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CZ
A
STAN ISTNIEJ CY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU
1. WPROWADZENIE
1.1. CEL SPORZ DZENIA STUDIUM
Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z pó n. zm.), która okre la jego cel i zakres, jest
opracowaniem s
cym kszta towaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej w gminie. W
studium nale y uwzgl dni zasady okre lone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
strategii rozwoju gminy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, ale jego ustalenia s
wi
ce dla organów gminy przy sporz dzaniu planów miejscowych.
Obowi zuj ce obecnie Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pi tek, uchwalone uchwa Nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy Pi tek z
dnia 20.10.2005 r., sporz dzone zosta o na podstawie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
W okresie od uchwalenia studium nast pi a zmiana wielu przepisów prawnych
wp ywaj cych na zasady zagospodarowania przestrzennego. Pojawi a si nowa ustawa o
ochronie przyrody, ustawa o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spo ecze stwa w ochronie rodowiska, zmieni a si ustawa prawo wodne, a tak e ustawa o
ochronie gruntów rolnych i le nych oraz szereg innych ustaw.
Istotn przes ank do zmiany studium jest równie brak zgód na zmian
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne w trakcie sporz dzania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Doprowadza to do sytuacji, w której cz
terenów nie
mo e by wykorzystana zgodnie z kierunkiem zagospodarowania przedstawionym w
obowi zuj cym studium. Dla terenów tych nale y wi c wskaza inne przeznaczenie, które
dzie mo liwe do realizacji. Dotyczy to m.in. miejscowo ci gminnej w granicach której
niezb dna jest weryfikacja przeznaczenia terenu okre lona w obowi zuj cym studium.
Zmiana studium konieczna jest równie ze wzgl du na zmian polityki przestrzennej
gminy w zakresie wyznaczonych terenów produkcyjnych, sk adowych i magazynowych. Z
uwagi na fakt, e na obszarze gminy dominuj gleby chronione, zachodzi konieczno
wskazania na ten cel innych terenów ani eli tych, które wyznaczono w obowi zuj cym
studium. Predysponowane do tego celu s tereny po one w s siedztwie istniej cej
autostrady, przy granicy z gmin Bielawy.
Zmiana studium powinna równie uwzgl dnia wymogi i ograniczenia wynikaj ce z
ustanowienia na obszarze gminy obszarów chronionych Natura 2000, niedawno utworzonej
gminnej ewidencji zabytków oraz wyznaczonych obszarów szczególnego zagro enia
powodzi dla znajduj cych si na obszarze gminy rzek.
Ponadto od momentu uchwalenia studium wydano znaczn ilo decyzji o warunkach
zabudowy oraz pozwole na budow .
Bior c powy sze pod uwag zachodzi konieczno
aktualizacji uwarunkowa
zagospodarowania przestrzennego oraz wynikaj cych z nich kierunków zagospodarowania.
Tworz c projekt studium nale y wzi
pod uwag wszystkie omówione powy ej
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czynniki wp ywaj ce na zagospodarowanie przestrzeni gminy Pi tek. Trzeba jednak pami ta ,
e obok potrzeb inwestorów przy sporz dzaniu projektu studium nale y dba o ad
przestrzenny oraz zrównowa ony rozwój. Nie wolno wi c zapomina o rolniczym charakterze
gminy, a tak e znajduj cych si na jej obszarze licznych zabytkach, stanowiskach
archeologicznych, formach ochrony przyrody: obowi zuj cych ( obszary Natura 2000, Obszar
Chronionego Krajobrazu pomniki przyrody) oraz projektowanych (Obszar Chronionego
Krajobrazu Sokolnicko-Pi tkowskim).
W celu stworzenia nowego studium odpowiadaj cego wymogom obowi zuj cych
uregulowa prawnych a tak e umo liwiaj cych realizacj wy ej wymienionych celów, Rada
Gminy Pi tek w dniu 18 listopada 2013 r. podj a uchwa nr XXXIV/178/13 w sprawie
przyst pienia do sporz dzenia zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Pi tek.
1.2.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z pó n. zm.) oraz
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, niniejsze
opracowanie sk ada si z:
cz ci okre laj cej uwarunkowania rozwoju, przedstawionej w formie tekstowej
i graficznej (CZ
A),
cz ci okre laj cej kierunki zagospodarowania przestrzennego, przedstawionej w formie
tekstowej i graficznej (CZ
B).
Pierwsz faz prac nad zmian studium by a analiza stanu istniej cego
i uwarunkowa rozwoju, na podstawie której okre lono wnioski i wytyczne do sformu owania
drugiej cz ci - kierunków zagospodarowania przestrzennego i polityki przestrzennej.
Sformu owanie uwarunkowa rozwoju gminy poprzedzi o opracowanie analiz cz stkowych w
zakresie:
u ytkowania i zainwestowania,
ochrony dziedzictwa kulturowego,
komunikacji i infrastruktury technicznej,
ochrony rodowiska przyrodniczego,
struktury w asno ci gruntów i wydanych decyzji lokalizacyjnych.
Rezultaty powy szych analiz, wykorzystano do sformu owania uwarunkowa rozwoju
gminy Pi tek.
W CZ CI A zwrócono uwag na atuty i wady zagospodarowania gminy,
przeanalizowano
wewn trzne
uwarunkowania
spo eczno-gospodarcze,
a
tak e
dotychczasowe tendencje rozwojowe. Przeprowadzono analiz zachodz cych procesów
urbanizacyjnych, stanu zagospodarowania i u ytkowania terenu, stanu i walorów rodowiska
przyrodniczego i kulturowego, stanu infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Uwzgl dniono
przewidywane zmiany i tendencje kszta towania polityki przestrzennej na szczeblu
wojewódzkim i centralnym oraz zale no ci wynikaj ce z po enia gminy w regionie i jej
zwi zków zewn trznych (spo ecznych, gospodarczych, przyrodniczych, komunikacyjnych,
itp.).
W CZ CI B wyznaczono obszary predysponowane do rozwoju i intensyfikacji
procesów urbanizacyjnych, strategiczne obszary koncentracji przedsi wzi
inwestycyjnych,
kierunki rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji, obszary na których mog by
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rozmieszczone b
urz dzenia wytwarzaj ce energi z odnawialnych róde energii o mocy
przekraczaj cej 100kW wraz z ich strefami ochronnymi, zwi zanymi z ograniczeniami w
zabudowie i zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu, kierunki kszta towania rolniczej i le nej
przestrzeni produkcyjnej, obszary chronione przed zabudow . Okre lono zasady ochrony
rodowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. Wyznaczono obszary, dla których
konieczne jest sporz dzenie planów miejscowych.
1.3.

WYKORZYSTANE MATERIA Y

Przy opracowywaniu zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Pi tek wykorzystano materia y z nast puj cych róde :
1) Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
ódzkiego,
uchwalonego uchwa Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa ódzkiego z dnia 21
wrze nia 2010 r., Dz. U. Woj. ódzk. Nr 367, poz. 3485 z 17.12.2010
2) Strategia rozwoju województwa ódzkiego 2020, uchwalona uchwa Nr XXXIII/644/13
Sejmiku Województwa ódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r., Dz. U. Woj. ódzk. Poz. 1881
dnia 04.04.2013 r.
3) Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pi tek
uchwalone Uchwa Nr XXVIII/151/2005 Rady Gminy Pi tek z dnia 20.10.2005 r.,
4) Plan rozwoju lokalnego gminy Pi tek na lata 2004 – 2006 z przed onym okresem
programowania do 2013 roku, uchwalony uchwa Nr XIX/107/04 Rady Gminy Pi tek z
dnia 8 listopada 2004 r.,
5) Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania
„POLCENTRUM ” na lata 2009-2015, uchwalony uchwa Walnego Zebrania Cz onków
LGD POLCENTRUM z dnia 9 stycznia 2009 r.,
6) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu czyckiego na lata 2008-2013, uchwalonego uchwa
Nr XXII/187/2008 Rady Powiatu czyckiego z dnia 19 listopada 2008 r.,
7) Strategia Rozwoju Powiatu czyckiego 2004-2014 - Plan Rozwoju Lokalnego, uchwalona
uchwa Nr XVII/135/2004 Rady Powiatu czyckiego z dnia 30 czerwca 2004 r..
8) Opracowanie ekofizjograficzne dla gminy Pi tek, Biuro Rozwoju Przestrzennego,
ód 2014 r.
9) Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego (www.stat.gov.pl),
10) Rejestr Obszarów Górniczych Pa stwowego Instytutu Geologicznego,
11) Wojewódzki Program Ma ej Retencji dla województwa ódzkiego, pa dziernik 2005 r.,
12) Raport o stanie rodowiska w województwie ódzkim w 2012.,
13) Monitoring wód podziemnych w 2013 r.,
14) Monitoring wód powierzchniowych w 2013 r.
15) Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Pi tek ,
16) Regionalny Program Operacyjny Województwa ódzkiego na lata 2007 - 2013, ód ,
listopad 2011 r.,
17) Mapa doliny rzeki Moszczenicy i Maliny z zasi giem wielkiej wody Q1% i Q0,5%,
opracowana przez AQUAPROJEKT s.c. Biuro In ynierii Wodnej, rodowiska i Melioracji
w 2008 roku,
18) Mapy zagro enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego sporz dzone przez
Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej.
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2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z MIEJSCA ORAZ ROLI GMINY PI TEK W
STRUKTURACH PONADLOKALNYCH
Gmina Pi tek na tle województwa ódzkiego

ród o: http://www.lojagiellonczyk.pl/sieradz.htm

Gmina Pi tek po ona w centralnej cz ci Polski, w obszarze równinnym na terenie
Niecki
czyckiej. Administracyjnie le y we wschodniej cz ci powiatu
czyckiego w
województwie ódzkim. Graniczy z: od pó nocy z gminami Krzy anów i Bedlno, od wschodu z
gmin Bielawy, od po udniowego wschodu z gmin G owno, od po udnia z gminami Zgierz i
Ozorków, a od zachodu z gmin Góra w. Ma gorzaty. Siedzib gminy jest miejscowo
Pi tek, oddalona od stolicy powiatu – czycy o ok.19 km.
Gmina Pi tek na tle powiatu

czyckiego

ród o: http://www.kupsprzedaj.pl/szukaj/lodzkie-leczycki-witonia
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Gmina Pi tek na tle powiatu

czyckiego i województwa ódzkiego

Obszar

Powierzchnia

gmina Pi tek

133,33 km2

6265

47 os/km

2

772,75 km2

51980

67 os/km

2

18 219 km2

2 524 651

139 os/km

powiat

czycki

woj. ódzkie

Ludno

sto

zaludnienia

2

Dane: Bank Danych Lokalnych 2012

Gmina Pi tek zajmuje powierzchni 133,18 km². Teren gminy podzielony jest na 33
so ectwa, w granicach których znajduj si 45 wsi. Wed ug stanu na dzie 31.12.2012 r. na
terenie gminy stale zameldowanych by o 6265 mieszka ców.
Przez teren gminy Pi tek przebiegaj szlaki komunikacyjne o znaczeniu krajowym i
wojewódzkim:
- autostrada A1 relacji pó noc-po udnie, znajduj ca si we wschodniej granicy gminy, która
docelowo ma czy Trójmiasto z granic polsko-czesk ,
- drogi wojewódzkie: nr 702 relacji Kutno-Zgierz oraz droga nr 703 relacji Porczyny –
owicz. Szlaki te przecinaj si w centralnej cz ci gminy w miejscowo ci Pi tek.
Gmina jest te po ona dogodnie wzgl dem autostrady A1. Na podkre lenie
zas uguje fakt, i gmina jest po czona z autostrad za pomoc w a Pi tek, znajduj cego si
w miejscowo ci Bielice.
Ponadto gmina posiada sie po cze komunikacyjnych realizowanych przez PKS i
prywatnych przewo ników, g ównie w kierunku Kutna, owicza, P ocka, odzi i Zgierza oraz na
liniach dalekobie nych.
Przez gmin Pi tek nie przebiegaj ponadlokalne sieci uzbrojenia technicznego, takie
jak przesy owe linie energetyczne wysokiego napi cia czy ruroci gi paliwowe.
Gmina ma charakter typowo rolniczy. Powierzchnia u ytków rolnych w gminie, to ok.
11134 ha, co stanowi 83,5 % ogólnej powierzchni gminy.
Powi zania gminy Pi tek z gminami o ciennymi odbywaj si na ró nych
aszczyznach. Przez teren gminy przebiega trasa komunikacyjna o znaczeniu
mi dzynarodowym i krajowym, trasy komunikacyjne o znaczeniu wojewódzkim. Po czenia
komunikacyjne z s siednimi miastami umo liwiaj mieszka com Pi tku dojazd do pracy lub
szko y, zw aszcza do czycy, Kutna, owicza, Zgierza oraz odzi.
Struktura gospodarstw, dobra jako gleb i warunki przyrodnicze sprawiaj , e gmina
jest znacz cym w skali województwa producentem p odów rolnych.
Nie bez znaczenia dla pozycji i roli gminy w strukturach ponadlokalnych jest równie
wspó praca gminy z lokalnymi samorz dami regionu. Gmina Pi tek jest cz onkiem:
1) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dzia ania „POLCENTRUM”,
2)
owickiej Grupy Rybackiej ( GR),
3) Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury (SPiGD),
4) Zwi zku Mi dzygminnego „Bzura” (ZM ”Bzura”),
5) Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi czyckiej (SPiGZ ).
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3. UWARUNKOWANIA I ZADANIA WYNIKAJ CE Z OPRACOWA
PLANISTYCZNYCH WY SZEGO RZ DU
3.1. UWARUNKOWANIA I ZADANIA DLA REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
W GMINIE PI TEK WYNIKAJ CE Z KONCEPCJI POLITYKI
PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
Zgodnie z pismem ódzkiego Urz du Wojewódzkiego w odzi, z dnia 12 marca 2014,
znak: IA-I.742.13.2014.DD, na obszarze gminy Pi tek nie wyst puj zadania rz dowe,
wpisane do rejestru programów zada rz dowych s
cych realizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym, o którym mowa w art. 48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3.2. UWARUNKOWANIA I ZADANIA DLA REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
W GMINIE PI TEK WYNIKAJ CE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ÓDZKIEGO
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa ódzkiego jest opracowaniem
z zakresu polityki przestrzennej sporz dzonym przez samorz d województwa ódzkiego w celu
okre lenia kierunków rozwoju regionu. Odgrywa rol koordynuj
mi dzy planowaniem
krajowym a miejscowym.
Obszar gminy Pi tek zosta uj ty w Planie zagospodarowania przestrzennego
województwa ódzkiego jako:
1) w strukturze osadniczo-funkcjonalnej: lokalny o rodek gminny, znajduj cy si we
wschodniej cz ci powiatu
czyckiego, poza granicami ódzkiego obszaru
metropolitarnego o niskim poziomie rozwoju spo eczno–gospodarczego (le cy w
strategicznej strefie ywicielskiej – rozwój intensywnego rolnictwa),
2) w aspekcie spo eczno-demograficznym:
obszar problemowy demograficznie (dla powiatu
czyckiego wska nik
przyrostu rzeczywistego w 2008 r. by ni szy ni rednia dla województwa, a
prognozowany ubytek ludno ci w latach 2006 – 2030 wynosi powy ej 10 % - wg
prognozy GUS),
obszar o z ych warunkach mieszkaniowych, potencjalnie problemowy (dla
powiatu czyckiego dynamika wzrostu zasobów mieszkaniowych w latach 2004
– 2008 by a ni sza od redniej województwa, stan istniej cych mieszka jest
y, ich wyposa enie ubogie, a potrzeby mieszkaniowe do 2030 r. okre la si na
6-7 ty . nowych mieszka ),
obszar o
redniej dost pno ci do placówek infrastruktury spo ecznej,
szczególnie ochrony zdrowia i kultury (w powiecie czyckim na 10 ty . ludno ci
przypada 15,1 – 20 lekarzy, a na 1 placówk biblioteczn przypada 3001 – 4000
ludno ci),
obszar o du ym bezrobociu (w powiecie czyckim w 2008 r. stopa bezrobocia
wynosi a 10,5%),
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3)

w aspekcie przyrodniczym:
na terenie gminy wyst puj obszary Natura 2000,
na terenie gminy znajduje si Obszar Chronionego Krajobrazu,
4) w aspekcie gospodarczym:
obszar o bardzo korzystnych warunkach dla rozwoju rolnictwa (w powiecie
czyckim wyst puje najwy szy poziom produkcji rolnej oraz najkorzystniejsza
struktura obszarowa gospodarstw w stosunku do innych regionów województwa
- gospodarstwa du e, czyli powy ej 15 ha stanowi powy ej 35 % powierzchni
powiatu),
5) w zakresie infrastruktury komunikacyjnej:
obszar o dobrym dost pie do tranzytowych szlaków komunikacyjnych –
autostrady A1 oraz dróg wojewódzkich nr 702 i 703,
obszar o dobrym po czeniu komunikacyjnym z miastami powiatowymi czyca,
Zgierz oraz Kutno, w których znajduje si dworzec kolejowy oraz dworzec
komunikacji autobusowej mi dzymiastowej,
budowa linii kolejowej relacji Zgierz – Kutno, w s siedztwie autostrady A1 jako
rozwi zanie alternatywne w stosunku do budowy drugiego toru wzd
istniej cej linii kolejowej.
6) w aspekcie przyrodniczo-kulturowym wyst puj :
obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berli skiej,
obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Pradoliny Warszawsko –
Berli skiej PLB 100001;
obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Pradoliny Bzury-Neru PLH
100006;
obszar w granicach G ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 402 Stryków
oraz G ównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 226 Kro niewice – Kutno,
obszar wyst powania gleb o wysokiej warto ci rolniczej w stosunku do innych
regionów województwa.
Uogólniaj c, wizja rozwoju w Aktualizacji planu zagospodarowania przestrzennego
województwa ódzkiego okre la miejscowo gminn Pi tek jako:
lokalny o rodek wiejski, na rozwój którego ma wp yw oddzia ywanie miast
czyca, Kutno oraz Zgierz, jako regionalnych o rodków wzrostu,
strategiczna strefa
ywicielska – rozwój intensywnego rolnictwa,
z wyspecjalizowan produkcj roln g ównie w zakresie warzywnictwa,
strategiczny rejon rozwoju przedsi biorczo ci w oparciu o g ówne w y
transportowe.
Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego województwa ódzkiego wyodr bnia
w gminie Pi tek nast puj ce zadania dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych:
realizacj obwodnic w ci gu dróg wojewódzkich nr 702 i 703 na terenie
miejscowo ci Pi tek,
budow stacji elektroenergetycznych 110/15 kV w gminie Pi tek,
budow linii elektroenergetycznej 110 KV relacji Kutno – Zgierz, przechodz cej
przez teren gminy Pi tek.
Podsumowuj c powy sze, Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa
ódzkiego przewiduje, e: „Miasta ma e i bardzo ma e w perspektywie do 2030 r. mog straci
na swoim znaczeniu zarówno ze wzgl du na problemy demograficzne, ogólnoeuropejskie
trendy zwi zane z koncentracj kapita u, jak i odp yw ludno ci wiejskiej zwi zany z
restrukturyzacj rolnictwa. Nie oznacza to jednak spo ecznej degradacji tych miast. W zwi zku
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z popraw ich dost pno ci, jak te zmianami zwi zanymi z zatrudnieniem (e-praca), mog si
sta atrakcyjnymi miejscami do zamieszkania. Nadal b
generowa y rozwój gospodarczy
otaczaj cych je obszarów wiejskich oraz zapewnia y dost p do us ug powszechnych. (...) Dla
obszarów wiejskich, jako priorytetowy kierunek dzia , przyjmuje si rozwój wielofunkcyjny
oparty, poza dzia alno ci rolnicz , mi dzy innymi na us ugach turystycznych, w tym
agroturystycznych i wypoczynkowych, wst pnym przetwórstwie rolno-spo ywczym, rzemio le i
kodzielnictwie. W ramach modernizacji gospodarstw zak ada si przemiany struktury
agrarnej w kierunku wzrostu redniej powierzchni gospodarstwa rolnego, spadku ogólnej ich
liczby oraz ich polaryzacj . Najwi ksza intensywno przemian struktury gospodarstw wyst pi
w pó nocnej cz ci województwa. Nast pi równie zmiany w strukturze u ytkowania ziemi.
Do 2020 r. prognozowany ubytek mo e dotyczy ok. 25 tys. ha u ytków rolnych. Na
zrównowa ony rozwój obszarów wiejskich niezwykle istotny wp yw b dzie mia rozwój miast
ma ych i bardzo ma ych, kszta tuj cych lokalne wi zi spo eczne i to samo
terytorialn
mieszka ców. Zak ada si utrzymanie i rozwój w tych o rodkach funkcji mieszkaniowych,
lokalnych sektora publicznego oraz funkcji wyspecjalizowanych m.in. w zakresie turystyki,
rekreacji i kultury, jak równie tworzenie i funkcjonowanie przedsi biorstw przetwórstwa rolnospo ywczego, stanowi cych trzon bazy ekonomicznej i b
cych czynnikiem wi
cym
miasta z otaczaj cymi je obszarami wiejskimi.”
3.3 UWARUNKOWANIA I ZADANIA WYNIKAJ CE ZE STRATEGII ROZWOJU
WOJEWÓDZTWA ÓDZKIEGO
„Strategia Rozwoju Województwa ódzkiego 2020” przyj ta uchwa Nr XXXIII/644/13
Sejmiku Województwa
ódzkiego z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia
zaktualizowanej Strategii Województwa ódzkiego na lata 2007-2020 i zmiany jej nazwy na
Strategia Rozwoju Województwa ódzkiego 2020, wyznacza priorytetowe strefy dzia
i jest
podstaw do opracowywania uszczegó owionych programów operacyjnych.
Celem podstawowym zdefiniowanym w „Strategii ...” jest zrównowa ony rozwój
województwa, do pozosta ych nale :
1) Restrukturyzacja technologiczna gospodarki:
Kreowanie warunków do tworzenia, dyfuzji i absorbcji innowacji, prowadz cych
do restrukturyzacji technologicznej gospodarki województwa oraz budowa sieci
powi za mi dzy przedsi biorstwami, placówkami naukowymi i instytucjami
otoczenia biznesu;
Zwi kszenie wysokiej jako ci, kreatywnego kapita u ludzkiego, aktywnego
zawodowo we wszystkich kategoriach wiekowych oraz uruchomienie
niewykorzystanych zasobów pracy.
2) Kreatywny kapita ludzki
Dzia ania ukierunkowane na zahamowanie i odwrócenie niekorzystnych trendów
demograficznych, szczególnie na zahamowanie odp ywu z regionu ludzi
odych;
Zwi kszenie wysokiej jako ci, kreatywnego kapita u ludzkiego, aktywnego
zawodowo we wszystkich kategoriach wiekowych oraz uruchomienie
niewykorzystanych zasobów pracy.
3) Konkurencyjno ódzkich uczelni
Efektywne wykorzystanie potencja u akademickiego do podniesienia
konkurencyjno ci ódzkich uczelni na arenie krajowej i mi dzynarodowej;
Dostosowanie kierunków kszta cenia do potrzeb regionalnego rynku pracy
oraz poprawa wspó pracy sektora naukowo – badawczego z gospodark
4) Rozwój g ównych o rodków miejskich i wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich.
Lepsze wykorzystanie potencja ów rozwojowych odzi i g ównych o rodków
miejskich do tworzenia i absorbowania innowacji, rozwoju sektora kreatywnego,
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5)

