przeznaczonych do zabudowy lub na których przewiduje się zmianę
dotychczasowego zagospodarowania (w tym na terenach przeznaczonych do zalesienia).
Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne (ich granice) przedstawiono na rysunku studium (na planszy nr 2).

10.Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni
produkcyjnej
Atrakcyjność krajobrazu naturalnego, duŜe obszary leśne, polne czy teŜ doliny rzeczne
stanowią dobro gminy, o które naleŜy zadbać w odpowiedni sposób. Dbałość o ład
przestrzenny naleŜy do zadań samorządu terytorialnego, gdyŜ w interesie gminy jest
zapewnienie jak najatrakcyjniejszych warunków dla turystów i osób przyjezdnych. Lecz jego
dobro leŜy takŜe w interesie mieszkańców gminy, zapewniając im wysoką jakość Ŝycia w
odniesieniu do warunków przestrzennych.
Uporządkowanie przestrzeni rolno-leśnej powinno polegać na docelowym określeniu
na terenie gminy sposobu uŜytkowania gruntów w kierunku rolnym lub leśnym, poprzez
wyznaczenie linii rozgraniczającej lasy oraz grunty przewidziane do zalesienia od gruntów
przeznaczonych wyłącznie na cele rolne. Przebieg tej granicy polno-leśnej powinien być
wyznaczony w oparciu o warunki glebowo-przyrodnicze oraz naturalne granice fizjograficzne
i wprowadzony do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Moszczenica.