6)

7)

8)

9)

wzrostu
zatrudnienia,
powi za
funkcjonalnych
oraz
stymulowania
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich;
Efektywne wykorzystanie potencja ów wiejskich dla rozwoju rolnictwa;
Kszta towanie i poprawa adu przestrzennego oraz intensyfikacja procesów
rewitalizacji.
Sprawne powi zania transportowe.
Zapewnienie sprawnych powi za transportowych z g ównymi o rodkami
gospodarczymi w kraju i Europie oraz powi za wewn trz wojewódzkich
zapewniaj c spójno terytorialn ;
Integracja systemu transportu zbiorowego.
Dost p do dobrej jako ci us ug publicznych.
Zapewnienie mieszka com dost pu do dobrej jako ci us ug: edukacji, zdrowia,
kultury i rekreacji oraz infrastruktury teleinformatycznej i technicznej.
Zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia spo ecznego.
Zmniejszenie skali ubóstwa i wykluczenia spo ecznego dla pobudzenia rozwoju
gospodarczego,
Dzia ania ukierunkowane na rzecz równouprawnienia i przeciwdzia ania
dyskryminacji.
Rozwój kapita u spo ecznego i wzmacnianie to samo ci regionalnej.
Tworzenie warunków dla rozwoju kapita u spo ecznego i poczucia to samo ci
regionalnej wzmacniaj cej integracj wewn trzn województwa.
Ochrona zasobów przyrodniczych.
Ochrona stanu i poprawa jako ci rodowiska przyrodniczego oraz racjonalne
wykorzystanie jego zasobów i ró norodno ci kulturowej jako potencja u
rozwojowego dla turystyki.

3.4. UWARUNKOWANIA I ZADANIA DLA REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ W
GMINIE PI TEK WYNIKAJ CE Z PLANU ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU
CZYCKIEGO NA LATA 2008-2013
Plan rozwoju powiatu to ustalenie celów rozwoju, mo liwych do osi gni cia oraz
metod, jakie zastosuje si realizuj c ustalone cele, a tak e zestawu dost pnych rodków, jakie
zostan wykorzystane do ich realizacji.
Celem nadrz dnym powiatu czyckiego jest stworzenie „licz cego si Centrum Polski,
rodka produkcji i przetwórstwa rolno–spo ywczego, w którym mieszka cy s otwarci dla
przyjezdnych turystów i inwestorów, miejsca o bogatej historii i tradycjach, bezpiecznego,
cego szans dla ludzi pracowitych, przedsi biorczych i wykszta conych”.
Priorytety rozwoju powiatu czyckiego wed ug Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008 – 2013:
- Infrastruktura transportowa. Poprawa dost pno ci komunikacyjnej powiatu
czyckiego,
- Ochrona rodowiska, zapobieganie zagro eniom i energetyka,
- Gospodarka, innowacyjno , przedsi biorczo ,
- Spo ecze stwo informacyjne,
- Infrastruktura Spo eczna,
- Odnowa obszarów miejskich i wiejskich,
- Pomoc techniczna.
Kluczowe zadania zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu czyckiego na lata
2008 - 2013, których realizacja ma na celu osi gni cie m.in. celów, który dotycz gminy
Pi tek:
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-

-

Nowoczesno
i ekologia – podniesienie jako ci kszta cenia zawodowego poprzez
nowoczesne wyposa enie pracowni dydaktycznych wraz z termomodernizacj
placówek;
ERA IN YNIERA – Kompleks pracowni do nowoczesnego kszta cenia zawodowego
odzie y szkó ponadgimnazjalnych w Powiecie czyckim.

3.5. ZADANIA DLA REALIZACJI POLITYKI PRZESTRZENNEJ W GMINIE PI TEK
WYNIKAJ CE Z PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY PI TEK NA LATA
2004 – 2006 Z PRZED
ONYM OKRESEM PROGRAMOWANIA DO 2013 ROKU
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pi tek okre la strategi spo eczno-gospodarcz
gminy. Wskazuje cele i kierunki zaanga owania rodków z funduszy strukturalnych i w asnych
gminy. Lokalny program rozwoju okre la konkretne zadania, terminy ich realizacji oraz
wielko
i sposoby finansowania tych zada . Plan Rozwoju Lokalnego jest podstawowym
narz dziem wspieraj cym zarz dzanie na poziomie samorz du. Poszerza mo liwo ci
inwestycyjne, zwi ksza szybko ich realizacji, umo liwia koncentracj inwestycji.
Zapisy Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Pi tek s spójne z:
- ramowym programem dzia ania Rady Gminy,
- Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
- Ekofizjografi ,
- Programem Ochrony rodowiska dla Gminy Pi tek,
- Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pi tek,
- Narodowym Planem Rozwoju.
Za strategiczne obszary dzia
i programy s
cymi do ich realizacji Plan uznaje:
1. Tworzenie na terenie gminy kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego:
Wyznaczanie terenów pod dzia alno rekreacyjno-wypoczynkow ,
Wykonanie cie ki spacerowo-rowerowej brzegiem rzeki Moszczenicy od Pi tku
do Piekar,
Nowe formy turystyki i rekreacji,
Upowszechnienie wizerunku gminy „Geometrycznego rodka Polski”,
Budowa zbiornika wodnego dla w dkarzy i celów rekreacyjnych w Piekarach,
Renowacja Parku.
2. Rolnictwo i aktywizacja terenów wiejskich:
Tworzenie grup producenckich,
System kszta cenia mieszka ców wsi,
Organizowanie gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy Pi tek.
3. Aktywizacja inwestycyjna terenów po onych w obr bie zjazdów z przysz ej
autostrady:
Baza danych o gminie,
Oferta promocyjna,
Preferencyjna polityka podatkowa,
Program uzupe niania infrastruktury w obr bie zjazdów,
Pozyskiwanie dla gminy rodków zewn trznych.
Kluczowe projekty, zawarte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Pi tek na lata 2004 –
2006 z przed onym okresem programowania do 2013 roku:
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modernizacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej gminy Pi tek,
Budowa drogi gminnej Jasionna – Piaski,
Budowa drogi gminnej ul. Szkolna z parkingami,
Budowa drogi powiatowej ladków Rozlaz y – Boguszyce,
Budowa drogi powiatowej Konarzew – B onie,
Budowa drogi gminnej Czerników – Boguszyce,
Budowa grogi gminnej Balków,
Budowa drogi gminnej Górki ubnickie - abokrzeki
Budowa drogi gminnej Konarzew,
Budowa drogi gminnej Górki P awskie – nowa nak adka,
Budowa drogi gminnej Pi tek ul. Bitwy n/Bzur ,
Budowa mostu Janków – Górki P awskie,
Budowa mostu Boguszyce – Sypin – Borowiec,
Budowa chodnika ul. owicka do mostu na Malinie,
Budowa chodnika ul. czycka,
Budowa chodnika ul. Kutnowska do Piekar strona prawa - wymiana oraz
budowa nowego odcinka,
Modernizacja stacji uzdatniania wody hydrofornia Pi tek,
Wymiana sieci wodoci gowej we wsi Pokrzywnica,
Modernizacja stacji wodoci gowej Pokrzywnica,
Wymiana kanalizacji ul. Konarskiego d . 350 mb,
Budowa sieci wodoci gowej dla wsi Sypin, Borowiec, Go lub SK.,
Rozbudowa sieci wodoci gowej: W ostowice, P awice, Górki P awskie,
Or dki, Janków, abokrzeki,
Program rozwoju gospodarki ciekowej,
Remont sali gimnastycznej „PILAWA”,
Ogrodzenie kompleksu szkolnego w Pi tku,
Utwardzenie boiska do pi ki koszykowej w SP Czerników,
Budowa sto ówki przy Gimnazjum w Pi tku,
Budowa stra nicy OSP i Gminnego O rodka Kultury w Pi tku.
Spo ród powy szych zada , zrealizowano do tej pory zadania nr 2,0 oraz 10 przy czym
zadanie nr 2 zaplanowano do realizacji ju w 2013 r.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Pi tek zak ada te inwestycje wieloletnie, za których
wdro enie ma by odpowiedzialna gmina Pi tek:
1. Budowa dróg:
Pi tek, ul. Polna,
Budowa drogi gminnej Mchowice,
Krzyszkowice – Konarzew,
Rogaszyn – P awice,
ubnica Stara,
Pokrzywnica,
Konarzew – Kwilno,
ka – Orenice – remont drogi,
Orenice – Oreniczki,
ostowice – W ostowice Wie ,
Su kowice Pierwsze i Drugie,
Piekary – Micha ówka,
Piekary od drogi woj. nr 702 do Micha ówki – remont,
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2.

a)

4.

5.

Witów (dukt le ny),
Su kowice Drugie – Le ajna,
abokrzeki – Moraków,
Konarzew – Witów nr 313024,
ostowice i W ostowice Parcele,
ladków Podle ny – ladków Górny,
Janowice – Go lub (nowa nak adka),
Janków – azin,
awice – Janków – Rogaszyn,
ubnica Stara – ubnica Nowa,
Broników – ka,
Budowa drogi gminnej ul. Ko cielna – nak adka asfaltowa,
Budowa drogi gminnej Rogaszyn – nowa nak adka,
Sladków Rozlaz y – Dunaj – Boguszyce Dunaj – Mys ówka,
ladków Podle ny – do gminy Ozorków,
Jasionna Gadka,
ladkówek.
Budowa mostów:
Piekary,
awice – Janków,
Orenice - Oreniczki,
ka,
Krzyszkowice – Pokrzywnica,
Pi tek m yn na Grobli.
Budowa chodników:
Pi tek ul. owicka do ki,
Pokrzywnica do tartaku,
Pi tek ul. Kutnowska do skrzy owania z ul. Poln ,
Budowa chodnika ul. Ko cielna,
Pi tek ul. Su kowska,
Pi tek ul. Zgierska.
Zaopatrzenie mieszka ców w wod :
Modernizacja stacji wodoci gowej w Pokrzywnicy (II etap),
Regeneracja studni g binowej na hydroforni w m. Pi tek i wybudowanie IV
studni g binowej,
Budowa zbiornika retencyjnego.
Kanalizacja sanitarna:
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul.
owicka, Zgierska, Su kowska,
Senatorska, Kutnowska, Polna i Piekary,
Modernizacja oczyszczalni cieków.
Inne:
Wymiana stolarki okiennej w budynki Urz du Gminy – termomodernizacja,
Remont dachu na budynku szkolnym w Gimnazjum w Pi tku,
Budowa sto ówki przy Gimnazjum w Pi tku (II etap),
Budowa budynku socjalnego w Pi tku dla 60 rodzin,
Gazyfikacja – Pi tek, ubnica, Janowice, Janówek, ka, Bielice, Pokrzywnica,
Modernizacja kompleksu Sportowego „MALINY” Pi tek,
Boisko wielofunkcyjne „Orlik”.
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3.6. UWARUNKOWANIA WYNIKAJ CE Z OBOWIAZUJ CYCH PLANÓW
MIEJSCOWYCH
Dla obszaru gminy Pi tek obowi zuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, obejmuj cy cz
obr bu wiejskiego
ka-Bielice uchwalony uchwa nr
XXXIV/177/13 Rady Gminy Pi tek z dnia 18 listopada 2013 r.
Rada Gminy Pi tek podj a równie uchwa y w sprawie sporz dzenia kilku innych
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym dla miejscowo ci gminnej
Pi tek. Procedowanie prac nad tymi planami zosta o wstrzymane z uwagi na brak zgody
Ministerstwa Rolnictwa na zmian przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze. Na obszarach
tych planów wyst powa y gleby klasy II i III podlegaj ce szczególnej ochronie.
Bior c pod uwag uwarunkowania wynikaj ce z potrzeby ochrony gleb o wysokich
klasach bonitacyjnych w niniejszym Studium zosta a dokonana weryfikacja przeznaczenia
terenów na cele budowlane.
Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z
dnia 27 marca 2003 r. „Ustalenia studium s wi
ce dla organów gminy przy sporz dzaniu
planów miejscowych”.
Plany miejscowe s
kszta towaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej, a
wytyczone w nich kierunki rozwoju musz mie kontynuacj w kolejnych opracowaniach, tak
aby zachowa ci
procesów urbanistycznych. Dlatego przy sporz dzaniu Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego nale y uwzgl dni nakre lony
w planach przestrzenny obraz gminy, w tym uk ad komunikacyjny, sposób wyposa enia
terenów w infrastruktur techniczn , wyznaczone dla poszczególnych terenów funkcje,
parametry i wska niki kszta towania zabudowy, dostosowuj c je do aktualnego stanu
zagospodarowania, nowych potrzeb i przepisów prawa.

4. ZADANIA S
CE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW
PUBLICZNYCH
Z analizy wy ej wymienionych opracowa , s
cych kszta towaniu polityki
przestrzennej na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, wynikaj zadania
ce realizacji nie tylko lokalnych (gminnych) celów publicznych, ale równie celów
ponadlokalnych, czyli takich, które zasi giem oddzia ywania wykraczaj poza granice gminy.
Do zada gminy Pi tek, s
cych realizacji ponadlokalnych celów publicznych
zaliczaj si :
- dzia alno rolnicza: produkcja rolnicza i przetwórstwo rolno-spo ywcze maj ce na celu
zaspokojenie ponadlokalnych potrzeb ywno ciowych – strategiczna strefa ywicielska;
- utrzymywanie dróg powiatowych oraz gminnych, b
cych elementem sieci dróg
ponadlokalnych, stanowi cych po czenie z gminami o ciennymi
- utrzymanie i opieka nad zabytkami.
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5. STAN ZAGOSPODAROWANIA GMINY PI TEK
5.1.

UWARUNKOWANIA SPO ECZNO–GOSPODARCZE

5.1.1. Sytuacja demograficzna
Jednym z podstawowych czynników warunkuj cych rozwój spo eczno–gospodarczy
gminy oraz charakteryzuj cych jej atrakcyjno s mieszka cy.
Trendy rozwoju ludno ciowego stanowi najwa niejsz przes ank oceny szans
i mo liwo ci realizacji przysz ych programów rozwoju spo eczno-gospodarczego, a tak e
wskazuj i okre laj przysz e potrzeby gminy w zakresie m. in. nowych mieszka , obiektów
infrastruktury spo ecznej i technicznej, miejsc pracy, obiektów dzia alno ci gospodarczej itp.
Liczb ludno ci oraz zmiany w wielko ci zaludnienia w gminie Pi tek w ostatnich
latach przedstawiaj poni sze tabele.
Liczba ludno ci, g sto

zaludnienia i wska nik feminizacji w gminie Pi tek
Kobiety

Ludno
czy ni

Ogó em

na 100
czyzn

3280

3403

104

49

3231

3345

104

6313

47

3110

3203

103

6265

47

3105

3160

102

Rok

Ogó em

na 1 km

2002

6683

50

2005

6576

2010
2012

2

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego.

Ogólna liczba ludno ci ca ej gminy Pi tek pod koniec 2012 r. wynosi a 6265 osób. W
porównaniu z 2002 r. w wyniku ubytku migracyjnego i ubytku naturalnego, liczba ludno ci
gminy zmniejszy a si o ok. 6%.
Obecnie pod wzgl dem liczby mieszka ców gmina Pi tek zajmuje 3 miejsce w ród
gmin powiatu czyckiego, wyprzedzaj c gminy: Daszyna, Góra wi tej Ma gorzaty, Grabów,
winice Warckie i Witonia. Mieszka cy gminy Pi tek rozmieszczeni s w 45 miejscowo ciach
nale cych do 33 so ectw.
Liczba ludno ci w poszczególnych so ectwach i wsiach gminy Pi tek
So ectwo

Liczba ludno ci w
so ectwie

Miejscowo

2013 r.
Balków

423

Bielice

167

Boguszyce

Liczba ludno ci w
miejscowo ci
2013 r.

Balków

423

Bielice

81

Broników

86

199

Boguszyce

199

Czerników

154

Czerników

154

Go lub

313

Go lub

156

Go lub Osada

157

Górki ubnickie

40

Górki ubnickie

40

Górki P

112

Górki P

112

awskie

20

awskie

Janowice

144

Janków-Or dki

92

Jasionna

78

Konarzew

209

Janowice

130

Janówek

14

Janków

29

Or dki

63

Jasionna

78

Konarzew

189

onie
Krzyszkowice
ka

94

Krzyszkowice

159

ka

20
94
159

ubnica

158

ubnica

158

Mchowice

117

Mchowice

117

Micha ówka

56

Micha ówka

56

Mys ówka

62

Mys ówka

62

Orenice

96

Orenice

96

Piaski-Le ajna

57

Stare Piaski

57

awice

101

awice

80

awice-Parcele
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Pi tek

1854

Pi tek

1854

Piekary

157

Piekary

157

Pokrzywnica

366

Pokrzywnica

325

Rogaszyn

ynów

41

61

Rogaszyn

61

Su kowice Pierwsze

182

Su kowice Pierwsze

182

Su kowice Drugie

51

Su kowice Drugie

51

ladków Podle ny

93

ladków Podle ny

93

ladków Rozlaz y

212

ladków Rozlaz y

212

Sypin-Borowiec

127

Witów

113

Sypin

60

Borowiec

67

Witów

113

ostowice

25

ostowice

25

ostowice-Parcele

35

ostowice-Parcele

35

abokrzeki
RAZEM

96

abokrzeki

96

6203

ród o: Urz d Gminy w Pi tku

W gminie Pi tek, podobnie jak w ca ym województwie od lat obserwuje si spadek
liczby ludno ci, jednak jest on stosunkowo ma y – wynosi 6%.
Powodem takiej sytuacji jest ujemny przyrost naturalny (liczba zgonów przewy sza
liczb urodze ) oraz ujemne saldo migracji (liczba zameldowa jest mniejsza ni wymeldowa
z terenu gminy).
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Przyrost naturalny w gminie Pi tek
Rok

Urodzenia

Zgony

Przyrost naturalny

2002

57

96

-39

2007

68

79

-11

2012

60

98

-38

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego.

Migracje w gminie Pi tek
Rok

Zameldowania

Wymeldowania

Saldo migracji

2002

35

74

-39

2007

51

90

-39

2012

30

50

-20

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego.

Struktura wieku mieszka ców w gminie Pi tek
Liczba ludno ci
Rok
ogó em

w wieku
przedprodukcyjnym

w wieku
produkcyjnym

w wieku
poprodukcyjnym

2002

6683

1186

4186

1311

2007

6490

1008

4235

1247

2012

6265

903

4116

1246

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego.