10.1.Tereny rolne
Tereny rolne na rysunku studium (na planszy nr 2) oznaczone zostały:
- kolorem Ŝółtym – tereny rolne o wyŜszych klasach bonitacyjnych
- kolorem bladoŜółtym – tereny o niŜszych klasach bonitacyjnych.
Polityka przestrzenna na tych terenach polega na :
• ochronie kompleksów o wyŜszych klasach bonitacyjnych najbardziej przydatnych dla
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
• wykorzystaniu terenów o niŜszych klasach bonitacyjnych stosownie do ich predyspozycji.
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych:
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wzmoŜonej ochronie podlegają: rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz
przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe wartości terenu,
wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej, ze znacznym udziałem
gospodarki polowej i ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze,
poprawianie ich wartości uŜytkowej oraz zapobieganie obniŜania ich
produkcyjności,
utrzymanie istniejącej, rozproszonej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
oraz usługowej; ochrona zabudowy o wartościach kulturowych,
zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej,
zakaz zabudowy niezwiązanej z rolnictwem oraz zakaz parcelacji na małe
działki (w zamyśle budowlane), dopuszcza się adaptację istniejącej,
rozproszonej zabudowy zagrodowej, tj. rozbudowę i wymianę budynków
w ramach istniejącego siedliska,
w przypadkach szczególnych, dopuszcza się zabudowę obiektów związanych
funkcjonalnie z podniesieniem efektywności gospodarki polowej,
osłanianie istniejącej zabudowy, uciąŜliwej dla środowiska , dysharmonijnej
w krajobrazie pasmami zadrzewień i zakrzewień,
przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych
z działalnością rolniczą, a takŜe innych obiektów budowlanych, naleŜy
stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego
oddziaływania na grunty,
zapewnienie właściwych standardów wyposaŜenia w infrastrukturę
techniczną, z dopuszczeniem lokalnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz uzupełniania braków
w tym zakresie,
utrzymanie tras komunikacyjnych i ciągów infrastruktury technicznej,
z dopuszczeniem ich uzupełnień w niezbędnym zakresie,
ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia
konieczna jest kompleksowa przebudowa sieci drenarskich, pod nadzorem
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych – oddział w
Piotrkowie Tryb.,
na terenach stref ochronnych od istniejących linii napowietrznych
elektroenergetycznych 220 kV przestrzegać zakazu lokalizowania zabudowy
do stałego pobytu człowieka, a takŜe wprowadzania roślinności
wysokopiennej,
umieszczania
składów,
magazynów,
parkingów
samochodowych itp.,
w wypadku występowania bądź odkrycia nowych stanowisk
archeologicznych naleŜy je oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to moŜliwe, Wójta
Gminy Moszczenica
modernizacja systemu melioracji w nawiązaniu do systemu nawadniania
uŜytków rolnych,
zakaz wypalania ściernisk,
w wypadku udokumentowania złóŜ kopalin pospolitych na terenach upraw
rolnych dopuszcza się prowadzenie eksploatacji pod warunkiem czasowego
wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej oraz przywrócenia tych terenów po
zakończeniu eksploatacji do ich rolniczego wykorzystania.
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10.2.Tereny trwałych uŜytków zielonych
Tereny trwałych uŜytków zielonych, obejmujące takŜe doliny rzeczne, na rysunku
studium (na planszy nr 2) oznaczone kolorem jasnozielonym, pełnią funkcję lokalnych
korytarzy ekologicznych.
Polityka przestrzenna na tych terenach polega na :
• ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych,
• udostępnianiu tych obszarów dla turystyki i wypoczynku, w granicach umoŜliwiających
zachowanie wartości przyrodniczych.
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów trwałych
uŜytków zielonych:
- ochrona przyrodniczej struktury zieleni wysokiej, średniej i niskiej, cieków,
uŜytków ekologicznych, w tym wszystkich terenów stanowiących lub
mogących stanowić system lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych,
mających wpływ na funkcjonowanie przyrody i odtwarzanie jej zasobów
poprzez zdecydowane ograniczenie zabudowy,
- utrzymanie istniejących kompleksów zadrzewień śródpolnych wraz z
moŜliwością ich powiększenia jako terenów do zalesienia w oparciu o
obowiązujące przepisy w zakresie regulowania granicy polno-leśnej,
- zakaz wypalania uŜytków zielonych,
- ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia
konieczna jest kompleksowa przebudowa sieci drenarskich,
- stosowanie biologicznej obudowy cieków, zabezpieczenie koryt przed erozją
przez roślinność,
- tereny te są zapleczem gospodarki hodowlanej (łąki i pastwiska),
- tereny te mogą być wykorzystywane dla funkcji rekreacyjnej czasowej, przy
zachowaniu następujących zasad :
 ruch turystyczny pieszy, powinien odbywać się na wyznaczonych
ścieŜkach,
 ruch turystyczny rowerowy i konny, powinien być ograniczony
do wyznaczonych i odpowiednio urządzonych tras,
 dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc odpoczynku,
- dopuszcza się niezbędne urządzenia z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej,
- zapewnienie moŜliwości dojazdu do kompleksów terenów i do urządzeń
melioracyjnych,
- adaptuje się istniejące budownictwo zagrodowe wraz z modernizacją, a
wyklucza się lokalizację nowych siedlisk,
- w obiektach istniejących – uzupełnianie wyposaŜenia w zakresie
infrastruktury technicznej (z dopuszczeniem lokalnych rozwiązań w zakresie
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz
ogrzewania, z zaleceniem przechodzenia na nieuciąŜliwe dla środowiska
media grzewcze),
- rozwój urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a takŜe
niezbędnych urządzeń z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej oraz
komunikacji i infrastruktury technicznej, warunkuje się spełnieniem
wymagań w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu,
zróŜnicowanych w zaleŜności od połoŜenia i cech poszczególnych
fragmentów terenu,
- urządzanie tras rowerowych wg proponowanych przebiegów,
- na terenach stref ochronnych od istniejących linii napowietrznych
elektroenergetycznych 220 kV przestrzegać zakazu lokalizowania zabudowy
do stałego pobytu człowieka, a takŜe wprowadzaniu roślinności
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wysokopiennej,
umieszczania
składów,
magazynów,
parkingów
samochodowych itp.,
w wypadku występowania lub odkrycia stanowisk archeologicznych naleŜy
je oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, a jeśli nie jest to moŜliwe, Wójta Gminy Moszczenica.