Z powy szej analizy wynika, e wska nik salda migracji od lat jest ujemny, co przy
ujemnym przyro cie naturalnym jest niekorzystn prognoz demograficzn dla rozwoju
ludno ciowego gminy Pi tek.
5.1.2. Infrastruktura spo eczna
Podstawowym zadaniem infrastruktury spo ecznej jest obs uga i zaspokajanie
podstawowych potrzeb lokalnych spo ecze stwa, dlatego o rodki wiejskie wyposa one s
ównie w us ugi elementarne, s
ce codziennym potrzebom ludno ci. Us ugi
ponadpodstawowe pe ni najbli sze o rodki lokalne (gminne (Pi tek) i powiatowe ( czyca))
za us ugi wy szego rz du pe ni o rodki ponadlokalne (powiatowe ( czyca, Kutno) oraz
wojewódzkie ( ód ). Miejscowo Pi tek, pe ni ca funkcj o rodka gminnego, wyposa ona
jest w podstawowe obiekty administracyjne, gospodarcze i spo eczne, zwi zane z o rodkiem
gminnym.
Opieka medyczna
Opiek zdrowotn zapewniaj dwie prywatne przychodnie na terenie gminy –
Niepubliczny Zak ad Opieki Zdrowotnej „SANITAS” w Pi tku oraz Niepubliczny Zak ad Opieki
Zdrowotnej „ALAMED” w Piatku. W 1999 r. sprywatyzowany zosta Gminny O rodek Zdrowia.
Wszystkie przychodnie dzia aj na bazie wynaj tych pomieszcze gminnego zasobu
nieruchomo ci.
a) Pomoc spo eczna
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Pi tku zajmuje si opiek , przeciwdzia aniem
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bezrobociu, profilaktyk i pomoc w problemach alkoholowych. O rodek prowadzi szkolenia
wspó finansowane przez Uni Europejsk .
Wed ug danych z Banku Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego
w 2012 r. z pomocy O rodka skorzysta o 226 rodzin, w tym 639 osób.
b) Edukacja
Na terenie gminy funkcjonuj placówki edukacyjne: Szko a Podstawowa w
Czernikowie, Szko a Podstawowa im. Marsza ka Józefa Pi sudskiego w Pi tku, Gimnazjum im.
prof. Stefana Pie kowskiego w Pi tku oraz Zespó Szkó Mechanizacji Rolnictwa im.
Bohaterów Walk nad Bzur w Pi tku. Szko a podstawowa oraz gimnazjum w Pi tku znajduj
si w jednym kompleksie szkolnym. Do szkó podstawowych w roku 2012 r. ucz szcza o 335
dzieci. Do gimnazjum ucz szcza o 192 uczniów. W ostatnich latach liczba uczniów we
wszystkich szko ach znacznie spad a.
W Pi tku znajduje si przedszkole, a przy szko ach podstawowych funkcjonuj
oddzia y przedszkolne, w których, wg informacji z Banku Danych Lokalnych GUS, w 2012 r.
sprawowano opiek nad 146 dzie mi.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne uzupe niaj placówki o wiatowe w
czycy, Zgierzu,
odzi i Kutnie. M odzie ucz szcza na wy sze uczelnie, g ównie w wi kszych o rodkach
akademickich (Warszawa, ód , Pozna , Toru ) i do okolicznych uczelni na terenie P ocka,
owicza i Kutna.
c) Dzia alno kulturalna
Na terenie gminy funkcjonuje Gminny O rodek Kultury w Pi tku. Dzia alno
w
zakresie kultury i animacji prowadz równie placówki o wiatowe, Gminna Biblioteka
Publiczna w Pi tku, a tak e stra nice wiejskie. W 2012 roku ksi gozbiór biblioteki wynosi 23
800 ksi ek. W Gminnej Bibliotece Publicznej funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej.
W gminie odbywaj si cykliczne wystawy twórców z regionu. Odbywaj si one
ka dego roku wiosn oraz ka dego roku jesieni .
Przy OSP Pi tek dzia a Orkiestra D ta „Plenery”.
Ko cio y parafialne rzymsko-katolickie znajduj si w Pi tku i P awicach. Cmentarz
parafialny znajduje si na terenie miejscowo ci Pi tek. Ko ció parafialny starokatolicki
mariawitów znajduje si w Pi tku, a jego cmentarz wyznaniowy w Pokrzywnicy.
d) Baza sportowa
Obiekty sportowe na terenie gminy to 3 sale gimnastyczne, boisko przy szkole oraz
stadion sportowy nale cy do Urz du Gminy Pi tek. W ramach budowy kompleksu Moje
Boisko - Orlik 2012 powsta o boisko sportowe w bezpo rednim s siedztwie szko y
podstawowej i gimnazjum.
e) Organizacje pozarz dowe
Wspó praca z organizacjami pozarz dowymi przyczynia si do integracji lokalnej
spo eczno ci. W czenie ich do realizacji zada publicznych przyczyni si do umocnienia
poczucia spo ecznej odpowiedzialno ci oraz rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego.
Na terenie gminy Pi tek dzia aj nast puj ce organizacje pozarz dowe:
Towarzystwo Mi ników Pi tku i Okolic;
Ludowy Klub Sportowy „Malina Pi tek” - upowszechniaj cy kultur fizyczn i sport;
jednostki Ochotniczej Stra y Po arnej: w Pi tku, Balkowie, Jankowie, Janowicach,
Go lubiu i Orenicach – prowadz ce dzia alno zapobiegaj
po arom i chroni
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rodowisko, udzia w akcjach ratowniczych, a tak e dzia alno kulturalno-o wiatowa
i rozrywkowa;
LUKS „Olimpijczyk” przy Gimnazjum w Pi tku;
UKS przy Szkole Podstawowej w Pi tku;
Dru yna harcerska im. Zawiszy Czarnego przy Szkole Podstawowej w Pi tku;
Uczniowski Klub Sportowy „Sportos” przy Szkole Podstawowej w Czernikowie;
Polski Zwi zek W dkarski;
Ko o owieckie „Czapla”;
f) Poziom bezpiecze stwa
Kontrol bezpiecze stwa i porz dku publicznego na terenie gminy sprawuje
Komisariat Policji w Pi tku, podlegaj cy pod Komend Powiatow Policji w czycy.
g) Turystyka i rekreacja
Do g ównych walorów turystycznych gminy nale obiekty wpisane do rejestru zabytków:
zespó ko cio a parafialnego w Ciechos awicach,
zespó pa acowo-parkowy wraz z bram wjazdow w Go lubiu (w asno
Stadniny
Koni Walewice),
park miejski w Pi tku,
ko ció pw. w. Trójcy w Pi tku,
dzwonnica w Pi tku,
park w Su kowicach Pierwszych,
dwór i park w Witowie.
Gmina nie ma rozbudowanej bazy turystycznej. Na terenie gminy wyst puj nieliczne
punkty gastronomiczne (wi kszo z nich jest zgrupowana w miejscowo ci gminnej).
Przy Zespole Szkó Mechanizacji Rolnictwa w Pi tku znajduje si internat o
pojemno ci 50 – 100 miejsc noclegowych. Brak jest obiektów agroturystycznych
i rekreacyjnych, pokojów go cinnych, obiektów turystyki konnej.
W zakresie rekreacji na terenie gminy organizowane s festyny, zabawy ludowe i
rajdy rowerowe.
Przez teren gminy przebiegaj
szlaki rowerowe oraz fragmenty szlaków
samochodowych i konnego.
5.1.3. Zasoby mieszkaniowe
Podstawowym czynnikiem warunkuj cym jako
ycia mieszka ców s zasoby
mieszkaniowe i ruch budowlany. Ze wzgl du na rolniczy charakter gminy, na jej wiejskim
obszarze dominuj wolno stoj ce budynki mieszkalne, b
ce elementem siedliska rolnego.
Typowa zabudowa jednorodzinna wyst puje na terenie miejscowo ci gminnej.
Sytuacj mieszkaniow ludno ci oraz zmiany w budownictwie mieszkaniowym
charakteryzuj ni ej przedstawione analizy.
Zasoby mieszkaniowe w gminie Pi tek
Zasoby mieszkaniowe

Rok
2002

mieszkania

izby

pow. u yt. w m²

1943

7435

165815
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2005

1940

7445

166155

2012

1960

7747

173671

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego.

Przeci tna powierzchnia u ytkowa mieszkania w gminie Pi tek
Rok

rednia powierzchnia u ytkowa mieszkania w m²
jednego mieszkania

na jedn osob

2002

85,3

24,8

2007

85,6

25,6

2012

88,6

27,7

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego.

Stan wyposa enia budynków w instalacje techniczno-sanitarne w gminie Pi tek
Rodzaj instalacji techniczno-sanitarnej
wodoci g

Rok

azienka

% ogó u
mieszka

ilo

ilo

centralne ogrzewanie

% ogó u
mieszka

ilo

% ogó u
mieszka

2003

1583

81,4

1208

62,1

1064

54,7

2007

1585

81,7

1212

62,5

1067

55,0

2012

1692

86,3

1407

71,8

1182

60,3

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego.

Rosn ce zasoby mieszkaniowe przy malej cej liczbie mieszka ców wp ywaj
korzystnie na wska niki charakteryzuj ce warunki mieszkaniowe.
W ci gu ostatnich lat obserwowany by przyrost liczby mieszka . Nowo budowane
mieszkania charakteryzuj si korzystniejsz struktur i s wi ksze pod wzgl dem ogólnej
powierzchni u ytkowej i liczby izb.
rednia powierzchnia u ytkowa mieszkania oraz
powierzchnia u ytkowa mieszkania przypadaj ca na 1 osob systematycznie ro nie. Równie
stan wyposa enia mieszka w podstawow infrastruktur techniczno-sanitarn z roku na rok
jest coraz lepszy.
Tempo ruchu budowlanego na terenie gminy Pi tek obrazuj poni sze dwa
zestawienia. W jednym wskazano liczb nowych mieszka , budynków mieszkalnych oraz
budynków niemieszkalnych, natomiast w drugim informacje o wydanych warunkach zabudowy
na nowe obiekty budowlane.
Tempo budownictwa obrazuje liczba oddanych do u ytkowania nowych mieszka i
budynków. Z analizy poni szej tabeli mo na wywnioskowa , e post puje stopniowy wzrost w
budownictwie indywidualnym, natomiast nie oddaje si do u ytku adnych budynków ani
mieszka komunalnych.
Mieszkania i nowe budynki oddane do u ytkowania w gminie Pi tek
Mieszkania

Rok

Budynki mieszkalne

Budynki niemieszkalne

indywidualne

pozosta e

indywidualne

pozosta e

indywidualne

pozosta e

2003

1

-

-

-

-

-

2004

2

-

2

-

2

-

25

2006

4

-

2

-

2

-

2008

6

-

6

-

6

-

2010

7

-

7

-

-

10

2012

5

-

4

-

15

7

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego

Wydane decyzje o warunkach zabudowy w latach 2011 – 2013
Rok

Budynki
mieszkalne

Obiekty produkcji
rolnej

Obiekty handlowous ugowe

Farmy
fotowoltaiczne

Inne

2011

29

4

6

-

-

2012

25

10

5

-

1

2013

18

4

5

3

1

ród o: Opracowanie w asne na podstawie materia ów uzyskanych w Urz dzie Gminy

Najwi kszy ruch budowalny zachodzi w miejscowo ci gminnej Pi tek, gdzie wydano
najwi cej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwole na
budow . W ród planowanych i zrealizowanych ju inwestycji wyró ni mo na budow
budynków
mieszkalnych,
mieszkalno-us ugowych,
us ugowych
oraz
budynków
gospodarczych. Decyzje dotycz ce inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej obejmuj
ównie budow stawów rekreacyjnych.
W rejonie wsi Witów z kolei mo na zaobserwowa wysokie zainteresowanie realizacj
zabudowy mieszkaniowej, na podstawie wydanych licznych decyzji o warunkach zabudowy w
tym rejonie. Jest to obszar po ony w niedalekim s siedztwie od kompleksów le nych,
atrakcyjny inwestycyjnie.
W pozosta ych wsiach gminy Pi tek wydane decyzje dotycz g ównie zabudowy
gospodarczej. Bardzo ma o decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwole na budow dotyczy
realizacji obiektów przemys owych, wi cej z kolei budynków magazynowych do
przechowywania p odów rolnych oraz budowy silosów.
5.1.4. Gospodarka
a) Podmioty gospodarcze
Podmioty gospodarki narodowej w gminie Pi tek wg sektorów
Sektor publiczny

Sektor prywatny

ogóem

zak ady
osób
fizycznych
prowadz cych
dzia alno
gospodarcz

osoby
fizyczne
prowadz ce
dzia alno
gospodarcz

spó ki
prawa
handlowego

-

278

-

238

1

-

6

5

16

-

274

-

228

-

6

5

11

22

20

-

266

-

211

-

9

5

12

23

20

-

264

-

204

-

8

5

14

pa stwowe i
spó ki
Ogósamorzprawa
em ogódowe
em
handlojednostki
wego
bud etowe

2000

291

13

6

2004

292

18

2008

288

2012

287

Rok

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystyczneg
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spó ki
spó handzielnie
dlowe

stowarzysz
enia i
organizacje
spo eczne

Podmioty gospodarki narodowej w gminie Pi tek na tle województwa i powiatu w 2012 r.
Sektor publiczny

Wyszcze
Ogó em
gólnienie

Sektor prywatny

pa stwow
zak ady
osoby
ei
osób fizycz- fizyczne
stowarzysamo- spó ki
nych
prowaspó ki
szenia i
spó ki spó ogó- rz dow prawa
prowadz c dz ce
prawa
organiogó em
han- dzielni
em
e
handlo
ych dzia al- dzia al- handlozacje
dlowe
e
jedno- -wego
no
no
wego
spo estki
gospogospoczne
bud edarcz
darcz
towe

Wojewód
ztwo

234079

6701

4038

-

22737
8

-

178979

-

15726

958

6422

Powiat
czycki

3191

190

123

-

3001

-

2372

-

108

38

145

204

-

8

5

14

Gmina
287
23
20
264
Pi tek
ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego

Osoby fizyczne prowadz ce dzia alno
wybranych sekcji w 2012 r.

gospodarcz

w gminie Pi tek wed ug

W tym
WyszczególOgó em
nienie

województwo 178979
ódzkie

budownic- handel,
Przemys
two
naprawy
(sekcja C)
(sekcja F) (sekcja G)

transport,
po rednichotele,
gosp.
two
restauracje magazynofinansowe
(sekcja H)
wa
(sekcja J)
(sekcja I)

obs uga
nieruchomo ci i firm
(sekcja K)

22237

21490

56120

13356

4422

4167

6703

powiat
czycki

2372

174

259

3009

178

443

310

785

gmina Pi tek

204

14

26

84

16

5

1

4

ród o: Bank Danych Lokalnych G ównego Urz du Statystycznego

Porównanie udzia u podmiotów gospodarki narodowej i osób fizycznych
prowadz cych dzia alno gospodarcz na tle powiatu czyckiego i województwa ódzkiego
wiadczy o typowo rolniczym charakterze gminy. W celu poprawy warunków w zakresie
prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terenie gminy Studium powinno wskaza nowe
tereny na cele dzia alno ci gospodarczej.
b) Rolnictwo
Struktura u ytkowania gruntów gminy Pi tek wskazuje na typowo rolniczy charakter
gminy. U ytki rolne stanowi ok. 87 % powierzchni ca ej gminy. Stosunkowo du y obszar (ok.
15%) stanowi
ki.
Sady stanowi marginaln cz
powierzchni gminy – 2% wszystkich terenów.

27

Charakterystyka gospodarstw rolnych wg grup obszarowych u ytków rolnych w gminie
Pi tek
Grupy obszarowe u ytków rolnych

Liczba gospodarstw

Procent gospodarstw [%]

Ogó em

1067

100

Do 1 ha

110

10,4

1 – 5 ha

260

24,4

5 – 10 ha

356

33,4

10 – 15 ha

197

18,4

15 ha i wi cej

144

13,4

ród o: Dane z Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., GUS

W gminie Pi tek przewa aj ma e i rednie gospodarstwa rolne. Gospodarstwa od 1
do 10 ha powierzchni to ok. 58% wszystkich gospodarstw. Gospodarstwa du e (10 – 15 ha
powierzchni) stanowi ok. 18%, natomiast gospodarstwa bardzo du e to ok. 13% wszystkich.
Charakterystyka gospodarstw rolnych wg powierzchni zasiewów wybranych upraw w
gminie Pi tek
Wyszczególnienie

Ogó em powierzchnia
ha

Gospodarstwa

%

Liczba

%

Ogó em

6577,22

100

964

100

Zbo a razem

3887,50

59,1

853

88,5

184,99

2,8

301

31,2

66,71

1

15

1,6

5,54

0,08

11

1,4

1572,40

24

712

73,8

Ziemniaki
Rzepak i rzepik
Str czkowe jadalne na
ziarno
Warzywa gruntowe

ród o: Dane z Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., GUS

Charakterystyka gospodarstw rolnych wed ug powierzchni zasiewów wybranych
upraw pokazuje, i na terenie gminy wyst puj gospodarstwa o zró nicowanej strukturze
upraw – cz
gospodarstw zajmuje si zasiewem ró nych gatunków upraw.
Charakterystycznym jest, i na terenie gminy Pi tek wyst puje bardzo du o
gospodarstw zajmuj cych si upraw warzyw gruntowych.
Charakterystyka gospodarstw rolnych wg hodowli zwierz t w gminie Pi tek
Wyszczególnienie

Byd o razem
Liczba

Ogó em

Gospodarstwa
%

Liczba

%

358492

100

835

100

Byd o

5394

1,5

414

49,6

Trzoda chlewna

2283

0,6

114

13,7

87

0,02

25

3

350728

97,8

282

33,8

Konie
Drób

ród o: Dane z Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r., GUS
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W gminie Pi tek gospodarstwa zajmuj ce si byd em stanowi
wszystkich, natomiast hodowl drobiu zajmuje si ok. 34% gospodarstw.

prawie 50%

Charakterystyka obszarów le nych w gminie Pi tek w 2012 r.
ciciele lasów

Powierzchnia lasów w ha

Ogó em
Skarbu Pa stwa

Procent lasów

1185,3

100%

854,7

72%

0

0%

330,6

28%

gminne
Prywatne
ród o: Dane z Banku Danych Lokalnych GUS

W strukturze obszarów le nych przewa aj lasy nale ce do Skarbu Pa stwa – ok.
72%. Przy powierzchni gminy ok. 13300 ha lasy stanowi ok. 9% ca ej powierzchni.
Stosunkowo niski wska nik lesisto ci jest wynikiem dominacji gleb o wysokiej klasie na terenie
gminy.
Struktura gleb wed ug klas bonitacji w hektarach (ha) i procentach (%) w gminie Pi tek
Klasy bonitacji gleb

Powierzchnia w ha

Powierzchnia w %

I

4,2307

0,04%

II

448,3076

3,86%

III

135,8415

1,17%

IIIa

1942,1384

16,74%

IIIb

1114,4498

9,61%

IV

1620,3746

13,97%

IVa

999,9917

8,62%

IVb

1012,2363

8,72%

V

3194,7550

27,54%

VI

1129,3368

9,73%

Razem

11601,6624

100,00%

ród o: Dane z Urz du Gminy Pi tek

Wska nik bonitacji gleb dla gminy Pi tek jest wysoki. Przewa aj grunty klasy I - IV,
które zajmuj ponad po ow ogólnej powierzchni u ytków rolnych – 62,7 %. Grunty klas V oraz
VI stanowi 37,3%.
c) Bezrobocie
Wg danych z G ównego Urz du Statystycznego na koniec pa dziernika 2012 r. w
powiecie czyckim wska nik poziomu bezrobocia wyniós 10,3% (stosunek bezrobotnych do
osób aktywnych zawodowo). W tym samym czasie wska nik bezrobocia dla gminy Pi tek
wynosi 8,3%. Wynika z tego, e sytuacja w gminie by a korzystniejsza ni w powiecie.
Liczba osób bezrobotnych w powiecie

czyckim w poszczególnych latach

Rok

Ogó em

czy ni

2003

547

292

255

2004

527

278

249

29

Kobiety

2005

470

232

238

2006

368

169

199

2007

256

134

122

2008

176

99

77

2009

216

130

86

2010

231

142

89

2011

242

127

115

2012

323

177

146

ród o: Dane z Banku Danych Lokalnych GUS

Analizuj c powy sz tabel mo na zauwa , i od 2003 do 2008 roku bezrobocie
spada o, jednak pocz wszy od 2009 roku do teraz powoli wzrasta, jednak nie osi gn o
jeszcze poziomu z 2003 roku. Korzystn sytuacj jest stosunkowo ma a liczba bezrobotnych
kobiet w stosunku do m czyzn.

5.2. STAN PRAWNY GRUNTÓW
Z analizy struktury w asno ci gruntów wynika, e najwi cej – 69,90% obszaru gminy
zajmuj grunty osób fizycznych. Znaczn cz
stanowi grunty Skarbu Pa stwa (14,18%), w
sk ad których wchodz grunty Agencji Nieruchomo ci Rolnych (g ównie w obr bach
geodezyjnych: Go lub i Pokrzywnica) oraz Lasów Pa stwowych (g ównie w obr bach
geodezyjnych: RSP Gieczno i Witów). W sk ad gruntów nale cych do Skarbu Pa stwa
wchodz równie grunty zarz dzane przez Generaln Dyrekcj Dróg Krajowych i Autostrad (w
ladzie istniej cej autostrady A1 oraz w jej drugim pierwotnym wariancie).
asno ci powiatu
czyckiego na terenie gminy Pi tek s drogi powiatowe.,
natomiast w asno ci województwa ódzkiego s drogi wojewódzkie nr 702 oraz 703.
Do w asno ci gminy Pi tek nale przede wszystkim pozosta e drogi publiczne a tak e
grunty na których znajduj si placówki o wiatowe, stacje wodoci gowe, oczyszczalnia
cieków czy parki. Najwi cej gruntów gminnych znajduje si w miejscowo ci gminnej Pi tek.

5.3. DOTYCHCZASOWE U YTKOWANIE I ZAINWESTOWANIE TERENU
5.3.1. Struktura u ytkowania gruntów
Struktura u ytkowania gruntów w gminie Pi tek
Miasto

Wyszczególnienie
pow. w ha
razem u ytki rolne

%

11134,0586

83,50%

7769,3298

58,27%

26,7145

0,20%

2007,9347

15,06%

957,6557

7,18%

286,346

2,15%

w tym:
grunty orne
sady
ki trwa e
pastwiska trwa e
grunty rolne zabudowane

30

86,0779

0,65%

1234,4063

9,26%

1209,3015

9,07%

25,1048

0,19%

521,2488

3,91%

tereny mieszkaniowe

34,508

0,26%

tereny przemys owe

12,3812

0,09%

inne tereny zabudowane

21,5413

0,16%

4,4974

0,03%

4,305

0,03%

443,8259

3,33%

0,19

0,00%

443,9906

3,33%

powierzchniowymi p yn cymi

42,917

0,32%

powierzchniowymi stoj cymi

66,6177

0,50%

rowy

90,1946

0,68%

238,4371

1,79%

5,8242

0,04%

13333,7043

100,00%

grunty pod stawami
razem grunty le ne zadrzewione i zakrzewione
w tym:
lasy
grunty zadrzewione i zakrzewione
razem grunty zabudowane i zurbanizowane
w tym:

zurbanizowane tereny niezabudowane
tereny rekreacyjno - wypoczynkowe
drogi
koleje
razem grunty pod wodami
w tym:

nieu ytki
tereny ró ne
powierzchnia ogólna gruntów
ród o: Dane z Urz du Gminy Pi tek

Z powy szej analizy struktury u ytkowania gruntów wynika, e gmina Pi tek jest gmin
typowo rolnicz – 83,5% zajmuj u ytki rolne. Niewielk powierzchni , bo tylko 3,9%, zajmuj
grunty zabudowane i zurbanizowane. Znaczn
cz
gruntów zabudowanych i
zurbanizowanych stanowi drogi – 3,3%. Tereny mieszkaniowe stanowi jedynie 0,3%
obszaru gminy. Stosunkowo du o, jak na t cz
województwa ódzkiego, zaj te jest przez
wody stoj ce i p yn ce (3,3% powierzchni gminy). Zgeneralizowan struktur u ytkowania
gruntów w gminie Pi tek przedstawiono na Rysunku Studium cz
A – STAN ISTNIEJ CY I
UWARUNKOWANIA ROZWOJU.
5.3.2. Tereny u ytkowane rolniczo posiadaj ce zgod na zmian przeznaczenia na
cele nierolnicze
Na terenie gminy Pi tek wyst puj gleby chronione w rozumieniu ustawy o ochronie
gruntów rolnych i le nych.
W 2010 r. uzyskano zgod Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie na cele
nierolnicze gruntów klasy III o cznej powierzchni 6,8533 ha po onych na terenie obr bu
geodezyjnego
ka. Uzyskana zgoda dotyczy a projektowanych terenów obiektów
przemys owych, sk adów i magazynów oraz terenów komunikacji.
Wskazana zgoda w zakresie zmiany przeznaczenia obj a tylko cz
terenów
wskazanych na cele zabudowy. Tereny posiadaj ce zgod na zmian przeznaczenia na cele
nierolnicze w gminie Pi tek przedstawiono na Rysunku Studium cz
A – STAN ISTNIEJ CY
I UWARUNKOWANIA ROZWOJU.
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5.3.3. Zainwestowanie terenu
Miejscowo gminna Pi tek charakteryzuje si najwi ksz intensywno ci zabudowy
oraz najbardziej rozbudowanym uk adem przestrzennym.
Centraln cz
Pi tku tworzy niska zabudowa ródmiejska, przy uk adzie ulic o
redniowiecznym rodowodzie. Najwyra niejszymi elementami historycznego uk adu
przestrzennego jest uk ad ulic z rynkiem, obudowanym od wschodu i po udnia zwart
zabudow pierzejow . W s siedztwie rynku , nieco ukryty, zlokalizowany jest zabytkowy
zespó ko cio a parafialnego p. w. w. Trójcy. Uk ad urbanistyczny z XV-XVII i XIX wieku
podkre laj równie : zespó ko cio a p.w. w. Wawrzy ca (drewniany ko ció i dzwonnica oraz
teren cmentarza), ko ció Mariawitów oraz budynki mieszkalne i przemys owe z XIX i pocz. XX
wieku. W centrum miejscowo ci znajduje si plac o charakterze publicznym, stanowi cy
rodek geometryczny Polski.
Zabudowa ródmiejska przechodzi nast pnie w rozproszon zabudow jednorodzinn
o zró nicowanym stanie technicznym (w znacznej cz ci wymagaj
remontów), skupion
ównie wzd
istniej cych ulic.
Odmienny charakter ma zabudowa na pó nocny-zachód od rynku. Obok zwartej
przyulicznej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo- us ugowej spotykamy tu zabudow
przemys ow (dawny zespó Fabryki Maszyn Rolniczych) oraz zabudow mieszkaniow
wielorodzinn (bloki w technologii wielkiej p yty). Ponadto wa nym elementem przestrzennym
tej cz ci miasta jest Zespó Szkó Mechanizacji Rolnictwa.
Uzupe nienie funkcji mieszkaniowej stanowi us ugi o randze gminnej w formie obiektów
na wydzielonych dzia kach (administracja, o wiata, s ba zdrowia itp.) oraz w formie
zabudowy w parterach budynków lub wolnostoj cych pawilonów.
Indywidualny charakter ma równie zagospodarowanie po udniowo-wschodniej cz ci
Pi tku. Niezwykle wa nym elementem jest tu zespó zieleni z terenami sportoworekreacyjnymi, zabytkowym parkiem i przenikaj cymi ten fragment kami towarzysz cymi
dwóm rzekom: Moszczenicy i Malinie.
Poza miejscowo ci Pi tek, na terenie gminy podstawow form mieszkalnictwa jest
zabudowa zagrodowa usytuowana w ci gach zabudowy wzd
dróg uzupe niona zabudow
rozproszon . Zwarte zespo y zabudowy jednorodzinnej i niewielkich budynków
wielorodzinnych wyst puj jedynie w Go lubiu – zabudowa przy lokalizacji tamtejszego
gospodarstwa rolnego.
Na terenie gminy wyst puj równie obiekty zwi zane z hodowl zwierz t (m.in.
Go lub, Pokrzywnica, Witów, P awice ) jak równie zespo y o charakterze przemys owym –
zak ady produkcji wyrobów drewnianych w Janowicach i nieczynne zak ady przetwórcze w
Piekarach.
Odr bny charakter maj dworki z towarzysz cym im drzewostanem zabytkowych
parków, najcz ciej pe ni ce nadal funkcje mieszkalne (Piekary, Witów, Balków, Su kowice
Pierwsze, Orenice).
Stan zainwestowania terenu gminy Pi tek przedstawiono na Rysunku Studium cz
A–
STAN ISTNIEJ CY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU.

5.4. STAN RODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Elementy rodowiska przyrodniczego, decyduj ce o uwarunkowaniach przyrodniczych
w gminie Pi tek, przedstawiono na Rysunku Studium cz
A – STAN ISTNIEJ CY
I UWARUNKOWANIA ROZWOJU.
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5.4.1. Po enie
Gmina Pi tek po ona jest w centralnej Polsce, w pó nocnej cz ci województwa
ódzkiego, w powiecie czyckim. Gmina s siaduje z gminami: G owno, Ozorków, Zgierz, które
wchodz w sk ad powiatu zgierskiego, z gminami Krzy anów, Bedlno le cymi na terenie
powiatu kutnowskiego, gmin Bielawy wchodz
w sk ad powiatu owickiego, oraz z gmin
Góra wi tej Ma gorzaty nale
do powiatu czyckiego.
5.4.2. Rze ba, budowa geologiczna
Wed ug regionalizacji fizyczno – geograficznej J. Kondrackiego (Warszawa 1998 r.)
gmina Pi tek znajduje si w mezoregionie: Równina owicko – B ska w makroregionie
Nizina rodkowomazowiecka. Jest ona najni ej po on cz ci nizin mazowiecko –
podlaskich, które cechuje zbieganie si du ych dolin dorzecza rodkowej Wis y. Wysoko ci
bezwzgl dne mieszcz si w granicach od 60 do 140 m, a formy terenu powsta y g ównie w
wyniku procesów fluwialnych, denudacyjnych i eolicznych.
W obr bie Gminy dominuje typ rze by o jednostajnym krajobrazie równinnej lub lekko
falistej powierzchni zdenudowanej wysoczyzny morenowej zlodowacenia rodkowopolskiego.
Powierzchnia gminy jest prawie p aska. Wysoko ci bezwzgl dne kszta tuj si
rednio na
poziomie oko o 100 m npm. Najni sze wysoko ci bezwzgl dne wyst puj na pó nocy gminy
dochodz do 95m npm (obszar pradoliny Bzury). Natomiast najwy sze w okolicach Lasu
Witowskiego i wynosz do 116,65 m npm.
Urozmaiceniem monotonnego krajobrazu s : Pradolina Bzury (pó nocny fragment
gminy) oraz niewyra nie wykszta cone doliny rzek Moszczenicy, Maliny i Strugi, a tak e cieków
sta ych i okresowych. Tereny te pe ni rol odwadniaj
powierzchni gminy. Stanowi
jednocze nie rynny sp ywu wód deszczowych. Formy te zbudowane s w przewadze z
utworów aluwialnych, namu ów organiczno-piaszczystych z wod gruntow wyst puj
p ytko
na g boko ci 1–2 m, s abono nych. S to strefy, które nale y wykluczy dla potencjalnego
zainwestowania.
Niewskazane jest równie
wprowadzanie jakichkolwiek przegród
utrudniaj cych swobodny sp yw zarówno wód powierzchniowych, jak i ch odnych mas
powietrza. Maj one do odegrania w gminie bardzo istotn rol jako ogniwa w systemie
powi za przyrodniczych.
Formami zaznaczaj cymi si w rze bie terenu s spotykane na powierzchni wysoczyzn
niewielkie zag bienia bezodp ywowe typu „oczek”, s abo zarysowane, wkl e obni enia, na
ogó w czone w sie odp ywu powierzchniowego.
Na po udniowym-wschodzie gminy na terenie Lasów Pa stwowych w miejscowo ci
Witów oraz na zachodzie gminy rozwin y si
wa y wydmowe o ró norodnym kszta cie i
wysoko ciach zbudowane z piasków eolicznych, lu nych, podatnych na przemieszczanie.
Formy te w przewadze poro ni te s lasem sosnowym. Wydmy s bardzo ma o stabilne i
szybko mog ulec zniszczeniu. Stanowi istotny element podnosz cy warto krajobrazow
terenu.
Budowa geologiczna terenu jest zró nicowana. Obszar gminy po ony jest w obr bie
dwóch g ównych jednostek tektonicznych – Wa u Kujawsko-Kutnowskiego o charakterze
antyklinorium oraz na niewielkim po udniowo-zachodnim fragmencie w obr bie Niecki ódzkiej
o uk adzie synklinorium. Utwory buduj ce Wa Kujawsko-Kutnowski stanowi w du ym
uproszczeniu wapienie i piaskowce jurajskie, natomiast Niecki ódzkiej utwory kredowe w
postaci wapieni. Struktura wa u nie jest widoczna w terenie, gdy jego powierzchnia zosta a
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ci ta w wyniku ró norodnych procesów erozyjnych oraz przekszta cona przez ruchy
tektoniczne. Podobnie jak Niecka zosta on nast pnie przykryty osadami kenozoiku.
Najstarszymi utworami rozpoznanymi na terenie gminy s utwory jury górnej. Zosta a ona
rozpoznana w rejonie P awic na g boko ci ca 60 mpt. , w Go lubiu – 56,5 mpt oraz w
Witowie na g boko ci ca. 49 m. Pod wzgl dem stratygraficznym jura reprezentowana jest tu
przez portland dolny/ rodkowy. Stanowi go margle i wapienie.
Urozmaicon powierzchni ska mezozoicznych pokrywaj wyspowo utwory trzeciorz du
(neogenu) nale ce do miocenu. Ich wykszta cenie i mi szo
s bardzo zró nicowane,
poniewa osadza y si w obni eniach powierzchni mezozoiku pochodzenia tektonicznego (rów
Go lubia). W obr bie rowu wyst puj osady piaszczysto-burow glowe o mi szo ci od
kilkunastu do 46 metrów. Na wyniesieniach powierzchni mezozoicznej s to osady mu kowoilaste o mi szo ci kilku metrów (okolice Piekar). Trzeciorz d (neogen) zosta rozpoznany min.
w otworach w Bielicach jako 5-cio metrowa warstwa piaszczysto-ilasta, Go lubiu jako 14–to
metrowa warstwa piaszczysta, w Piekarach jako 6,6 metrowej mi szo ci pok ad piasków i
ów, a tak e w Su kowicach i Janówku,.
Na powierzchni podkenozoicznej osadzi y si w plejstocenie ró norodne osady lodowcowe
iglacifluwialne, a nast pnie osady wspó czesne. Utwory czwartorz dowe wyst puj na ca ej
powierzchni gminy i maj zró nicowan mi szo . W rejonach gdzie pod e mezozoiczne
lub trzeciorz dowe wyst puje p ytko (Go lub, Piekary) mi szo
wynosi kilka metrów.
Najcz ciej osady czwartorz dowe maj mi szo 20-30 m (rejon Pokrzywnicy, ladkowa
Rozlaz ego). Litologicznie utwory czwartorz dowe reprezentowane s
przez ró norodne
piaski, gliny oraz i y, które wyst puj jako jednolite, naprzemianleg e przewarstwienia o
mi szo ci 5-10 m i znacznym rozprzestrzenieniu poziomu.
W dnach dolin i obni
zalegaj utwory wspó czesne, plejstoce skie i holoce skie Utwory
holoce skie w postaci namu ów i torfów zalegaj na piaskach i wirach tego samego wieku, a
ca
w/w utworów pokrywaj lokalnie osady plejstocenu wykszta cone jako gliny zwa owe.
5.4.3. Udokumentowane z

a kopalin oraz tereny i obszary górnicze

Na obszarze Gminy wyst puj
udokumentowane z a kruszywa naturalnego
w obr bach ka, Orenice, Le ajna i Go lub.
Cz
z nich posiada koncesje na wydobycie i mo e by zakwalifikowana jako tereny
górnicze.
e " ka" – z e kruszywa naturalnego -piasku o powierzchni 7,91 ha, po one w
miejscowo ci ka. Zasoby z a wynosz zgodnie z bilansem wg stanu na 31.12.2013 r. 760
tys. ton. Marsza ek Województwa
ódzkiego udzieli koncesji dla z a znak:
ROV.7422.128.2012.CF z dnia 27.08.2012 r. z terminem wa no ci do 31.12.2025 r.
Powierzchnia obszaru i terenu górniczego wynosi 79 070,00 m2. Dla z a przewidziano
wodny kierunek rekultywacji.
e "Orenice" – z e kruszywa naturalnego -piasku po one w miejscowo ci Orenice.
Zasoby z a wynosz zgodnie z bilansem wg stanu na 31.12.2013 r. 549 tys. ton. Marsza ek
Województwa ódzkiego udzieli koncesji dla z a znak: ROV.7422.266.2011CF z dnia
19.08.2011 r z terminem wa no ci do 6.10.2031. Powierzchnia obszaru górniczego wynosi
119 389,00 m2. Powierzchnia terenu górniczego wynosi
158 917,5 m2. Dla z a
przewidziano wodny kierunek rekultywacji.
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e "Orenice I " – z e kruszywa naturalnego -piasku po one w miejscowo ci Orenice.
e udokumentowane jest w dwóch polach A i B.
czne zasoby obydwu pó wynosz
zgodnie z bilansem wg stanu na 31.12.2013 r. 442 tys. ton. Koncesja zosta a udzielona przez
Marsza ka Województwa ódzkiego decyzj z dnia 3.11.2014 r . znak: R V. 7422.98.2014.MK
z terminem wa no ci do 31.12.2029 r. Udzielona koncesja obejmuje jedynie fragmenty z a.
W polu zasobowym A wydzielono trzy obszary i tereny górnicze „Orenice I-Pole A1”, „Orenice
I-Pole A2” oraz „Orenice I – Pole A3”.
czna powierzchnia obszarów i terenów górniczych
2
wynosi 41390 m
e "Stare Piaski pole A i pole B" – z e kruszywa naturalnego -piasku po one w
miejscowo ci Le ajna. Z e udokumentowano w dwóch polach Pole A i Pole B. Zasoby z a
dla pola A i pola B wynosz zgodnie z bilansem wg stanu na 31.12.2013 r. 516 tys. ton.
Koncesja zosta a udzielona przez Marsza ka Województwa ódzkiego decyzj z dnia
02.02.2012 ROV.7422.2.128.2011CF z terminem wa no ci do 23.02.2022 r. Koncesja
ustanawia dwa obszary koncesyjne „Stare Piaski –Pole A” o powierzchni obszaru górniczego
45 506 m2 i terenu górniczego 56 570,5 m2 oraz obszaru koncesyjnego „Stare Piaski – Pole B”
o powierzchni 43 695 m2 i terenu górniczego 56 681 m2.
e "Go lub" – z e kruszywa naturalnego -wapienie, margle wapniste, mu owce wapniste
przemys u po one w miejscowo ci Go lub. Jest to z e udokumentowane w kategorii C2 +
C1 w roku 1988 nr decyzji Sz/5384/88. powierzchnia udokumentowanego z a wynosi 1 630
790,0 m2 w kat. C1 i 2 351 200,0 w kat. C2.
e „Go lub” jest z em nieeksploatowanym, znacznie zawodnionym. W przypadku
rozpocz cia eksploatacji wymaga oby znacznego odwodnienia i obni enia lustra wody o 1516m, co mog oby wywo
negatywne skutki w rodowisku przyrodniczym.
Granice udokumentowanych z
zosta y przedstawione na rysunku „Studium…” w
cz ci A – Stan istniej cy i uwarunkowania rozwoju. Na rysunku tym wskazano ponadto
granice obszarów górniczych oraz terenów górniczych.
5.4.4. Gleby
Na terenie gminy wyst puj dobre i bardzo dobre gleby. Najwi ksz powierzchni
gminy, zw aszcza w cz ci pó nocnej, zajmuj gleby (wykszta cone na pod u gliniastym i
piaszczysto – gliniastym) typu brunatnych w ciwych, a tak e bielicowych i
pseudobielicowych, lokalnie czarnych ziem w ciwych. Z punktu widzenia rolniczej
przydatno ci s to naj niejsze gleby na terenie gminy
nale ce do najwy szych
kompleksów rolniczej przydatno ci g ównie: pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego,
ytniego dobrego i bardzo dobrego, wg klasyfikacji bonitacyjnej do I, II, IIIa i IIIb oraz IVa i IVb klasy.
Na pod u piaszczystym wykszta ci y si s abe gleby. Nale g ównie do typów gleb
brunatnych wy ugowanych i kwa nych, bielicowych i pseudobielicowych, lokalnie czarnych
ziem zdegradowanych i gleb szarych. Ich warto
rolnicza jest do
s aba, nale
do
kompleksów ytnich s abych i najs abszych ( ytnio- ubinowego), a tak e zbo owo –
pastewnych s abych i mocnych, a w klasyfikacji bonitacyjnej do V lub VI klasy. Wyst puj
ównie w po udniowej cz ci gminy.
Na pó nocnych fragmentach gminy oraz wzd
rzek wykszta ci y si gleby organiczne:
mu owo-torfowe i torfowo-mu owe (E), torfowe i murszowo-torfowe (T), maj ce charakter
torfowisk niskich. Wykorzystywane s rolniczo, na ogó jako trwa e u ytki zielone: rednie i
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abe. Lokalnie tworz tereny bagnisk ródle nych, podlegaj cych ochronie.
Rejon gminy znajduje si w obszarze o najkorzystniejszych warunkach dla rozwoju i
intensyfikacji rolnictwa.
Zgodnie z Ustaw z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z pó n. zm.) oraz Ustaw z dnia 19 grudnia 2008
r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych (Dz. U. z 2008 r. Nr 237, poz. 1657),
gleby klas I - III w granicach administracyjnych Gminy podlegaj ochronie przed zmian
przeznaczenia na cele nierolnicze. W przypadku zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze stanowi cych u ytki rolne klas I – III konieczne jest uzyskanie zgody Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Pozosta e gleby na obszarze gminy (klas IV-VI oraz pochodzenia organicznego
i torfowiska) nie podlegaj obowi zkowi uzyskania zgody na zmian przeznaczenia gruntów
rolnych na cele nierolnicze, wynikaj cej z ustaw, o których mowa wy ej.
5.4.5. Wody powierzchniowe i wody podziemne
ównym elementem uk adu hydrograficznego gminy s rzeki Moszczenica, Malina i
Struga uzupe niane przez g st sie rowów i cieków. D ugo Moszczenicy, prawostronnego
dop ywu Bzury, wynosi 54,2km. Moszczenica uchodzi do Bzury na 85,5km jej biegu. D ugo
rzeki Malina, prawego dop ywu rzeki Moszczenicy, wynosi cznie z zakolami ok. 12,5 km,
natomiast rzeki Strugi 4,9 km. Rzeka Struga przep ywa przez zachodni cz
gminy i jest
najmniej zasobn w wod rzek na terenie gminy. Do najbardziej zasobnych w wod rzek w
gminie nale y rzeka Moszczenica p yn ca przez ca y obszar gminy. Charakterystyczne dla
gminy jest to i wyst puje na jej terenie du a g sto
drobnych strug wodnych i cieków
yn cych ku pó nocy przy równoczesnym braku form dolinnych. Wa nym elementem
hydrologicznym gminy s oprócz rzek, powstaj ce pod wp ywem dzia alno ci mieszka ców lub
w sposób naturalny wody wype niaj ce stawy i inne zbiorniki wodne. Nale do nich stawy,
sadzawki, strumyki i polne zbiorniki wodne. Najwi ksze zlokalizowane s we wsiach: Piekary,
Pokrzywnica, Sypinie i Kryszkowice o cznej powierzchni przekraczaj cej 200 ha. Na terenie
gminy na rzece „Malinie” projektowany jest zbiornik wodny o nazwie „Pi tek” znajduj cy si w
programie ma ej retencji. Powierzchnia zalewu wynosi 15ha. Pojemno zbiornika 225 tys. m3.
Na po udniowym – zachodzie znajduje si strefa samoistnych wyp ywów.
Gmina Pi tek - wed ug zawiadomienia o przyj ciu dokumentacji hydrogeologicznej Nr
DGiKGhg – 4731-3/6817/23576/11MJ z dnia 24.05.2011r zwyk ych wód podziemnych systemu
wodono nego obszaru zlewni Bzury z wy czeniem górnej jej cz ci po wodowskaz w czycy
oraz z wy czeniem rzeki Czerniawki – dop ywu Moszczenicy - znajduje si w jednostce
bilansowej Nr Z-18B. Dla w/w jednostki zasoby odnawialne wynosz 159400 m3/d, zasoby
dyspozycyjne 46920 m3/d, aktualny pobór 5540 m3/d, stratygrafia poziomów wodono nych –
poziom g ówny Q (czwartorz dowy), poziom podrz dny J (jurajski).
Na terenie gminy wyst puj trzy poziomy wodono ne:
jurajski, trzeciorz dowy i
czwartorz dowy.
Pi tro wodono ne w utworach jurajskich zwi zane jest z systemem szczelin
wyst puj cych w wapieniach, dolomitach i marglach jury górnej. Z wodono nych utworów
jurajskich korzystaj mieszka cy miejscowo ci P awice, Pokrzywnica, Janowice i Go lub.
Uj cia posiadaj ustalone zasoby wód podziemnych w wysoko ci 20-79 m3/h. G boko
studni ujmuj cych w/w poziom wynosi od ok. 98-108m. Mi szo uj tej warstwy wynosi od
12-52 m.
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Poziom trzeciorz dowy zwi zany jest z utworami piaszczystymi nale cymi do
miocenu. Pi tro wodono ne buduj piaski drobno i rednioziarniste. Wody z w/w utworów
udokumentowane s dla uj w Piekarach oraz w Pi tku (wodoci g wiejski). Uj cia posiadaj
ustalone zasoby wód podziemnych w wysoko ci 36 (Piekary)-186 (Pi tek) m3/h. G boko
studni ujmuj cych w/w poziom wynosi od 26-73 m. Mi szo uj tej warstwy wynosi od 6 do
36 m.
Poziom czwartorz dowy stanowi mi dzyglinowe osady piaszczyste i wirowe
reprezentowane przez piaski rednio i gruboziarniste. Poziom ten eksploatowany jest z otworu
studziennego znajduj cego si w P awicach oraz licznie wyst puj cych na terenie gminy
indywidualnych studni. Uj cie w P awicach posiada wody o ustalonych zasobach
eksploatacyjnych w wysoko ciach 77 m3/h. G boko studni ujmuj cej w/w poziom wynosi
60 m. Jednak wydajno
wi kszo ci studni tego poziomu jest mniejsza i wynosi do 30 m3/h.
Mi szo uj tej warstwy wynosi ok. 22 m.
Zestawienie wybranych studni instytucjonalnych i komunalnych w obr bie gminy
Nr otworu,
miejscowo

Rz dna otworu
(n.p.m)_
boko otworu

Stratygrafia
ujmowanej
warstwy

Mi szo
uj tej warstwy

H
zw. wody
zwierciad a
ustalone
nawiercone (m.t)
(m.p.p.t)

Gl boko
do w-wy
wodono nej
m.pt.