10.3.Tereny leśne
Tereny leśne, na rysunku studium (na planszy nr 2) oznaczone kolorem zielonym, bez
względu na formę własności, pełnią funkcje ochronne i turystyczno – wypoczynkowe.
Polityka przestrzenna na tych terenach polega na:
• ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych
• udostępnianiu ich dla turystyki i wypoczynku, w granicach umoŜliwiających zachowanie
wartości przyrodniczych, z wykluczeniem rozwoju funkcji osadniczych.
Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów leśnych:
- ochrona zasobów istniejących, w tym występujących w ich obrębie uŜytków
ekologicznych,
- prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ostoi gniazdowania
i bytowania ptactwa (łącznie z zachowaniem drzew dziuplastych),
- na terenach leśnych dopuszcza się tworzenie polan śródleśnych i niewielkich
zbiorników wodnych, cieków melioracyjnych, lokalizację obiektów
i budynków oraz urządzeń związanych z gospodarką leśną,
- realizacja obiektów kubaturowych, zgodnie z ustawą o lasach;
- wstrzymanie lokalizacji obiektów powodujących zanieczyszczenie
powietrza, wody i gleb lub teŜ uciąŜliwych dla otoczenia,
- wykorzystanie terenów dla potrzeb turystyki i wypoczynku, przy zachowaniu
następujących zasad:
 ruch turystyczny pieszy powinien odbywać się na wyznaczonych trasach,
z określeniem rejonów swobodnej penetracji terenu, uzgodnionych
z Nadleśnictwem Piotrków Trybunalski,
 ruch turystyczny rowerowy i konny powinien być ograniczony
do wyznaczonych przez Nadleśnictwo Piotrków Trybunalski i
odpowiednio urządzonych tras śródleśnych,
 dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc wypoczynku,
 rozwój urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem,
a takŜe niezbędnych urządzeń z zakresu gospodarki leśnej oraz
komunikacji i infrastruktury technicznej warunkuje się spełnieniem
wymogów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu,
- urządzanie tras rowerowych wg proponowanych przebiegów,
- wyklucza się wykorzystanie terenów leśnych dla funkcji osadniczej,
- na terenach stref ochronnych od istniejących i projektowanych linii
napowietrznych 220 kV przestrzegać zakazu lokalizowania zabudowy do
stałego pobytu człowieka, a takŜe roślinności wysokopiennej, umieszczania
składów, magazynów, parkingów samochodowych itp.,
- w wypadku występowania lub odkrycia stanowisk archeologicznych naleŜy
je oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, a jeśli nie jest to moŜliwe, Wójta Gminy Moszczenica,
- w odniesieniu do dróg i szlaków stosuje się odpowiednio przepisy jak dla
dróg dojazdowych i poŜarowo-leśnych,
- dopuszcza się przeprowadzenie, w razie braku innych moŜliwości, liniowych
elementów infrastruktury technicznej (najlepiej z wykorzystaniem
istniejących dróg, duktów i przecinek),
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utrzymanie istniejących kompleksów leśnych i zadrzewień śródpolnych wraz
z moŜliwością powiększenia w oparciu o obowiązujące przepisy,

Cele gospodarki leśnej realizowane będą zgodnie z ustawą o lasach, przy nadaniu
nadrzędnej rangi środowiskowo – twórczym funkcjom lasu.

10.4.Tereny przeznaczone do zalesienia
Tereny przeznaczone do zalesienia na rysunku studium (na planszy nr 2) oznaczone
zostały zielonym szrafem i określone warunkami:
- opracowanie projektowe i prowadzenie działalności związanej z zalesieniami
terenów wymaga opinii właściwego Nadleśnictwa i słuŜby nadzoru nad
melioracjami,
- w wypadku występowania lub odkrycia stanowisk archeologicznych naleŜy
je oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, a jeśli nie jest to moŜliwe, Wójta Gminy Moszczenica.
PowyŜsze ustalenia mają na celu ochronę terenów wartościowych oraz
zobowiązania właścicieli do zachowania odpowiedniej równowagi w ekosystemach i
kształtowania ich równowagi i naturalnej odporności. Realizacja powyŜszych zasad ma na
celu wyrównanie i ujednolicenie stanu systemów lasów prywatnych do lepszych jakościowo
lasów państwowych.