Zasoby (wydajn.) lub
Q max m 3/h
depr.

99,2
85,0

jura górna

33

4,0
52,0

95,2

52,0

3
Q =21,8 m /h
S = 3,5

99,4
60,0

czwartorz d

22

3,9
38,0

95,5

38,0

Q =77,2 m /h
S = 7,5

27
Go lub

98,9
30,0

jura

20

4,5
10,5

94,4

10,5

Q =20,5 m3/h
S = 24

28
Go lub

98,9
63,0

jura

52

6,0
11,0

92,9

11,0

Q =20,0 m /h
S = 52,0

36
Piekary

101,2
26,6

trzeciorz d

6,6

1,3
20,0

99,9

20,0

Q =36,0 m /h
S = 18,2

37
Piekary

101,4
40,0

trzeciorz d

22

2,0
18,0

99,4

18,0

Q =36,0 m /h
S = 18,2

39
Piekary

100,8
28,0

trzeciorz d

7

2,2
21,6

98,6

21,6

Q =36,0 m /h
S = 18,2

40
Piekary

101,7
28,0

trzeciorz d

8

1,3
20,0

100,4

20,0

Q =36,0 m3/h
S = 18,2

41
Piekary

101,3
26,0

czwartorz d
-trzeciorz d

11

1,5
15,0

99,8

15,0

Q =5,0 m /h
S = 10,4

44
Piekary

101,5
42,0

czwartorz d
-trzeciorz d

9

4,8
33,0

96,5

33,0

Q =15,0 m /h
S = 11,8

48
Janowice

104,0
50,0

jura

16,5

3,1
33,5

100,9

33,5

Q =20,0 m3/h
S = 24,0

55
Pi tek

102,8
73,0

trzeciorz d

36

2,6
37,0

100,2

37,0

Q =80,0 m /h
S = 38,0

56
Pi tek

102,7
73,0

Trzeciorz d
miocen

-

2,7
37,0

100,0

37,0

Q =186,0 m /h
S = 37-39

57
Pi tek

102,6
73,0

Trzeciorz d
miocen

36

2,6
37,0

100,0

37,0

Q =186,0 m /h
S = 37-39

85
Pokrzywnica

108,6
40,0

jura górna

19

1,3
21,0

107,3

21

Q =79 m /h
S = 16,9

86
Pokrzywnica

108,4
43,0

jura górna

12

0,7
27,2

107,7

27,2

Q =66,0 m /h
S = 17,3

2P

awice

4
awice

37

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Gmina znajduje si w obr bie g ównych zbiorników wód podziemnych (GZWP)
wieku jurajskiego nr 226 Zbiornik Kro niewice – Kutno oraz (GZWP) nr 402 Stryków.
ówny Zbiornik Wód Podziemnych nr 226 (Kro niewice – Kutno) zajmuje powierzchni 1109
km2. Zbiornik "Kro niewice - Kutno" wyst puje w utworach górnej jury o charakterze
szczelinowo – krasowym. rednio - uj cia z tego zbiornika pobieraj wod z g boko ci 200
m, a szacunkowe zasoby wody wynosz oko o 350 tys. m3/dob . Zbiornik zosta utworzony w
celu ochrony zasobów wody podziemnej o du ej waloryzacji. S to wody o ma ej wra liwo ci
na wp yw czynników antropogenicznych, po one w dobrze izolowanych strukturach
hydrogeologicznych.
Obszar zbiornika GZWP nr 402 le y ca kowicie w zlewni Bzury, na obszarze bilansowym
Bzury, w regionie wodnym rodkowej Wis y. Zosta wyznaczony w obr bie wodono nych
utworów jury górnej wyst puj cych na obszarze antyklinorium. Zasilanie poszczególnych
poziomów wodno nych w obr bie zbiornika i otoczenia pochodzi g ównie z infiltracji opadów
atmosferycznych. Obszarami zasilania s rejony dzia ów wodnych oraz piaszczyste równiny
sandrowe. Odp yw wód nast puje generalnie w kierunku doliny Bzury, która jest baz drena u
wszystkich poziomów wodono nych omawianego obszaru. Zasoby wodne GZWP 402
gromadz si w o rodku szczelinowo-krasowym, izolowanym od powierzchni terenu
kilkunasto- b
kilkudziesi ciometrow
warstw
dobrze przepuszczalnych utworów
piaszczystych oraz s abo przepuszczalnych glin i i ów. Parametry hydrogeologiczne utworów
glanowych jury górnej rejonu GZWP 402 s bardzo zmienne. Wodono no poziomu jest
bardzo zró nicowana, zwi zana z obecno ci sp ka i szczelin górotworu. Najwy sza jest w
stropowej cz ci osadów i zmniejsza si wraz z g boko ci , z uwagi na zanikanie szczelin.
Zwierciad o wody ma charakter napi ty. Warstw napinaj
s wy ej leg e utwory s abo
przepuszczalne, tj. gliny zwa owe i i y.
Nak ada to na w adze gminy szczególn trosk o ochron wód podziemnych
polegaj
na zakazie lokalizacji obiektów budowlanych, w których prowadzona dzia alno
mo e spowodowa zanieczyszczenie gruntów lub wód oraz wskazuje na konieczno
uporz dkowania gospodarki wodno – ciekowej na terenie gminy. Inwestycje w tym obszarze
powinny by realizowane przy zastosowaniu wszelkich zabezpiecze technicznych dla
ochrony rodowiska, szczególnie wód.
Na terenie Gminy przewa aj obszary z wod gruntow zalegaj
g biej ni 1 m
p.p.t. Poziom wód gruntowych zwi zany jest z osadami piaszczystymi i piaszczysto wirowymi. Najni szy poziom wód gruntowych wyst puje w strefie koncentracji sp ywu wód
powierzchniowych w obr bie den dolinnych, rzek i cieków. Na terenach obni
dolinnych
pojawiaj si okresowe lub sta e zawodnienia i mokrad a, utrzymuj ce si zw aszcza w okresie
roztopów wiosennych. Poziom wód gruntowych o g boko ci do 2 m wyst puje w strefach
przydolinnych. Tereny wysoczyzny charakteryzuj si ci ym i g bszym ni 5 m poziomem
wód gruntowych (do 10 m p.p.t.).
5.4.6. Zagro enia powodziowe. Ochrona przeciwpowodziowa
Wyst powanie powodzi jest uwarunkowane przede wszystkim gwa townymi opadami
atmosferycznymi oraz wod roztopow , które powoduj zwi kszenie zasilania rzek. Wielko
zagro enia powodziowego zale y g ównie od rze by terenu, mo liwo ci retencyjnych zlewni,
funkcjonalno ci zbiorników zaporowych, stopnia zalesienia zlewni, istnienia budowli
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hydrotechnicznych, takich jak: rowy melioracyjnie progi, kana y, jazy, mog ce s
jako
urz dzenia retencyjne, jak równie
od wyst powania starorzeczy, mokrade i bagien.
Regulacja rzek przyczynia si do zmniejszania ich naturalnej retencyjno ci, w konsekwencji
generuje przyspieszony odp yw wód z górnych odcinków zlewni. W rezultacie regulacja rzek
skutkuje powstaniem zagro enia powodziowego.
Dla gminy Pi tek charakterystyczne s dwa typy wezbra powodziowych, tj.
wyst puj ce wczesn wiosn wezbrania roztopowe oraz letnie (lipiec – sierpie ) wezbrania
opadowo - rozlewowe.
Zgodnie z przepisami odr bnymi w studium uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego okre la si
obszary szczególnego zagro enia
powodziowego. Podstaw do ich wyznaczania stanowi , sporz dzone przez Prezesa
Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej mapy zagro enia powodziowego i mapy ryzyka
powodziowego.
Zagro enie powodziowe w gminie Pi tek w my l przepisów odr bnych, stwarza rzeka
Bzura p yn ca na pó noc od gminy Pi tek, w gminie Krzy anów.
Zgodnie z opracowanymi przez Prezesa Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej w
Warszawie dla rzeki Bzury mapami zagro enia i ryzyka powodziowego, wyznaczone wzd
rzeki Bzury obszary szczególnego zagro enia powodzi obejmuj swoim zasi giem nie tylko
obszar gminy Krzy anów, ale równie obszar gminy Pi tek. Na obszarach szczególnego
zagro enia powodzi obowi zuj ograniczenia w u ytkowaniu i zagospodarowaniu okre lone
w Ustawie Prawo Wodne.
Na obszarach szczególnego zagro enia powodzi rzeki Bzury w gminie Pi tek nie
zachodzi kolizja zainwestowania, poniewa s to obszary podmok ych
k, wolne od
zabudowy.
Przez teren gminy Pi tek przep ywaj dwa dop ywy Bzury, to jest rzeka Moszczenica
i Malina. Rzeki te, szczególnie na odcinkach przebiegaj cych przez miejscowo
gminn
charakteryzuj si cz stymi wylewami. Na tym odcinku p yn one do
blisko siebie,
wytwarzaj c zjawisko tak zwanego przelewu w czasie wezbra ( rzeka Moszczenica p ynie
nieco wy ej ani eli rzeka Malina). Z tych wzgl dów, w ramach sporz dzanego projektu planu
miejscowego dla miejscowo ci gminnej Pi tek wykonane zosta o w 2008 roku opracowanie
(wykonane przez Aquaprojekt s.c. w odzi), które okre li o zasi g prawdopodobie stwa
wyst pienia tzw. wielkiej wody 1%. Zasi g ten pokazano na rysunkach uwarunkowa i
kierunków.
W zasi gu tej wody, w obr bie geodezyjnym Pi tek wyst puje kolizja zainwestowania z
uwagi na zlokalizowane na tym obszarze takie obiekty, jak oczyszczalnia cieków, kompleks
boisk sportowych przy szkole, budynki mieszkalne, us ugowe, gospodarcze oraz inwentarskie,
jak równie zabytkowy park w Pi tku oraz zabytkowe za enie parkowo-dworskie w
Piekarach.
Równie na pozosta ych terenach po onych w strefie przydennej doliny rzek Moszczenicy i
Maliny, zagro onych podtopieniami, wyst puje sporadycznie zabudowa mieszkaniowa oraz
zagrodowa.
Obowi zuj ce studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pi tek na terenach zalewowych rzek Moszczenicy i Maliny utrzymuje lokalizacj
oczyszczalni cieków, terenów zabudowy rekreacyjnej (obecnie kompleks boisk sportowych
przy szkole), ziele urz dzon (zabytkowy park), terenów zabudowy mieszkaniowej i
us ugowej.
Na obszarach zasi gu wody 1% oraz na innych terenach zalewowych wzd
rzeki
Moszczenicy i Maliny nale y ograniczy si wy cznie do zachowania istniej cej zabudowy i
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nie dopuszcza do powstawania nowej.
W ramach ochrony przeciwpowodziowej w gminie Pi tek poni ej miejscowo ci gminnej w
dolinie rzek Moszczenica i Malina zlokalizowanych jest kilka ma oobszarowych zbiorników
otoczonych wa ami ziemnymi, które s zalewane za pomoc przepustów przy wysokich
stanach wód obu rzek. W okresach ni ówek obszary te pe ni funkcj
k.
Planowana w dolinie rzeki Moszczenicy i Maliny budowa zbiornika retencyjnego ma s
poprawie ochrony przeciwpowodziowej i stosunków wodnych na terenie gminy – zapobiega
nadmiernemu nawodnieniu i przesuszaniu gruntów.
5.4.7. Warunki geologiczno – in ynierskie i obszary naturalnych zagro
geologicznych
Utwory powierzchniowe wyst puj na terenie gminy g ównie w postaci glin zwa owych
i piasków akumulacji lodowcowej z g azami na pod u gliny zwa owej oraz piasków
wodnolodowcowych. W/w utwory, to grunty no ne. Utrudnieniem dla zabudowy mog by
jedynie wody podskórne zalegaj ce lokalnie na p ycej wyst puj cym, s abo przepuszczalnym
gliniastym pod u lub wody ródglinowe w obr bie utworów gliniastych.
W dnach dolin i obni
zalegaj utwory wspó czesne, holoce skie: piaski rzeczne,
utwory torfowe i murszowo - mineralne. Osady te s nasycone wod podziemn typu
aluwialnego, o zwierciadle na g boko ci 1 – 2 m pod powierzchni , a cz sto w warstwie do 1
m p.p.t.. S to grunty s abono ne lub nieno ne z p ytko wyst puj cym poziomem wód
gruntowych, okresowo podmok e, nie nadaj ce si do bezpo redniego posadowienia
fundamentów.
Ze wzgl du na obecno na powierzchni, lub w niekiedy p ytkim pod u, gruntów
pó przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych i wi
ce si z tym niekorzystne stosunki wodne
dla gospodarki rolnej (objawia si
to nadmiernym uwilgoceniem warstw gruntów
przypowierzchniowych, okresow
stagnacj
wód na powierzchni oraz miejscami
wyst powaniem nieci ych poziomów wód w soczewkach ródglinowych lub na wk adkach
mu kowych, na ró nych g boko ciach), niezb dne by o przeprowadzenie regulacji stosunków
wodnych dla potrzeb rolniczego u ytkowania gleb.
Konieczno
odwodnie spowodowa a, e wi kszo
gminy zosta a zmeliorowana
sieci drenarsk melioracji szczegó owej.
Za one podziemne systemy sieci drenarskich odprowadzaj ce wody gruntowe do
zbiorczych rowów melioracyjnych (tzw. kolektorów zbiorczych) s bardzo powa
przeszkod
dla budownictwa kubaturowego. Ich przerwanie dla potrzeb zabudowy mo e powodowa
potencjalnie nieustanne podsi kanie i podtapianie fundamentów budynków.
Generalnie wymagana jest ochrona sieci przed zniszczeniem. W przypadku
konieczno ci zabudowy nale y ogranicza kolizje poprzez w ciwe prze enie sieci lub
bezkonfliktowe zaprojektowanie przysz ych inwestycji.
Wszelkie dzia ania zwi zane z urz dzeniami melioracji wodnych szczegó owych
musz by podejmowane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i
Urz dze Wodnych w odzi, Terenowy Inspektorat w
czycy.
Obszar gminy jest wolny od naturalnych zagro
geologicznych
5.4.8. Warunki klimatyczne
Pod wzgl dem klimatycznym gmina nie wyró nia si spo ród otaczaj cych j terenów.
Jedn z najbardziej niekorzystnych cech klimatu gminy Pi tek jest niedobór opadów. Wielko
i cz sto opadów ma istotny wp yw na zasoby wód powierzchniowych i stosunki wodne w
glebie, jak równie na wilgotno
powietrza i jego oczyszczanie poprzez wymywanie
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zanieczyszcze py owo – gazowych.
Wed ug regionalizacji klimatycznej Wosia (1994) badany obszar znajduje si w regionie
rokowopolskim(VII). Charakteryzuje si on krótk i do
ch odn wiosn oraz ciep ym i
onecznym latem. rednia roczna temperatura powietrza wynosi ok 8,0 oC, przy przeci tnie
najch odniejszym styczniu (-3ºC) i najcieplejszym lipcu (19ºC). Na omawianym terenie notuje
si niskie warto ci opadów - redni roczny opad atmosferyczny jest stosunkowo niski i wynosi
550 -600 mm. Okres wegetacji ro lin jest uwarunkowany przebiegiem pogody i trwa ok. 250280 dni. Charakterystyczn cech przebiegu zachmurzenia jest wyra ny rytm roczny z
maksimum w zimie (oko o 7,5 w skali 10-stopniowej), a minimum w ostatnich miesi cach lata
(sierpie i wrzesie -5,5 w skali 10-stopniowej). Maksymalne roczne zachmurzenie si ga ok.
7,5 stopnia pokrycia nieba ( w skali 10-cio stopniowej), minimalne natomiast 5,5 (w skali 10stopniowej). Przewa aj wiatry zachodnie i po udniowo – zachodnie (g ównie zim ). W ci gu
ca ego roku w woj. ódzkim, a wi c te w gminie Pi tek jest przeci tnie 35-40 dni pogodnych
(zachmurzenie mniejsze lub równe 2, w skali 10-stopniowej) oraz oko o 140 dni pochmurnych
(zachmurzenie rednie dobowe równe lub wi ksze ni 8). rednia trwa
pokrywy nie nej
wynosi od 50 do 70 dni.
Najkorzystniejsze warunki klimatyczno-zdrowotne wyst puj w obr bie: terenów
otwartych wysoczyzny - na obszarach o korzystnej ekspozycji po udniowej - dobre
nas onecznienie, dobre warunki termiczne,
wyniesienie ponad dno doliny - dobre
przewietrzanie terenu, dobre warunki wilgotno ciowe, rzadko wyst powania mgie .
redniokorzystne warunki wyst puj na obszarze: terenów wysoczyzny otoczonych lasami i
terenów le nych - utrudnione, niedostateczne przewietrzanie obszarów, s abe
nas onecznienie, cz sto wyst puj ce mg y poranne, znaczna wilgotno ,
Niekorzystne lub ma o korzystne warunki topoklimatyczne posiadaj :
szerokie p askie i podmok e doliny rzek Moszczenicy, Maliny i Strugi - strefy
cz stych inwersji termicznych (zalegania lub sp ywu ch odnych mas powietrza),
e warunki solarne i wilgotno ciowe, cz ste mg y i przymrozki, obszary o
charakterze korytarzy wentylacyjnych,
boczne dolinki i obni enia w obr bie wysoczyzny - równie cz ciowo nara one
na inwersje, o gorszych warunkach solarnych i wilgotno ciowych. Spe niaj rol
rynien grawitacyjnego sp ywu ch odnych mas powietrza i wód okresowych ku
dolinie.
Nie powinny by zabudowywane i przegradzane, w celu umo liwienia
swobodnego przep ywu powietrza.
5.4.9. Szata ro linna
Najwa niejsz
grup
zbiorowisk pod wzgl dem walorów krajobrazowych,
ekologicznych i przydatno ci gospodarczej s lasy.
czna powierzchnia lasów w gminie
Pi tek wynosi 1209,30 ha i jest to ok. 9,07% jej ca kowitej powierzchni. Jest to wi c gmina
ma o zasobna w obszary le ne. Najwi kszymi skupiskami zieleni wysokiej s lasy pa stwowe,
rozci gaj ce si w po udniowo-wschodniej cz ci gminy. Do kompleksów lasów pa stwowych
przylegaj na ogó niewielkie kompleksy lasów prywatnych.
Sk ad siedliskowy porastaj cych gmin drzewostanów stanowi przede wszystkim
siedliska borowe - bór wie y, bór mieszany wie y, ma e fragmenty boru suchego, z
niewielkim udzia em lasów mieszanych wie ych czy mieszanych. Na terenach wilgotnych
wyst puj g ównie lasy olszowo – brzozowe. Najpowszechniejszym drzewostanem jest sosna
jako monokultura lub z domieszk brzozy i d bu. Wiek drzew jest ró ny.
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Gospodarka le na w lasach pa stwowych i prywatnych prowadzona jest na
podstawie planów urz dzenia gospodarstw le nych.
Drugim wa nym elementem szaty ro linnej gminy s parki podworskie, stanowi ce
enklawy zieleni wysokiej w otoczeniu otwartej przestrzeni rolniczej. S to oazy dla wiata
fauny, pe ni bardzo wa
funkcj przyrodnicz i ekologiczn , s skupieniem ró norodnych
gatunkowo i wiekowo, niejednokrotnie rzadkich drzew i innych ro lin, na ogó z przewag
drzewostanów starszych. Stanowi ma e w y ekologiczne w systemie przyrodniczym Gminy.
Pozosta
ziele obszaru stanowi : szpalery przydro ne (wa ne jako swoiste
korytarze ekologiczne), w których przewa aj jesiony, topole, lokalnie lipy, wierzby i brzozy,
pojedyncze, odosobnione egzemplarze drzew, ziele urz dzona skupiona wokó obiektów
us ugowych (g ównie szkó , ko cio ów, cmentarzy), ogrody przydomowe z uprawami
ogrodniczymi, sadami i niewielk ilo ci ozdobnej ro linno ci wysokiej., a tak e niezwykle
wa na ziele
gowa w dolinach oraz ziele ródpolna.
Dominuj gatunki rodzime, w ród których mo na wymieni : jesiony, klony, lipy, robinie,
kasztanowce, topole, olchy, brzozy, wierzby, jarz by.
5.4.10. Obszary i obiekty prawnie chronione
a) Pomniki przyrody
Lp.