11.Obszary naraŜone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania
się mas ziemnych
W gminie Moszczenica nie występują obszary naraŜone na niebezpieczeństwo
powodzi i osuwania się mas ziemnych.
Występują jednak obszary okresowo podtapiane. Na obszarach tych wprowadza się zakaz
zabudowy.

12.Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złoŜu
kopaliny filar ochronny
Na obszarze gminy Moszczenica brak jest obiektów i obszarów, dla których wyznacza
się w złoŜu kopaliny filar ochronny.

13.Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz
obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności
gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja
1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów
zagłady (Dz. U. nr 41, poz. 412 oraz z 2002 r. nr 113, poz. 984
i nr 153, poz. 1271)
W gminie Moszczenica nie występują obszary pomników zagłady.
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14.Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub
rekultywacji
Obszarami wymagającymi rekultywacji są m.in. składowiska odpadów. W gminie
Moszczenica jest to składowisko w południowej części Moszczenicy. Zakłada się, iŜ będzie
ono eksploatowane do roku 2030. Po zakończeniu eksploatacji, obszar składowiska naleŜy
zrekultywować oraz prowadzić monitoring.
Przez pojęcia rehabilitacji i rekultywacji rozumie się takŜe tzw. rewitalizację
obszarów podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury. Dotyczy
to głównie obszarów wymagających przekształceń i odnowy oraz modernizacji.
Dla zapewnienia atrakcyjnego wyglądu miejscowości niezbędne jest
przeprowadzenie działań polegających na:
- utrzymywaniu charakterystycznych układów przestrzennych,
- lokalizacji nowej zabudowy na zasadzie utrzymania skali i charakteru
zabudowy istniejącej,
- kształtowania zabudowy wiejskiej na zasadzie tworzenia zagród
stanowiących charakterystyczne dla wsi zespoły zabudowy zwartej,
- umoŜliwienie lokalizacji funkcji mieszkaniowej jak i funkcji wyodrębnionej i
samodzielnej, jednocześnie zaś tworzącej w miarę zwarte pierzeje lub
zespoły.

15.Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych
Jedynymi terenami zamkniętymi w gminie Moszczenica są tereny kolejowe.
Granice terenów zamkniętych pokazano na rysunku studium.

16.Inne obszary problemowe, w zaleŜności od uwarunkowań
i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie
Wziąwszy pod uwagę uwarunkowania i potrzeby zagospodarowania występujące w
gminie Moszczenica, nie wskazuje się innych obszarów problemowych.
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IV. POLITYKA FUNKCJONALNOPRZESTRZENNA
Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy jest niezbędnym ogniwem procesu planowania przestrzennego, który ustawowo jest
procesem ciągłym. Studium, jako etap poprzedzający plany miejscowe, wskazuje pełen zakres
moŜliwości przedsięwzięć planistycznych oraz realizacji idei i zamierzeń rozwoju, lub
ograniczeń czy ochrony, w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej.
Opracowanie jest kierowane zasadami zrównowaŜonego rozwoju i spełnia podstawowe jego
kryteria:
- cele społeczne realizowane przez takie kształtowanie struktur przestrzennych,
aby umoŜliwić społeczeństwu stopniowe osiąganie poprawy jakości Ŝycia,
poprzez proporcjonalne rozmieszczenie ludności w stosunku do miejsc pracy i
układów osadniczych, zachowanie prawidłowych relacji funkcjonalnoprzestrzennych między ośrodkami zamieszkania, pracy, odpoczynku, usług
i administracji, wskazanie korzystnego techniczno-przestrzennego standardu
środowiska człowieka, kształtowanie środowiska przestrzennego kreującego
nowe jakościowo potrzeby i wartości społeczne;
-

cele kulturowe osiągane przez takie kształtowanie struktur przestrzennych,
które chronią istniejące dziedzictwo kulturowe przed zniszczeniem lub
dewastacją, poprzez powiązanie obiektów historycznych z krajobrazem
naturalnym i wkomponowanie ich we współczesne struktury funkcjonalnoprzestrzenne oraz poprzez tworzenie nowych istotnych wartości kulturowych;

-

cele ekologiczne osiągane przez kształtowanie struktur przestrzennych
oddziałujących hamująco na dewastację środowiska i tworzących warunki
umoŜliwiające jego aktywną ochronę poprzez zgodność charakteru i struktury
zagospodarowania przestrzennego z cechami i walorami środowiska
przyrodniczego, zgodność intensywności zagospodarowania z naturalną
chłonnością środowiska oraz jego odpornością na zniszczenia, eksponowanie
wartości krajobrazowych i ich harmonijne łączenie z zagospodarowaniem,
tworzenie warunków zapewniających ochronę unikatowych wartości
środowiska oraz umoŜliwiających odzyskanie utraconej równowagi
ekologicznej;

-

cele ekonomiczne osiągane przez kształtowanie struktur przestrzennych
tworzących warunki wzrostu efektywności gospodarowania poprzez racjonalne
wykorzystanie zasobów przyrodniczych i istniejącego majątku, kształtowanie
elastycznych struktur przestrzennych, podatnych na dalszy rozwój,
kształtowanie warunków przestrzennych tworzących korzystne procesy,
kształtowanie układów przestrzennych, których struktura zwiększa sprawność i
niezawodność funkcjonowania.
To nowoczesne (współczesne i przyszłościowe) kształtowanie ładu integralnego jest
najistotniejszym warunkiem prawidłowego rozwoju gminy.
W wyniku przeprowadzonych analiz i studiów dokonano waloryzacji obszaru gminy
i określono politykę funkcjonalno-przestrzenną gminy - w pełni czytelną po zapoznaniu się z
rysunkiem studium (plansza nr 2), gdzie przedstawiono lokalizację poszczególnych obszarów.
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W poniŜszej tabeli przedstawiono oznaczenia poszczególnych obszarów oraz
przypisane im funkcje.
Przypisane danemu obszarowi róŜne funkcje zostaną wyodrębnione w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego z wymaganą w tych opracowaniach precyzją
i stopniem uszczegółowienia.
Wszelkie działania przestrzenne na obszarach nie objętych tzw. obowiązkiem
sporządzenia planu, wymagają równieŜ wyprzedzających działań planistycznych
obejmujących obowiązkowo obszar docelowy wraz ze strefą kontekstu przestrzennego.
W oparciu o uwarunkowania w pełnym zakresie problemowym, tzn. przestrzennohistorycznym, z uwzględnieniem cech szczególnych miejsca i jego toŜsamości, przyrodniczoekologicznym, komunikacyjnym zarówno jako system lokalny, jak i w powiązaniach
zewnętrznych, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społeczno-gospodarczej, a takŜe
według zamierzeń organów nadrzędnych oraz wskazań władz samorządu lokalnego
zaproponowano koncepcję rozwoju gminy. Koncepcja ta określa cele społeczne, kulturowe,
ekologiczne i ekonomiczne, wskazuje kierunki rozwoju gminy na czas najbliŜszy i dla dalszej
perspektywy czasowej.
Generalnie, za zasadę przyjmuje się ochronę i rozwój oraz przekształcenia i
intensyfikację istniejących walorów i zjawisk.
Rozproszona struktura osadnicza nakazuje dąŜenie do koncentracji i komasacji
terenów zabudowanych. Będzie to proces bardzo odległy w czasie, ale musi być celowy.
Jako wartości rozwojowo – przekształcające wprowadza się stopniowe
przekształcanie rozproszonej zabudowy zagrodowej, róŜne formy aktywności gospodarczej
wspomagające rozwój społeczno-gospodarczy oraz uaktywnienie gospodarcze potencjalnych
obszarów obsługujących komunikację.
Realizacja zadań powinna obejmować róŜne perspektywy czasowe, niejednokrotnie
determinowane czynnikami będącymi poza Samorządem Gminy, ale przede wszystkim
procesy rozwojowe powinny być sukcesywne i celowe.
Koncepcja zawarta w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Moszczenica” wskazuje na moŜliwość większej aktywności
gospodarczej, dostosowanej do zmiennych uwarunkowań i potrzeb, a jednocześnie chroni i
rozwija istniejące walory przyrodniczo-kulturowe i wskazuje moŜliwość lepszych warunków
Ŝycia jej mieszkańców, oraz podnoszenia rangi gminy w strukturze województwa.