Gatunek i obwód pnia (cm) Lokalizacja obiektu

Data utworzenia

1.

D b szypu kowy - 475 cm

P

awice, park wiejski Orzeczenie Woj. P ockiego nr 28
RLS IV-7140/17/77z dn.
20.12.1977 r.

2.

D b szypu kowy – 370 cm

P

awice, park wiejski Orzeczenie Woj. P ockiego nr 28
RLS IV-7140/17/77z dn.
20.12.1977 r.

3.

D b szypu kowy - 495 cm

P

awice, park wiejski Orzeczenie Woj. P ockiego nr 28
RLS IV-7140/17/77z dn.
20.12.1977 r.

4.

Lipa – 320 cm

Pokrzywnica, park
wiejski

5.

D b szypu kowy - 337 cm

Witów, brzeg akwenu
po pó nocnej stronie
Silnych B ot

Orzeczenie Woj. P ockiego nr 35
RLS IV-7140/24/77 z dnia 20
grudnia 1977

Rozporz dzenie Wojewody
ockiego Nr 8/92 z dnia 21 maja
1992 r.

Obszary Chronionego Krajobrazu
Pó nocna cz
gminy ze wzgl du na cenne zbiorowiska ro linne oraz cechy
geomorfologiczne terenu znalaz a si w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradoliny
Warszawsko – Berli skiej”.
Obszar Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Warszawsko – Berli skiej”.
Powo any Rozporz dzeniem Nr 6/2009 Wojewody ódzkiego z dnia 24 marca 2009 r.
Obszar ten, o powierzchni 12 859 ha, uznany za korytarz ekologiczny o znaczeniu
krajowym, cz cy wa ne obszary w owe o znaczeniu mi dzynarodowym (wchodzi w sk ad
b)
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krajowego systemu obszarów chronionych – przestrzennego uk adu wzajemnie
uzupe niaj cych si form ochrony przyrody), obejmuje g ownie ki typu gów rozlewiskowych
i w ciwych.
c) Obszary Natura 2000
W ramach systemu NATURA 2000 na terenie gminy wyznaczono 3 obszary:
Obszar NATURA 2000 „Pradolina Warszawsko - Berli ska” kod PLB 100001 . Na terenie
ostoi „Pradolina Warszawsko – Berli ska” zgodnie z „Planem ochrony Obszaru Specjalnej
Ochrony Ptaków” priorytetem jest ochrona gatunków ptaków, dla których zachowanie
okresowo zalewanych i ekstensywnie u ytkowanych
k i turzycowisk jest elementem
rodowiska warunkuj cym utrzymanie w ciwego stanu ochrony na tym obszarze. Otwarte,
wilgotne pastwiska i ki s cenne dla l gowych gatunków ptaków, takich jak: derkacz, bocian
bia y, b otniak kowy. Okresowe wiosenne zalewy k i turzycowisk s niezb dne dla ptaków
migruj cych takich jak: batalion,
czak, rybitwa rzeczna, rybitwa bia ow sa. Wa nym
elementem rodowiska s równie turzycowiska – siedlisko wodniczki. Niewielkie zbiorniki
wodne, najcz ciej do y potorfowe, z szerokim pasem szuwarów na otwartych przestrzeniach
torfowisk, cz sto s miejscem gniazdowania b otniaka stawowego, zielonki, kropiatki czy b ka.
Wzd
rowów melioracyjnych oraz na brzegach cieków i niewielkich zbiorników wodnych
tworz si zakrzaczenia i zadrzewienia – siedliska sprzyjaj ce dla podró niczka. W zwi zku z
powy szym, dla ochrony ostoi istotne jest zachowanie ró norodno ci siedlisk, zw aszcza
obszarów wilgotnych, wykorzystywanych przez ptaki wodno -b otne zarówno jako obszary
gowe, jak i w trakcie w drówek. Zagro eniem dla tego obszaru jest: zak ócanie naturalnego
re imu hydrologicznego maj cego kluczowe znaczenia dla d ugofalowej egzystencji siedlisk
ptaków w dolinie Bzury i dolinie Neru, wadliwie dzia aj cy system melioracyjnych, konserwacja
rowów melioracyjnych oraz regulacja cieków przyspieszaj ce odp yw wody z doliny i
powoduj ce przesuszanie siedlisk, intensyfikacja rolnictwa, zanieczyszczenie i eutrofizacja
wód, zmiana sposobu u ytkowania gruntów, realizacja nowych lub modernizacja istniej cych
ci gów komunikacyjnych, nielegalny odstrza ptaków na stawach hodowlanych, presja
dkarska, wycinka gów i olsów, wypalanie trzcinowisk i turzycowisk, lokalizowanie w strefie
kraw dziowej doliny Bzury i Neru zespo u si owni wiatrowych, potencjalna eksploatacja w gla
brunatnego ko o Rgó na, realizacja prac hydrotechnicznych na g ównych rzekach ostoi w tym
pog bianie koryta i przebudowa brzegów.
Obszar NATURA 2000 „Pradolina Bzury-Neru” kod PLH 100006. W du ej cz ci ostoi
zachodzi sukcesja regeneracyjna na skutek wycofania si rolnictwa. Efektem tego procesu jest
odtwarzanie si lasów gowych, olsowych, zaro li wierzbowych oraz szuwarów. Pradolina
Bzury – Neru ma równie du e znaczenie jako ostoja ro linno ci halofilnej. Wci mo na tu
napotka p aty zbiorowisk tego typu ro linno ci, jednak jest ona w zdecydowanym odwrocie.
Zagro eniem dla tego obszaru jest: zanieczyszczenie wód powierzchniowych nielegalnym,
punktowym wylewem cieków, g ównie pochodzenia komunalnego, zanieczyszczenie wód
powierzchniowych w wyniku sp ywu powierzchniowego pestycydów i nawozów sztucznych,
zarastanie k spowodowane zaprzestaniem wykaszania czy zarzuceniem pasterstwa, zmiany
sposobów wykorzystywania gruntów oraz zmiany metod dzia alno ci rolnej, obni anie si
poziomu wód gruntowych, czego efektem minimalizacja pok adów torfu i zanik ro linno ci
halofilnej, niegdy wa nego i cennego elementu przyrody Pradoliny.
Dla w/w obszaru zosta zarz dzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w odzi i
Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska w Poznaniu z dnia 18 marca 2014 roku
ustanowiony plan zada ochronnych. Wed ug w/w planu:
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Dzia aniami ochronnymi
na terenie
gminy Pi tek
nale y obj
gr d
rodkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio -Carpinetum) w
obr bie Go lub na dz. ew:330,324,325,327,328. B
one polega y na zwi kszeniu
ilo ci martwego drewna przez ca y okres obowi zywania planu zada ochronnych
poprzez sukcesywne pozostawianie w lasach gr dowych zasobów rozk adaj cego si
drewna do poziomu oko o 10% zasobno ci drzewostanu w postaci karp, ga zi, z omów
i wywrotów martwych i obumieraj cych drzew stoj cych. Podmiotem odpowiedzialnym
za wykonanie jest w ciwy miejscowo nadle niczy. Na w/w terenie nale y prowadzi
monitoring stanu ochrony przedmiotu ochrony co 5 lat. Podmiotem odpowiedzialnym za
wykonanie jest Organ sprawuj cy nadzór na obszarem NATURA 2000.
zagro eniem dla przedmiotu ochrony tj: Gr du
rodkowoeuropejskiego i
subkontynentalnego s :
1. zagro enia istniej ce
I01 – obce gatunki inwazyjne
Wyst powanie obcych gatunków wypieraj cych gatunki rodzime typowe dla siedliska.
I02- Problematyczne gatunki rodzime
Wkraczanie inwazyjnych gatunków rodzimych powoduje zniekszta canie siedliska, zmian
struktury drzewostanu oraz wypieranie gatunków charakterystycznych dla siedliska na rzecz
gatunków obcych ekologicznie.
2. zagro enia potencjalne
B02.02 Wycinka lasu
Odst pienie od planowej gospodarki le nej
B02.04 Usuwanie martwych i umieraj cych drzew
Powoduje to zuba anie ró norodno ci biologicznej i ujednolicanie jego struktury
przestrzennej
B02.06 Przerzedzenie warstwy drzew
Powoduje to zwi kszanie nas onecznienia podszytu, zmiany sk adu gatunkowego
wynikaj ce ze zmian siedliskowych
D01.01 cie ki, szlaki piesze, szlaki rowerowe
Powoduje to zmniejszenie powierzchni siedlisk.
Obszar NATURA 2000 „Silne B ota” kod PLH 100032 Zbiornik wodny o powierzchni ok. 21
ha powsta y na skutek eksploatacji torfu. Powierzchnia otwartego lustra wody stanowi nie
wi cej ni 30% ca ej powierzchni. Pozosta cz
porasta g ównie szuwar szerokopa kowy,
skopa kowy, trzcinowy oraz turzycowiska – przede wszystkim zespo y turzycy b otnej,
zaostrzonej i p cherzykowatej. Niewielki fragment zajmuje ols porzeczkowy. Jest to wa ne w
regionie miejsce godowania i erowania p azów z 9 gatunków. Wyst puje tu min. traszka
grzebieniasta i kumak nizinny. Lokalnie jest to wa na ostoja ptactwa wodno-b otnego, miejsce
gu: min. b ka, b czka, urawia, b otniaka stawowego i erowania min. bielika, bociana
czarnego i bia ego. Zagro eniem dla obszaru jest: zaburzenie uk adu hydrogeologicznego
(odwodnienie na skutek nieprawid owo prowadzonej melioracji, d ugotrwa e susze, brak
dro no ci cieków zasilaj cych itp.), pogorszenie jako ci wód zbiornika ( rodki ochrony ro li,
nawozy itp.), presja urbanistyczna oraz niekontrolowany rozwój turystyki.
Parki
Na terenie gminy znajduj si sze
Konserwatora Zabytków:
Park w Go lubiu;
Park w Janowicach;
d)

parków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego
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Park w Pi tku;
Park w Piekarach;
Park w Su kowicach Pierwszych;
Park w Witowie.
Na terenie gminy znajduj si równie cztery inne parki wiejskie, stanowi ce
pozosta
po dawnych zespo ach podworskich. Zosta y one uj te w ewidencji zabytków. S
to:
Park w Balkowie;
Park w ce;
Park w Pokrzywnicy;
Park w P awicach.
5.4.11. Obszary przewidziane do ochrony
Cz
po udniowa gminy (Witów, Pokrzywnica, Su kowice Pierwsze, ladków Podle ny,
ladków Rozlaz y, Mys ówka) oraz rodkowa cz
gminy na wschód od miejscowo ci Pi tek
wzd
rzeki Moszczenicy i Maliny ma zosta obj ta projektowanym Obszarem Chronionego
Krajobrazu „Sokolnicko – Pi tkowskim”.
5.4.12. Warunki sanitarne i zagro enia antropogeniczne
a) Powietrze

Do zanieczyszcze , które maj wp yw na stan sanitarny powietrza na terenie Gminy
mo na zaliczy m. in. py y, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenki w gla i metan.
Na stan sanitarny obszaru rzutuj g ównie niskie emitory okolicznych palenisk
domowych, emisja zorganizowana pochodz ca ze
róde punktowych, liniowych
i powierzchniowych (przemys u, us ug) oraz ewentualne emisje zanieczyszcze z terenów
siednich .
Wed ug bada przeprowadzonych przez WIO
dla poszczególnych zanieczyszcze
powietrza w 2012 r okresowo notowane s przekroczenia st enia powy ej warto ci
dopuszczalnej pod wzgl dem zanieczyszcze py em PM 10, benzo(a)pirenu i PM 2,5. Ze
wzgl du na przekroczenia poziomów dopuszczalnych, py u PM 10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu
stref w której znajduje si gmina Pi tek zaliczono do klasy C (st enia zanieczyszcze na
terenie strefy przekraczaj poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe powi kszone o
margines tolerancji w przypadku gdy margines tolerancji nie jest okre lony – poziomy
dopuszczalne lub poziomy docelowe) dla pozosta ych substancji NO2,SO2,CO, C6H5, Ozonu
,As, Cd, Ni i Pb ustalono klas A (st enia zanieczyszcze na terenie strefy nie przekraczaj
odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych).
Wody powierzchniowe i podziemne
Przyczyn zanieczyszczenia wód jest wzrost zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wod bez
rozwi zania równoczesnego gospodarki ciekowej, co podnosi ilo
cieków. Zbiorcza sie
kanalizacji sanitarnej istnieje tylko na terenie miejscowo ci gminnej Pi tek. Dlatego bardzo
istotne jest ustalenie w ciwej gospodarki wodno – ciekowej.
Zagro eniem wód s równie sp ywy powierzchniowe z pól uprawnych, nawozów
sztucznych, g ównie fosforanów, które powoduj przyspieszony, nadmierny rozwój glonów,
które ulegaj c rozk adowi poch aniaj olbrzymie ilo ci tlenu przyczyniaj c si do dalszej
degradacji wody.
W roku 2013 rzeki przep ywaj ce przez gmin Pi tek by y badane w nast puj cych punktach
b)
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pomiarowo-kontrolnych:
Moszczenica – Gieczno (PLRW200017272249) – od róde do dop ywu z Biesiekierza.
Klasa elementów fizykochemicznych wód rzeki zosta a sklasyfikowana jako poni ej
potencja u dobrego wska nikiem decyduj cym o klasie by y fosforany, stwierdzono IIklas (stan dobry) elementów hydromorfologicznych i II klas (stan dobry)
elementów biologicznych, potencja ekologiczny by umiarkowany.
Moszczenica – Or ów (PLR W20001927229)- od dop ywu z Biesiekierza do uj cia.
Klasa elementów fizykochemicznych wód rzeki zosta a sklasyfikowana jako poni ej stanu
dobrego wska nikiem decyduj cym o klasie by y fosforany, stwierdzono II-g klas (stan
dobry) elementów hydromorfologicznych i IV (stan s aby) klas elementów biologicznych,
potencja ekologiczny by umiarkowany.
Struga (PLR W 200017272269)- Struga -Micha ówka.
Klasa elementów fizykochemicznych wód rzeki zosta a sklasyfikowana jako poni ej stanu
dobrego wska nikiem decyduj cym o klasie by y fosforany, stwierdzono I-sz klas (stan
bardzo dobry) elementów hydromorfologicznych i III klas (stan umiarkowany) elementów
biologicznych, potencja ekologiczny by umiarkowany.
Malina (PLR W200017272289) -Malina Kopcie
Klasa elementów fizykochemicznych wód rzeki zosta a sklasyfikowana jako poni ej stanu
dobrego wska nikiem decyduj cym o klasie by y fosforany, stwierdzono I-sz klas (stan
bardzo dobry) elementów hydromorfologicznych i III klas (stan umiarkowany) elementów
biologicznych, potencja ekologiczny by umiarkowany.
Na terenie gminy w
roku 2013 wykonano badanie wód podziemnych w dwóch
miejscowo ciach:
6. Pi tek w badanym otworze stwierdzono wod redniej jako ci (II- giej klasy czysto ci).
Wska nikami decyduj cymi o klasie wód by y temperatura 11,2 °C, NH4-0,86 mg/l, F –
0,62 mg/l, Mn -0,184 mg/l, SO4 -75,1 mg/l, Ca -109 mg/l i HCO3 418 mg/l.
7. Pokrzywnica w badanym otworze stwierdzono wod
zadowalaj cej jako ci (III- ciej
klasy czysto ci). Wska nikami decyduj cymi o klasie wód by F – 0,62 mg/l,.
Warunki akustyczne
Najwi kszymi ród ami ha asu w Gminie s istniej ce drogi, a szczególnie autostrada
A1 i drogi wojewódzki nr 702 i 703. Niew tpliwie najwi kszy ruch generowany jest na
autostradzie A1. W obr bie pasa drogowego mog wyst pi znaczne przekroczenia
dopuszczalnego poziomu ha asu. Ruch na drogach wojewódzkich jest znacznie mniejszy
mo e jednak powodowa ha as przekraczaj cy norm . Jest on uci liwy szczególnie dla osób
zamieszkuj cych w ich bliskim s siedztwie.
Na terenie gminy nie ma zak adów uci liwych dla rodowiska pod wzgl dem przekrocze
dopuszczalnego poziomu ha asu w rodowisku.
c)

d)

Potencjalne obiekty uci liwe
Obiektem potencjalnie uci liwym, cho nie stanowi cym zagro enia dla rodowiska

:
istniej ca oczyszczalnia cieków;
stacje paliw;
hodowle drobiu;
chlewnie.
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e) Obowi zuj ce strefy sanitarne, strefy bezpiecze stwa i pasy technologiczne

Na obszarze gminy obowi zuj
cmentarzy.

strefy ochrony sanitarnej 50 m - od istniej cych

f) Nadzwyczajne zagro enia rodowiska (NZ )

Nadzwyczajne zagro enia rodowiska, zwi zane z eksploatacj dróg (g ównie autostrady A1,
dróg wojewódzkich nr 702 relacji Kutno-Zgierz, nr 703 relacji Porczyny – owicz), mog
zaistnie na skutek awarii lub wypadków z udzia em pojazdów przewo cych substancje
niebezpieczne. Powsta e w wyniku katastrof komunikacyjnych sytuacje awaryjne mog
powodowa rozlanie si substancji niebezpiecznych np. zawieraj cych w glowodory,
stwarzaj cych zagro enie dla wód powierzchniowych i podziemnych. Na wielko zagro enia
wp ywaj w asno ci chemiczne uwolnionej substancji (m.in. toksyczno ), jej stan fizyczny a
tak e czynniki lokalne zwi zane z warunkami topograficznymi i meteorologicznymi, lokalizacj
terenów zamieszka ych, wra liwo ci
poszczególnych komponentów
rodowiska,
przygotowaniem do reagowania w sytuacji zagro enia.
Zagro enie powodziowe w gminie Pi tek w my l przepisów odr bnych – Ustawy Prawo
Wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 z pó n. zm.) – stwarza rzeka Bzura biegn ca na pó noc od
gminy Pi tek, w gminie Krzy anów. Zgodnie ze sporz dzonymi przez Prezesa Krajowego
Zarz du Gospodarki Wodnej mapami zagro enia powodziowego i mapami ryzyka
powodziowego wyznaczono wzd
rzeki Bzury obszary szczególnego zagro enia powodzi .
Obejmuj one swoim zasi giem nie tylko obszar gminy Krzy anów, ale równie obszar gminy
Pi tek. Na obszarach szczególnego zagro enia powodzi obowi zuj ograniczenia w
ytkowaniu i zagospodarowaniu okre lone w Ustawie Prawo Wodne (Dz. U. 2012 poz. 145 z
pó n. zm.), w tym zakaz zabudowy. Na terenie obr bu geodezyjnego Pi tek, w ramach
opracowywania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo ci
Pi tek, wskazano dla rzeki Moszczenicy i Maliny zasi g wielkiej wody o prawdopodobie stwie
wyst pienia Q1%. Opracowanie to wykona a firma AQUAPROJEKT s.c. w 2008.