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V. INTERPRETACJA ZAPISÓW USTALEŃ
STUDIUM
1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jedynie
dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Jednocześnie ustalenia
zawarte w studium są wiąŜące dla organów gminy sporządzających plany miejscowe.
2. Ustalenia zawarte w tekście i załącznikach graficznych studium wyraŜają jedynie
kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru, nie są zaś ścisłym przesądzeniem
o formie i granicach zainwestowania i uŜytkowania terenów.
3. Określenia dotyczące formy uŜytkowania terenów dotyczą podstawowych i
uzupełniających lub towarzyszących rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą być
realizowane takŜe inne formy zabudowy, pod warunkiem nie pozostawania w
sprzeczności z formami określonymi w studium.
4. Przy opracowywaniu planów miejscowych dla terenów przeznaczonych pod
zabudowę naleŜy przewidzieć zieleń publiczną, stwarzającą warunki do wypoczynku,
estetyki i przejść pieszych.
5. Poza drogami wskazanymi na załączniku graficznym studium, w zaleŜności od
potrzeb społeczności lokalnej, moŜliwa jest realizacja nowych dróg gminnych, których
przebieg zostanie ustalony w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nowe obiekty winny spełniać
wskaźniki i kierunki określone w niniejszym opracowaniu.
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VI. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH
ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ
PROJEKTU STUDIUM
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to
opracowanie strategiczne dla rozwoju przestrzennego gminy Moszczenica. Mimo, Ŝe nie ma
ono rangi prawa miejscowego, to jednak stanowi oś systemu planowania przestrzennego na
poziomie gminy.
W opracowanym dokumencie znalazły się informacje wynikające z:
- rozpoznania aktualnej sytuacji gminy, istniejących uwarunkowań oraz
problemów związanych z jej rozwojem,
- sformułowania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego
gminy, a takŜe podstawowych zasad polityki przestrzennej i zasad ochrony
interesu publicznego,
- stworzenie podstaw do koordynacji sporządzania planów miejscowych i
wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji
celu publicznego wydawanych w przypadku ich braku,
- integrowanie polityki przestrzennej państwa z interesami gminy, a takŜe
wpływanie na formułowanie zadań rządowych, wojewódzkich i
powiatowych, związanych z priorytetami rozwoju gminy,
- zbiorów informacji stwarzających warunki dla marketingu przestrzennych
walorów gminy w celu lokowania tu działalności związanej z preferowanymi
formami aktywności gospodarczej i społecznej,
- promocji walorów i moŜliwości inwestycyjnych gminy.
Podczas kolejnych etapów realizowania opracowania analizie poddane zostały
istniejące opracowania planistyczne i inne branŜowe, wydane decyzje o pozwoleniu na
budowę, wydane decyzje o warunkach zabudowy, wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego oraz wnioski złoŜone przez zainteresowanych. W ten sposób
określone zostały potrzeby i aspiracje społeczeństwa, władz i przedsiębiorców, a takŜe
zjawiska wpływające na samą przestrzeń gminy. Ustalone zostały:
- stan środowiska przyrodniczego i kulturowego,
- stan i faktyczne wyposaŜenie w infrastrukturę techniczną, transportową i
społeczną,
- potencjał demograficzny,
- potencjał ekonomiczny i gospodarczy gminy,
- sytuacja na rynku pracy oraz problemy związane z bezrobociem.
Zebrane informacje posłuŜyły do przeanalizowania ich pod kątem moŜliwości
przestrzennego kształtowania gminy. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią bazę do
określenia kierunków rozwoju gminy oraz rozpoznania jej predyspozycji i moŜliwości z
uwzględnieniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Zaproponowane