5.5. STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR
KULTURY WSPÓ CZESNEJ
5.5.1. Rys historyczny
Pi tek le y przy skrzy owaniu redniowiecznego traktu
czyca - owicz z drog
Zgierz - Kutno, le y dok adnie w geometrycznym rodkiem Polski, w wid ach rzek Moszczenicy
i Maliny. lady najstarszego osadnictwa na terenie gminy Pi tek zlokalizowano w ród terenów
bagiennych tzw. „Silnego b ota” i datuje si je na 10050-8850 p.n.e. i zamieszkane by y przez
ludy my liwskie.
W toku prac archeologicznych odkrywano stanowiska z okresu paleolitu, pó nego
mezolitu, neolitu, epoki br zu, epoki elaza, epoki wczesnego okresu rzymskiego, epoki
wczesnego redniowiecza, pó nego redniowiecza oraz okresu nowo ytnego. Pierwsza
zapisana wzmianka o Pi tku znajduje si w dokumencie z dnia 19 stycznia 1241 roku
dotycz cy przywileju wydanego „in villa Piantek” przez ksi cia mazowieckiego Boles awa.
Ju wcze niej istnia a tu osada, prawdopodobnie o funkcjach pa stwowych, czego
dowodem jest nazwa miejscowo ci. Pocz tkowo Pi tek by w asno ci ksi
, pó niej
przeszed w r ce arcybiskupów gnie nie skich. Dzi ki korzystnemu po eniu handlowo komunikacyjnemu Pi tek rozwija si do dobrze. Je li chodzi o nazw osady, to wed ug
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ogólnie przyj tego t umaczenia pochodzi ona od dnia tygodnia, w którym to dniu odbywa y si
targi.
Prawa miejskie uzyska Pi tek w 1339 r. Miasto zosta o lokowane na prawie
niemieckim i zacz o rozwija si jako osada jarmarczna.
Pod koniec XVI w. ukszta towa si uk ad przestrzenny miasta, którego lady
zachowa y si do dnia dzisiejszego. Wojny oraz po ary, które odby y si w XVII wieku
zrujnowa y ca kowicie miasteczko. W 1459 roku mieszka cy Pi tku bior czynny udzia w
wojnie pruskiej, a w 1655 w czasie potopu szwedzkiego ludno
czynnie wspiera Jana
Kazimierza.
Po drugim rozbiorze Polski, w roku 1793 Pi tek dosta si pod zabór pruski, a
nied ugo na mocy specjalnego zarz dzenia traci charakter miasta arcybiskupiego,
przechodz c na w asno
rz du (1796). W 1807 w wyniku kampanii napoleo skiej Pi tek
znalaz si w granicach Ksi stwa Warszawskiego. Po upadku Napoleona od roku 18141914 Pi tek wszed w granice Królestwa Kongresowego na stuletni niewol (pod zabór
rosyjski).
W roku 1681 nawiedzi miasto okropny po ar, który blisko 100 domów obróci w popió
i gruzy, grzebi c w nich dawn wietno miasta. Wybuch powstania styczniowego w roku
1863 zasta miasto "u pione czujnym dozorem policyjnym - rosyjskim ". Miasto Pi tek
ukazem carskim po upadku powstania styczniowego zniesiono na osad - w 1870 r.
Pi tek traci prawa miejskie. Utworzona zosta a jednocze nie z by ego miasta gmina
Pi tek.
W latach 1914 – 1915 na terenach ziem pi tkowskich rozegra a si Bitwa pod
Kutnem. W 1939 r. ludno Pi tku bra a udzia w wojnie obronnej. Wskutek bombardowa we
wrze niu 1939 roku zniszczona zosta a du a cz
zabudowy Pi tku – zw aszcza przy rynku i
ulicy Ko cielnej, pó niej na terenach gminy trwa y walki podczas Bitwy nad Bzur . Miasto
zosta o wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej 18 stycznia 1945 r. W 1945 r. folwarki i dwory
na ziemiach pi tkowskich zosta y przej te przez Skarb Pa stwa. W latach 1945-1989 na
terenie gminy powsta y liczne spó dzielnie rolnicze i produkcyjne, bazy maszynowe, zak ady
przetwórcze, a od 1987 r. tak e przedsi biorstwa prywatne (Studium..., 2005;
www.bip.ugpiatek.pl, Lokalna Strategia Rozwoju LGD 2009-2015).
5.5.2. Zakres ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
Zgodnie z ustaw z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pó n. zm.) zabytkiem jest nieruchomo lub rzecz
ruchoma, ich cz ci lub zespo y, b
ce dzie em cz owieka lub zwi zane z jego dzia alno ci i
stanowi ce wiadectwo minionej epoki b
zdarzenia, których zachowanie le y w interesie
spo ecznym ze wzgl du na posiadan warto historyczn , artystyczn lub naukow . Wed ug
w/w ustawy ochronie i opiece podlegaj , bez wzgl du na stan zachowania:
zabytki nieruchome b
ce w szczególno ci:
krajobrazami kulturowymi,
uk adami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespo ami budowlanymi,
dzie ami architektury i budownictwa,
dzie ami budownictwa obronnego,
obiektami techniki, a zw aszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi
zak adami przemys owymi,
cmentarzami,
parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni,
miejscami upami tniaj cymi wydarzenia historyczne b
dzia alno
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wybitnych osobisto ci lub instytucji;
zabytki ruchome b
ce w szczególno ci:
dzie ami sztuk plastycznych, rzemios a artystycznego i sztuki u ytkowej,
kolekcjami stanowi cymi zbiory przedmiotów zgromadzonych
i uporz dkowanych wed ug koncepcji osób, które tworzy y te kolekcje,
numizmatami oraz pami tkami historycznymi, a zw aszcza militariami,
sztandarami, piecz ciami, odznakami, medalami i orderami,
wytworami techniki, a zw aszcza urz dzeniami, rodkami transportu oraz
maszynami
i narz dziami
wiadcz cymi
o
kulturze
materialnej,
charakterystycznymi dla dawnych i nowych form gospodarki, dokumentuj cymi
poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego,
materia ami bibliotecznymi, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o bibliotekach,
instrumentami muzycznymi,
wytworami sztuki ludowej i r kodzie a oraz innymi obiektami etnograficznymi,
przedmiotami upami tniaj cymi wydarzenia historyczne b
dzia alno
wybitnych osobisto ci lub instytucji;
zabytki archeologiczne b
ce w szczególno ci:
pozosta ciami terenowymi pradziejowego i historycznego osadnictwa,
cmentarzyskami,
kurhanami,
reliktami dzia alno ci gospodarczej, religijnej i artystycznej;
ochronie mog podlega nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy
obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.
Ochron zabytków i opiek nad zabytkami uwzgl dnia si przy sporz dzaniu
i aktualizacji m. in. studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których sporz dzenie nale y do
zada samorz du gminy.
W studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uwzgl dnia si , w szczególno ci
ochron :
zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków i ich otoczenia,
innych zabytków nieruchomych, znajduj cych si w gminnej ewidencji zabytków,
parków kulturowych.
W studium i planie, ustala si równie , w zale no ci od potrzeb, strefy ochrony
konserwatorskiej obejmuj ce obszary, na których obowi zuj okre lone ograniczenia, zakazy i
nakazy, maj ce na celu ochron znajduj cych si na tym obszarze zabytków.
Obecnie zabytki z terenu gminy Pi tek obj te s ochron w formie wpisu do rejestru
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.
Jednocze nie, zgodnie z ustaw z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenia studium s wi
ce dla organów gminy przy
sporz dzaniu planów miejscowych. Wytyczne nakre lone w studium b
wi c wzorcem dla
ustalenia zasad ochrony zabytków w ewentualnych aktualizacjach obecnie obowi zuj cych
planów oraz opracowywaniu nowych.
Materia y, na podstawie których opracowano stan dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó czesnej sk adaj si z danych:
Wojewódzkiego Urz du Ochrony Zabytków w odzi Delegatura w Skierniewicach (w
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cz ci dotycz cej obiektów wpisanych do rejestru zabytków, wojewódzkiej ewidencji
zabytków oraz stanowisk archeologicznych),
gminnej ewidencji zabytków.
5.5.3. Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków, w tym uj te w rejestrze
zabytków

Lp.

Nazwa miejscowo ci

Nazwa obiektu

Nr rejestru
WKZ/ewidencja

Nr ewidencji
gruntów

1.

Balków

Dwór I

ewidencja

646/7

2.

Balków

Dwór II

ewidencja

646/19

3.

Balków

Oficyna

ewidencja

646/7

4.

Balków

Park

ewidencja

646/19

5.

Borowiec – Sypin 11

Dom mieszkalny (bia y kamie )

ewidencja

199

6.

Borowiec – Sypin 15

Dom mieszkalny (bia y kamie )

195

7.

Go lub

Pa ac

ewidencja
nr rej. 475

305

8.

Go lub

Park + strefa 150 m.

nr rej. 475

305

9.

Go lub

Brama wjazdowa

nr rej. 475

305

10.

Go lub

Za

enie folwarczne - czworaki

ewidencja

313/4

11.

Go lub

Za

enie folwarczne - stodo a

ewidencja

305

12.

Go lub

ewidencja

305

13.

Go lub

ewidencja

305

14.

Go lub

ewidencja

305

15.

Janków 4

Za enie folwarczne - spichlerz
Za enie folwarczne -chlewnia i
parownia
Za enie folwarczne – stajnia k.
roboczych
Dom mieszkalny (mur.)

ewidencja

56

16.

Janówek 1

Dom mieszkalny (drewn.)

ewidencja

41

17.

Janowice 8

Dom mieszkalny (ceglany)

ewidencja

29

18.

Janowice 9

Dom mieszkalny (mur. tynkowany)

ewidencja

28

19.

Janowice 14

Dom mieszkalny (ceglany)

ewidencja

18

20.

Janowice

nr rej. 489

148/8

21.

Janowice

dwór
Park + strefa 150 m. (park, sady i
zbiorniki wodne)

nr rej. 489

148/8

22.

Konarzew

dwór

ewidencja

240/1

23.

Konarzew 60

Dom mieszkalny drewniany

ewidencja

389/2

24.

ka

Park

ewidencja

63/1

25.

ka 7

Dom mieszkalny (drewn.)

ewidencja

259

26.

ka 11

Dom mieszkalny (drewn.)

ewidencja

262/263

Dom mieszkalny (drewn.)

ewidencja

25/26

Dwór

ewidencja

273/1

Folwark budynek gospodarczy
Ko ció filialny p. w. Matki Boskiej
askawej
dwór

ewidencja

273/1

nr rej. 486/371

11

ewidencja

5/6

park

ewidencja

5/38

Uk ad urbanistyczny XV – XVII i

ewidencja

27.
28.
29.

Micha ówka 7 – obr b
Piekary
Orenice

31.

Orenice
awice (d.
Ciechos awie)
awice

32.

awice

30.

33.

Pi tek

50

XIX w.
34.

Pi tek

Cmentarz mariawicki

ewidencja

156

35.

Pi tek

ewidencja

215

36.

Pi tek

ewidencja

797/2

37.

Pi tek

ewidencja

797/1

38.

Pi tek

ewidencja

709

39.

Pi tek

Cmentarz ydowski
Dom mieszkalny, ul. Jana Paw a II
4
Dom mieszkalny, ul. Jana Paw a II
6
Dom mieszkalny, ul. Ko cielna 2/
czycka 1
Dom mieszkalny, ul. Ko cielna 4

ewidencja

710

40.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Ko cielna 6

ewidencja

711

41.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Ko cielna 8

ewidencja

712

42.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Ko cielna 12

ewidencja

714

43.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Ko cielna 18

ewidencja

723

44.

Pi tek

Kamienica w zespole Pi tkowskich
Zak adów Mechanicznych, Rynek
10/ Kutnowska 1

ewidencja

591/2

45.

Pi tek

ewidencja

591/2

46.

Pi tek

ewidencja

591/2

47.

Pi tek

48.

ewidencja

591/29,
590/3, 591/2

Pi tek

Budynek fabryczny w zespole
Pi tkowskich Zak adów
Mechanicznych, ul. Kutnowska 2
Brama wjazdowa na teren
Pi tkowskich Zak adów
Mechanicznych, Rynek
10/Kutnowska 1
Zespó budynków fabrycznych
Pi tkowskich Zak adów
Mechanicznych (odlewnia I – nie
ytkowana i odlewnia II – dom
handlowy), ul. Kutnowska 2
Dom mieszkalny, ul. Kutnowska 3

ewidencja

587/6

49.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Kutnowska 5

ewidencja

585/4

50.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Kutnowska 10

ewidencja

745

51.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Kutnowska 14

ewidencja

742/1

52.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Kutnowska 22

ewidencja

738

53.

Pi tek

Pomnik Bohaterów, ul. Kutnowska

ewidencja

575/8, 573/1

54.

Pi tek

ewidencja

500

55.

Pi tek

56.

ewidencja

708

Pi tek

Dom mieszkalny (drewn.), ul.
Literacka 3
Budynek komendy policji, ul.
czycka 3
Dom mieszkalny, ul. czycka 7

ewidencja

706

57.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul.

czycka 9

ewidencja

705/2

58.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul.

czycka 10

ewidencja

604/2

59.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul.

czycka 11

ewidencja

704

60.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul.

czycka 13

ewidencja

884

61.

Pi tek

ewidencja

823

62.

Pi tek

ewidencja

860/2

63.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. owicka 2
Dom mieszkalny (drewn.), ul.
owicka 8
Dom mieszkalny, ul. owicka 14

ewidencja

294

64.

Pi tek

Dom mieszkalny, Pokrzywna 1-3

ewidencja

822/823

65.

Pi tek

Dom parafialny, Pokrzywna 7

ewidencja

819/2

51

66.

Pi tek

67.

Pi tek

68.

Pi tek

69.

Pi tek

Dom mieszkalny, Pokrzywna 9
Dom mieszkalny czworak,
Pokrzywna 11
Budynek zak adów mleczarskich,
ul. Pokrzywna 14
Dom mieszkalny, ul. Rynek 1

ewidencja

818

ewidencja

817

ewidencja

726

ewidencja

787

70.

Pi tek

71.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Rynek 6

ewidencja

782

Dom mieszkalny, ul. Rynek 17

ewidencja

774

72.

Pi tek

ewidencja

777

ewidencja

808

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Rynek 18
Poczta, dom handlowy, ul. Rynek
20
Sala bankietowa, ul. Rynek 23

73.

Pi tek

74.

ewidencja (nr 767)

808

75.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Senatorska 1

ewidencja

809

76.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Senatorska 2

ewidencja

787

77.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Senatorska 3

ewidencja

810

78.

Pi tek

ewidencja

813/1-3

79.

Pi tek

ewidencja

762

80.

Pi tek

Dom mieszkalny, ul. Senatorska 7
Budynek stra y po arnej, ul.
Stra acka
Ko ció Mariawitów, ul. Szpitalna 1

ewidencja

727

81.

Pi tek

ewidencja

717

82.

Pi tek

nr rej. 83/285

799

83.

Pi tek

nr rej. 534/526

799

84.

Pi tek

ewidencja

799

85.

Pi tek

nr rej.283/81

800

86.

Pi tek

nr rej.82/284

800

87.

Pi tek

nr rej. 88/595

879

88.

Pi tek

89.

Piekary

Dom mieszkalny, ul. Szpitalna 6
Ko ció cmentarny p.w.
Przemienienia Pa skiego, ul.
Literacka 5
Dzwonnica ko cio a cmentarnego
pw. Przemienienia Pa skiego, ul.
Literacka 5
Cmentarz parafii rzymskokatolickiej, ul. Literacka 5
Ko ció parafialny pw. w. Trójcy,
ul. Pokrzywna
Dzwonnica ko cio a parafialnego
pw. w. Trójcy, ul. Pokrzywna
Park miejski + strefa 100 m, ul.
owicka
Mogi a i pomnik na miejscu mordu,
ul. owicka
Dwór

90.

Piekary

91.

ewidencja

853/8

nr rej. 528/379

235

Park + strefa 150 m

nr rej. 572

235

Piekary

Oficyna

ewidencja

235

92.

Piekary folwark

Zespó budynków folwarcznych

ewidencja

175

93.

Pokrzywnica

Za

ewidencja

282/1-9

94.

Pokrzywnica

Park

ewidencja

282/11

95.

Pokrzywnica - M ynów

ewidencja

125/14

96.

ewidencja

125/11

ewidencja

154

98.

Pokrzywnica - M ynów
Pokrzywnica – M ynów
5
Pokrzywnica 1a

Zespó cukrowni – budynek
administracyjny
Zespó cukrowni – dom robotników
Zespó cukrowni – dom
urz dników
Zagroda m ska

99.

Su kowice Pierwsze

Dwór

100.

Su kowice Pierwsze

Park + strefa 100 m.

97.

enie parkowo-folwarczne

52

ewidencja

221

ewidencja
nr rej. 88/596

193
193

101.

Su kowice Pierwsze

Oficyna dworska

ewidencja

190/2

102.

ladków Podle ny 7

Dom mieszkalny

ewidencja

42

103.

ladków Podle ny 9

Dom mieszkalny (bia y kamie )

ewidencja

35

104.

ladków Podle ny 36

Dom mieszkalny (bia y kamie )

ewidencja

44

105.

ladków Rozlaz y 36

Stodo a pod strzech

ewidencja

44

106.

ladków Rozlaz y 37

Dom mieszkalny (bia y kamie )

ewidencja

228

Dwór i park + strefa 150 m

nr rej. 491

306

Park + strefa 150 m
Dom mieszkalny z bia ego
kamienia
Dom mieszkalny z bia ego
kamienia
Dom mieszkalny z bia ego
kamienia
Budynek gospodarczy z bia ego
kamienia

nr rej. 634

306

ewidencja

90/2

ewidencja

80

ewidencja

71/2

ewidencja

46

107.

Witów

108.

Witów

109.

Witów 1

110.

Witów 6

111.

Witów 20

112.

Witów 25

ród o: Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Pi tek.

Miejsca lokalizacji obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków (112 pozycji), w
tym znajduj ce si rejestrze zabytków (15 pozycji), zgodnie z powy sz tabel , przedstawiono
na Rysunku Studium cz
A – STAN ISTNIEJ CY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU.
Obiekty wpisane do rejestru zabytków
Lp.
1.

Nazwa
miejscowo ci

Nr decyzji

Data
wydania
decyzji

486/371

01.08.1967

+150m

475

20.11.1978

+150m

489

10.04.1979

strefa
ochronna

Nazwa obiektu

3.

Ciechos awice Ko ció filialny
pa ac z parkiem oraz bram
Go lub
wjazdow o pow. 3,48 ha
dwór z parkiem i pozosta ciami
wcze niejszego za enia
o pow. 13 ha
Janowice

4.

Konarzew

grodzisko

357/295

20.08.1966

5.

Oreniczki

grodzisko

361/296

20.08.1966

6.

Pi tek

park miejski o pow. 2,1 ha

595

29.12.1988

7.

Pi tek

Ko ció p.w. w. Trójcy

81/283

08.08.1967

8.

Pi tek

82/284

08.08.1967

9.

Pi tek

dzwonnica
Ko ció cmentarny p.w.
Przemienienia Pa skiego (d. w.
Wawrzy ca)

83/285

08.08.1967

10.

Pi tek

dzwonnica

526/534

08.08.1967

11.

Piekary

dwór

528/379

09.08.1967

12.

Piekary

park o pow. 12 ha

+150m

572

02.09.1987

13.

Su kowice

+100m

596

29.12.1988

14.

Witów

park o pow. 2,08 ha
dwór z pozosta ci parku
o pow. 1 ha

+150m

491

10.04.1979

15.

Witów

park o pow. 1,99 ha

+150m

634

13.11.1992

2.

+100m

ród o: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Skierniewicach
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Obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków
Lp.

Nazwa
miejscowo ci

Nazwa obiektu
enie dworsko - parkowo - folwarczne

Nr rejestru
WKZ/ewidencja

1.

Balków

Za

2.

Balków

Dwór I

ewidencja

3.

Balków

Dwór II

ewidencja

4.

Balków

Park dworski

ewidencja

5.

Borowiec - Sypin 11 Dom

6.

Borowiec - Sypin 15 Dom

7.

Go lub

Za

8.

Go lub

Pa ac

nr rej. 475

9.

Go lub

Park krajobrazowy + strefa 150 m

nr rej. 475

10.

Go lub

Brama wjazdowa

nr rej. 475

11.

Janków 4

Dom

ewidencja

12.

Janowice 14

Dom

ewidencja

13.

Janowice

Dwór

nr. rej. 489

14.

Janowice

Park dworski + strefa 150 m

nr. rej. 489

ewidencja

ewidencja
ewidencja
enie parkowo - pa acowo - folwarczne

ewidencja

15.

ka

Park podworski

ewidencja

16.

ka 7

Dom

ewidencja

17.

ka 11

Dom

ewidencja

18.

Orenice

Dwór drewniany

ewidencja

19.

awice (d.
Ciechos awice)

Ko ció filialny p.w. Matki Boskiej askawej

nr rej. 486/371

awice

Dwór

ewidencja

awice

20.
21.

park dworski w stylu krajobrazowym

ewidencja

22.

Pi tek

Dom, ul. Ko cielna 2

ewidencja

23.

Pi tek

Dom, ul. Ko cielna 4

ewidencja

24.

Pi tek

Dom, ul. Ko cielna 6

ewidencja

25.

Pi tek

Dom, ul. Ko cielna 8

ewidencja

26.

Pi tek

Dom, ul. Ko cielna 18

ewidencja

Pi tek

Budynek fabryczny w zespole Pi tkowskich Zak adów
Mechanicznych, ul. Rynek 10/ ul. Kutnowska 1

ewidencja

28.

Pi tek

Kamienica z bram wjazdow , ul. Rynek 10

ewidencja

29.

Pi tek

Dom, ul. Kutnowska 14

ewidencja

30.

Pi tek

Dom, ul. Kutnowska 22

ewidencja

31.

Pi tek

Dom - dawny budynek policji, ul.

32.

Pi tek

Dom, ul.

czycka 7

ewidencja

33.

Pi tek

Dom, ul.

czycka 10

ewidencja

34.

Pi tek

Dom, ul. owicka 2

ewidencja

35.

Pi tek

Dom, ul. owicka 14

ewidencja

36.

Pi tek

Dawny dom parafialny, ul. Pokrzywna 7

ewidencja

37.

Pi tek

Dom, ul. Pokrzywna 9

ewidencja

38.

Pi tek

Dom, ul. Pokrzywna 11

ewidencja

27.
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czycka 3

ewidencja

Pi tek

Wiila, dawny budynek zak adów mleczarskich, ul.
Pokrzywna 14

40.

Pi tek

Dom, ul. Senatorska 1

ewidencja

41.

Pi tek

Budynek stra y po arnej, ul. Stra acka

ewidencja

42.

Pi tek

Ko ció Mariawitów, ul. Szpitalna 1

ewidencja

43.