nowe tereny inwestycyjne w pełni wystarczają na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie
terenów budownictwa mieszkaniowego, działalności usługowej i gospodarczej na najbliŜszy
okres, przy jednoczesnym zachowaniu w stanie nienaruszonym walorów środowiska. W
studium znalazły się takŜe wytyczne dotyczące zagospodarowania terenów rolnych i leśnych
w taki sposób, aby nie uległy one nadmiernej degradacji.
Realizacja ustaleń studium, wynikająca z przeprowadzonych analiz opiera się przede
wszystkim na:
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stymulowaniu rozwoju gminy,
inspirowaniu i realizowaniu programów zmierzających do poprawy jakości
Ŝycia mieszkańców,
- udziale samorządu gminy w procesie opracowywania, uchwalania,
aktualizacji i oceny realizacji,
- tworzeniu infrastruktury dla istniejących i planowanych inwestycji,
- zapewnieniu współdziałania samorządu gminy z samorządem powiatowym i
wojewódzkim odnośnie prowadzonych analiz i studiów z zakresu
zagospodarowania przestrzennego powiatu, zagadnień jego rozwoju, styków
pomiędzy gminą a gminami sąsiednimi,
- analizie i kontrolowaniu stopnia wykorzystania gruntów.
Z przeprowadzonych analiz wynika, Ŝe dotychczasowe kierunki rozwoju i istniejące
funkcje gminy mogą być kontynuowane, pod warunkiem zwrócenia większej uwagi na
zrównowaŜony rozwój wszystkich z nich oraz na aktywizację mniej znaczących dotychczas
funkcji, do takiego stopnia aby stały się czynnikami napędzającymi rozwój gminy
Moszczenica.
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VII. OBJAŚNIENIE ZMIAN W NOWYM
OPRACOWANIU W STOSUNKU DO
POPRZEDNIEJ EDYCJI STUDIUM
Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XXIX/176/2000 z dnia 29 listopada 2000 r.
przyjęła „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Moszczenica”.
W dniu 31 sierpnia 2005 r. Rada Gminy Moszczenica Uchwałą Nr XXXVII/228/2005
wyraziła wolę zmiany studium.
Zgodnie z w/w uchwałą zakres opracowania drugiej edycji studium obejmuje obszar
całej gminy.
Przede wszystkim uaktualniono część dotyczącą uwarunkowań oraz przedstawiono je
na dodatkowej planszy w skali 1: 10 000.
Prócz tego, we wprowadzeniu wyjaśniono przyczynę przystąpienia do zmiany
studium.
Zgodnie z pismem Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 listopada 2005 r.,
znak: PR.III.7326-38/2005 uwzględniono ustalenia „Strategii rozwoju województwa
łódzkiego” oraz „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego”. Prócz
tego, wrysowano granicę postulowanego „Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny
Wolbórki”, wrysowano projektowany zbiornik „Moszczenica” (według „Programu małej
retencji województwa łódzkiego”), pokazano lokalizację uŜytku ekologicznego, złóŜ
surowców mineralnych oraz terenów okresowych podtopień w dolinie rzeki Wolbórki.
Zgodnie z pismami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 listopada
2005 r., znak: RRI/7041/6772/1807/JS/05 uwzględniono ustalenia „Planu zagospodarowania
przestrzennego województwa łódzkiego”.
Zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatury
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 listopada 2005 r., znak UOZ PT-4430/44/2005
wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej „A”, „B”, „OW”, „E” oraz zawarto informacje
o wszystkich obiektach podlegających ochronie konserwatorskiej.
Prócz tego, co jest podstawową i najbardziej czytelną zmianą studium, określono
nową politykę przestrzenną gminy, weryfikując poprzednie przeznaczenie terenów jak i
postulując nowe tereny o funkcji mieszkaniowej, usługowej i przemysłowej.
Wzięto tu pod uwagę, między innymi, wydane decyzje o pozwoleniu na budowę, wydane
decyzje o warunkach zabudowy, wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz wnioski złoŜone przez zainteresowanych.
Całość ustaleń studium dostosowano do przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.).