Pi tek

Dom, ul. Szpitalna 6

ewidencja

Pi tek

Ko ció cmentarny p.w. Przemienienia Pa skiego, ul.
Literacka 5

nr rej. 83/285

Pi tek

Dzwonnica ko cio a p.w. Przemienienia Pa skiego, ul.
Literacka 5

nr rej. 526/534

Pi tek

Cmentarz grzebalny parafii rzymsko - katolickiej,ul.
Literacka 5

ewidencja

Pi tek

Ko ció parafialny p.w. w. Trójcy, ul. Pokrzywna 7

nr rej. 81/283

Pi tek

Dzwonnica ko cio a parafialnego p.w. w. Trójcy,ul.
Pokrzywna 7

nr rej. 82/284

Pi tek

Park miejski + strefa 100 m

nr rej. 595

Pi tek

Mogi a i pomnik na miejscu mordu hitlerowskiego, ul.
owicka

ewidencja

51.

Piekary

Za

ewidencja

52.

Piekary

Dwór

nr rej. 528/379

53.

Piekary

Park dworski w stylu krajobrazowym + strefa 150 m

nr rej. 572

54.

Piekary

Oficyna dworska

ewidencja

55.

Pokrzywnica

Za

ewidencja

56.

Pokrzywnica

Cmentarz ydowski

ewidencja

57.

Pokrzywnica

Cmentarz Mariawicki

ewidencja

58.

Pokrzywnica

Park podworski, krajobrazowy

ewidencja

59.

Pokrzywnica 1a
Pokrzywnica ynów

Zagroda M

ewidencja

Zespó cukrowni

ewidencja

Su kowice

Dwór

ewidencja

nr rej. 596
ewidencja

39.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

60.
61.

enie dworsko - folwarczne

enie parkowo - folwarczne

ska

Su kowice

Park dworski, krajobrazowy o zatartym uk adzie
przestrzennym i s abo zachowanej starej ro linno ci +
strefa 100 m

63.

Su kowice

Oficyna

64.

Witów

Dwór z pozosta

65.

Witów

Park dworski + strefa 150 m

62.

ci parku + strefa 150 m

ewidencja

nr rej. 491
nr rej. 634

ród o: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Skierniewicach

Ochronie konserwatorskiej podlega obszar historycznego uk adu urbanistycznego
miejscowo ci Pi tek. Wykorzystuj c historyczne materia y (fotokopia planu miasta Pi tku z
1817 r.) na rysunku uwarunkowa cz
A, zaproponowano granic obszaru ochrony
konserwatorskiej historycznego uk adu urbanistycznego miejscowo ci.
Zabytkowe za enia parkowo-dworskie znajduj si w miejscowo ciach: Piekary,
Janowice, Balków, Su kowice Pierwsze, P awice, Orenice, Witów, Go lub (pa acowoparkowe) oraz ka (park).
W miejscowo ci gminnej Pi tek znajduj si ponadto trzy cmentarze zabytkowe.
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Najwa niejszymi obiektami dziedzictwa kulturowego w gminie Pi tek s :
zespó ko cio a parafialnego w P awicach (d. Ciechos awice) (ko ció filialny), drewniany,
z XVIII wieku,
zespó pa acowo-parkowy wraz z bram wjazdow w Go lubiu, wybudowany w 1840 roku,
murowany, pi trowy,
park miejski w Pi tku oraz strefa ochrony konserwatorskiej w odleg ci 100 m od granic
parku, powsta w 1927 r. na form trójk ta,
ko ció p.w. w. Trójcy w Pi tku, wzniesiony oko o 1460 roku, murowany z ceg y i
otynkowany,
dzwonnica w Pi tku, murowana, klasyczna, z pocz tku XIX wieku,
ko ció cmentarny w. Wawrzy ca, obecnie Przemienienia Pa skiego, wybudowany w
1753 roku na miejscu poprzedniego, drewniany,
park oraz strefa ochrony konserwatorskiej w odleg ci 100 m od granic parku w
Su kowicach, pow. 2,08 ha z pierwszej po owy XIX wieku, przekszta cony w latach 1910 1920,
dwór i park w Witowie: dworek klasyczny z pierwszej po owy XIX wieku, parterowy.
5.5.4. Stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Arkusz AZP 59-51

1.

Nr
stanowiska
na obszarze
4

2.

Lp.

Miejscowo

Nr stanowiska w
miejscowo ci

Funkcja

okres/epoka

ostowice

1

osada

5

ostowice

2

osada

3.

6

ostowice

3

osada
osada

4.

7

ostowice

4

lad osadnictwa

5.

8

ostowice

5

lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada

6.

9

ostowice

6

lad osadnictwa

7.

10

ostowice

7

epoka br zu

8.

11

ostowice

8

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

9.

12

ostowice

9

lad osadnictwa
lad osadnictwa

paleolit/mezolit
redniowiecze

10.

13

ostowice

10

lad osadnictwa
osada

redniowiecze
redniowiecze
wczesne redniowiecze
redniowiecze
paleolit/mezolit
redniowiecze
neolit
wczesne redniowiecze
redniowiecze
staro ytno
wczesne redniowiecze
redniowiecze

redniowiecze
wczesne redniowiecze

11.

32

Piekary

4

12.

33

Piekary

5

lad osadnictwa

staro ytno

13.

34

Go lub

2

lad osadnictwa
lad osadnictwa

redniowiecze
staro ytno

14.

35

Go lub

3

osada
osada
lad osadnictwa

15.

36

Go lub

4

osada

56

okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich

16.

37

Go lub

5

osada

17.

38

Go lub

6

grodzisko

18.

39

Go lub

7

lad osadnictwa

19.

40

Go lub

8

20.

41

Go lub

9

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

21.

42

Go lub

10

lad osadnictwa

22.

43

Go lub

osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

11

okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
redniowiecze
staro ytno
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
redniowiecze
wczesna epoka elaza
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
staro ytno

23.

44

Go lub

12

24.

45

Go lub

13

lad osadnictwa
lad osadnictwa

25.

46

Go lub

14

lad osadnictwa

26.

47

Balków

3

osada

27.

48

Balków

4

28.

49

Balków

5

osada
osada
osada

29.

50

Balków

6

osada
lad osadnictwa

30.

51

Balków

7

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

wczesne redniowiecze

wczesne redniowiecze
redniowiecze
staro ytno

31.

52

Balków

8

staro ytno
wczesne redniowiecze
wczesne redniowiecze
wczesne redniowiecze
wczesne redniowiecze
staro ytno
staro ytno
redniowiecze

okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
redniowiecze
staro ytno

32.

53

Balków

9

osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa

33.

54

Balków

10

lad osadnictwa

staro ytno

34.

55

Balków

11

lad osadnictwa
lad osadnictwa

redniowiecze
staro ytno

35.

56

Balków

12

osada
lad osadnictwa

36.

57

Balków

13

okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich

lad osadnictwa
okres wp ywów rzymskich
37.

58

Balków

14

38.

59

Balków

15

osada

39.

60

Balków

16

grodzisko

40.

61

Balków

17

osada
lad osadnictwa

osada

57

staro ytno
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze

41.

62

Balków

18

42.

63

Balków

19

43.

64

Balków

20

44.

65

Balków

lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad oaadnictwa

21

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad oaadnictwa

wczesne redniowiecze
redniowiecze
wczesne redniowiecze
staro ytno
wczesna epoka elaza
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
wczesne redniowiecze
redniowiecze
staro ytno

45.

66

Balków

22

46.

67

Balków

23

47.

68

Balków

24

48.

69

Balków

25

49.

70

Balków

26

lad osadnictwa

staro ytno

50.

74

Balków

27

lad osadnictwa

wczesne redniowiecze

Nr stanowiska
w
miejscowo ci

Funkcja

osada
osada
osada
lad osadnictwa

okres wp ywów rzymskich
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
redniowiecze

osada
osada

okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze

Arkusz AZP 59-52
Lp.

Nr
stanowiska
na obszarze

Miejscowo

lad osadnictwa
1.

2

awice

1

lad osadnictwa

kultura/okres/epoka
kultura przeworska ?
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze

lad osadnictwa
2.

3

3.

4

4.

5

awice
awice
Górki
awskie

kultura polska
pó ne redniowiecze/
nowo ytno

2
osada

3
1

redniowiecze

5.

6

Górki
awskie

15

6.

7

Or dki

1

7.
8.

8
9

Janków
Janków

redniowiecze

lad osadnictwa
osada
osada
lad osadnictwa

kultura przeworska
redniowiecze
redniowiecze

1

osada

XIII - XIV w.

2

osada

wczesne redniowiecze

9.

10

Janków

3

10.

11

Janków

4

lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
osada

11.

12

Janków

5

12.

13

Janków

6

osada
lad osadnictwa

58

kultura
ycka
redniowiecze/
nowo ytno
redniowiecze/
nowo ytno
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
wczesne redniowiecze
kultura

ycka

13.

14

Rogaszyn

lad osadnictwa

1

14.

15

Orenice

9

osada
osada

15.

16

Orenice

1

gródek sto kowany

16.
17.

lad osadnictwa
17

Orenice

4

18

Oreniczki

4

osada
lad osadnictwa

18.
19.

19

Janków

7

26

Orenice

6

lad osadnictwa

20.

29

Piekary

1

lad osadnictwa
lad osadnictwa

21.

30

Piekary
Górki
awskie

2

lad osadnictwa

22.

31

pó ne redniowiecze
kultura
ycka
wczesne redniowiecze
redniowiecze
nieokre lony okres
kulturowy
redniowiecze
kultura polska
XII - XIV w.
pradzieje
wczesne redniowiecze
redniowiecze
pradzieje

lad osadnictwa
3

XIII - XIV w.

24.

40

awice

5

osada
osada

25.

41

awice

6

osada

wczesne redniowiecze

7

osada

wczesne redniowiecze

26.

42

awice

osada
osada
27.

43

Janków

3

28.

44

Janków

12

29.

45

Rogaszyn

30.

46

Orenice

31.

47

Kolonia Orenice

osada
osada

2-4

osada
osada

1

48

Kolonia Orenice

2-4

33.

49

Kolonia Orenice

5

50

Kolonia Orenice

obozowisko
osada
osada
osada
osada
osada

3

32.

34.

lad osadnictwa
osada

osada
osada
osada
osada
osada
lad osadnictwa

7

osada
35.

51

Orenice

11

36.

52

Orenice

12

obozowisko

37.

53

Orenice

13

lad osadnictwa

38.

54

Orenice

14

lad osadnictwa

39.

55

Orenice

15

59

osada

wczesne redniowiecze
okres nowo ytny

kultura
ycka
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
wczesne redniowiecze
okres nowo ytny
neolit
kultura przeworska
epoka kamienia
kultura przeworska
wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze
kultura ceramiki
sznurowej
redniowiecze
okres late ski
wczesne redniowiecze
kultura
ycka
kultura przeworska
wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
pó ne redniowiecze
kultura trzcinecka
epoka br zu
epoka br zu
epoka br zu
redniowiecze
kultura przeworska

40.
41.

56
57

Orenice
Orenice

42.

58

awice

43.

59

awice

16

osada

epoka br zu

17

osada

epoka br zu

8

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

9

lad osadnictwa

redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
wczesne redniowiecze

44.

60

awice

10

45.

61

awice

11

osada
osada
lad osadnictwa

redniowiecze

lad osadnictwa
46.

62

awice

12

47.

63

awice

13

48.

64

awice

14

epoka kamienia/
epoka br zu
redniowiecze
lad osadnictwa
osada
osada

redniowiecze
redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze

49.

65

awice

15

50.

66

awice

16

lad osadnictwa

wczesne redniowiecze

17

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

51.

67

awice

osada

52.

68

awice

18

lad osadnictwa
lad osadnictwa

53.

69

awice

19

lad osadnictwa

wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze
redniowiecze

lad osadnictwa
54.

70

55.

71

56.
57.
58.
59.

72
73

awice
Janków
Janków
Janków

lad osadnictwa

epoka kamienia/
epoka br zu
redniowiecze

17

lad osadnictwa

kultura

16

lad osadnictwa

18

lad osadnictwa
lad osadnictwa

20

74

Janków

20

75

Janków

26

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada

60.

76

Janków

27

61.

77

Janków

9

osada
osada
lad osadnictwa

62.

78

Janków

19

osada
lad osadnictwa

63.

79

Janków

13

osada
osada

ycka

redniowiecze
pradzieje
redniowiecze
pradzieje
redniowiecze
kultura przeworska
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze
okres late ski
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze

64.

80

Janków

14

65.

81

Janków

15

lad osadnictwa

redniowiecze

66.

82

Rogaszyn

5

lad osadnictwa

redniowiecze

60

67.

83

Rogaszyn

lad osadnictwa
lad osadnictwa

6

lad osadnictwa
68.

84

Rogaszyn

7

lad osadnictwa
lad osadnictwa

69.

85

Rogaszyn

8

70.

86

Rogaszyn

9

71.

87

Rogaszyn

72.

88

Rogaszyn

lad osadnictwa
osada

10

epoka br zu

11

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa

89

Rogaszyn

12

74.

90

Janków

2

osada
lad osadnictwa

75.

91

Ciechos awice

3

lad osadnictwa
osada
osada

76.

92

Ciechos awice

4

77.

93

Ciechos awice
Górki
awskie

5

94

Górki
awskie

5

80.

96

Górki
awskie

6

82.
83.
84.
85.

98
99
100
101

Górki
awskie
Górki
awskie
Górki
awskie
Górki
awskie
Górki
awskie

9
osada
lad osadnictwa

7

pó ne redniowiecze
lad osadnictwa
osada

18

lad osadnictwa

19

lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada

119

awice

kultura przeworska
nowo ytno

lad osadnictwa
11
6

90.

redniowiecze

10

Piekary

Orenice

wczesne redniowiecze
osada

Piekary

118

epoka br zu
kultura przeworska
nowo ytno
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
pradzieje

8

103

89.

wczesne redniowiecze

osada

102

Orenice

okres late ski
redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze

lad osadnictwa
7

87.

117

kultura przeworska
pó ne redniowiecze

redniowiecze
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
osada

86.
88.

osada

4

95

97

osada

epoka br zu
wczesne redniowiecze
pó ne redniowiecze

lad osadnictwa

79.

81.

wczesne redniowiecze

lad osadnictwa

73.

78.

epoka br zu
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze

19

61

epoka br zu
kultura

ycka

redniowiecze
wczesna epoka br zu
(WEB)
redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich

lad osadnictwa
lad osadnictwa

91.

120

awice

21

92.

121

awice

24

lad osadnictwa

2

lad osadnictwa
lad osadnictwa

93.

122

94.

123

Górki
awskie
awice

22

osada

95.

124

Górki
awskie

12

osada
lad osadnictwa

96.

125

Górki
awskie

12

osada
osada

97.

126

23

osada

98.

awice
Górki
awskie

127

128

neolit
okres late ski
redniowiecze
redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze
wczesne redniowiecze

osada
14

kultura
osada
osada

99.

redniowiecze
pó ne redniowiecze

Janków

40

osada
osada

ycka

kultura
ycka
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
wczesne redniowiecze
nowo ytno

Arkusz AZP 60-51
Lp.
1.
2.

Nr
stanowiska
Miejscowo
na
obszarze
1
Pi tek
2
Janowice

3.

3

4.

4

ubnica
Górki ubnickie

Nr
stanowiska
w
miejscowo ci
3

lad osadnictwa

nowo ytno

1

lad osadnictwa

nowo ytno

1

lad osadnictwa
lad osadnictwa

1

lad osadnictwa
lad osadnictwa

Funkcja

osada

kultura/okres/epoka

pó ne redniowiecze
nowo ytno
redniowiecze
nowo ytno
kultura przeworska
pó ne okres late ski
wczesny okres
rzymski

5.

5

Pokrzywnica

1

6.

6

Pokrzywnica

2

lad osadnictwa

nowo ytno

7.

7

Pi tek

4

lad osadnictwa

nowo ytno

lad osadnictwa
osada

8.

8

Pi tek

5

9.

9

Pi tek

6

10.

10

Pokrzywnica

3

lad osadnictwa
lad osadnictwa

11.

11

Pokrzywnica

4

lad osadnictwa

lad osadnictwa

lad osadnictwa
12.

12

Janowice

2

13.

13

Stawy

1

lad osadnictwa
lad osadnictwa

62

kultura przeworska
pó ne redniowiecze
redniowiecze
nowo ytno
kultura przeworska
nowo ytno
nowo ytno
pradzieje
epoka br zu
redniowiecze
nowo ytno

Uwagi

14.

18

Górki ubnickie

2

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

15.

20

Czerników

1

16.

21

Czerników

5

17.

22

osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

6
Czerników

osada
18.

23

Czerników

7

19.

29

Pokrzywnica

6

20.

30

21.

31

22.

32

23.

33

Pokrzywnica

lad osadnictwa

7

nowo ytno
redniowiecze
pó ne redniowiecze
redniowiecze
kultura przeworska
redniowiecze
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski

osada

nowo ytno
staro ytno i
redniowiecze
nowo ytno

Krzyszkowice

1

osada

Pi tek

7

miasto

Pi tek

8

lad osadnictwa

redniowiecze
nowo ytno

24.

34

Pi tek

9

lad osadnictwa
lad osadnictwa

25.

35

Pokrzywnica

8

lad osadnictwa

nowo ytno

2

lad osadnictwa

nowo ytno

Janówek

1

lad osadnictwa

nowo ytno

ubnica

3

lad osadnictwa

epoka br zu

ubnica

4

lad osadnictwa

nowo ytno

5

lad osadnictwa
lad osadnictwa

26.

36

27.

37

28.

38

29.

39

30.

40

ubnica

ubnica

osada
31.

50

Czerników

20
lad osadnictwa
osada

32.

53

Pokrzywnica

9

osada
33.

54

Pokrzywnica

10
osada

34.

55

Pokrzywnica

11
lad osadnictwa
osada

35.

56

Pokrzywnica

12
lad osadnictwa

63

redniowiecze
nowo ytno

epoka kamienia
nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski
epoka kamienia
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
redniowiecze

lad osadnictwa
36.

57

Pokrzywnica

13
lad osadnictwa
lad osadnictwa

37.

58

Czerników

21

38.

59

Czerników

22

osada

lad osadnictwa
lad osadnictwa

39.

60

Czerników

osada

23

osada
40.

62

Czerników

24
osada

41.

63

Czerników

osada
lad osadnictwa

25

osada
42.

64

Czerników

26

43.

65

Janówek

2

osada
lad osadnictwa

44.

66

Czerników

27

kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski
nowo ytno
epoka kamienia
epoka br zu
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski
kultura przeworska
kultura
ycka
okres halsztacki D
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski
redniowiecze
redniowiecze
nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
pó ny okres late ski/
wczesny okres
rzymski

lad osadnictwa
osada
45.

67

Czerników

28
lad osadnictwa
lad osadnictwa

46.

68

Czerników

lad osadnictwa

29

osada

kultura
ycka
okres halsztycki D
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
redniowiecze
nowo ytno
nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski

47.

69

Czerników

30

48.

70

Pi tek

14

lad osadnictwa
lad osadnictwa

49.

71

Pi tek

15

lad osadnictwa
lad osadnictwa

50.

72

Janowice

3

lad osadnictwa

nowo ytno

51.

73

Janówek

3

lad osadnictwa

nowo ytno

64

kultura przeworska
nowo ytno
redniowiecze
nowo ytno

52.

74

Pokrzywnica

14

lad osadnictwa
lad osadnictwa

53.

75

Krzyszkowice

18

lad osadnictwa
lad osadnictwa

54.

76

Krzyszkowice

8

lad osadnictwa
lad osadnictwa

55.

77

Krzyszkowice

9

lad osadnictwa

nowo ytno

56.

78

Krzyszkowice

10

lad osadnictwa

kultura przeworska

57.

79

Krzyszkowice

11

lad osadnictwa

nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
nowo ytno

osada
58.

80

Krzyszkowice

12
lad osadnictwa

59.

81

Krzyszkowice

osada

13

60.

82

Krzyszkowice

14

61.

83

Krzyszkowice

15

62.

84

Krzyszkowice

16

lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa

63.

85

Krzyszkowice

17
lad osadnictwa

64.

86

Pokrzywnica

15

65.

87

Pokrzywnica

16

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada

66.

88

Pokrzywnica

osada

17

lad osadnictwa
67.

89

Pokrzywnica

18
lad osadnictwa

68.

90

Pokrzywnica

19

69.

91

Pokrzywnica

20

lad osadnictwa

kultura przeworska
nowo ytno
redniowiecze
nowo ytno
kultura przeworska
nowo ytno

redniowiecze
kultura przeworska
nowo ytno
pó ne redniowiecze
nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
nowo ytno
redniowiecze
nowo ytno
kultura przeworska
kultura
ycka
okres halsztycki D
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
nowo ytno

70.

92

Pi tek

16

lad osadnictwa
lad osadnictwa

71.

93

Czerników

31

lad osadnictwa

kultura przeworska

72.

94

Czerników

32

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

65

redniowiecze
pó ne redniowiecze

lad osadnictwa
73.

74.

95

96

Czerników

Czerników

osada

33

lad osadnictwa
lad osadnictwa

34

kultura trzcinecka
epoka br zu
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski

lad osadnictwa

kultura przeworska
pó ne redniowiecze
nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski

lad osadnictwa

kultura przeworska

75.

97

Czerników

35

76.

98

Czerników

36

77.

99

Pi tek

17

osada

nowo ytno

78.

100

Pi tek

18

osada

pó ne redniowiecze
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
nowo ytno
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
nowo ytno

osada
79.

101

Pi tek

19
lad osadnictwa
osada

80.

102

Pi tek

20
lad osadnictwa

81.

103

Pi tek

lad osadnictwa

21

82.

104

Pi tek

22

83.

105

Pi tek

23

lad osadnictwa
osada
osada

84.

106

Pi tek

24
lad osadnictwa
osada

85.

107

Pi tek

25
osada

86.

110

Janówek

4

stanowisko
nr 12 na
ark. AZP
60-52

po ne redniowiecze
pó ne redniowiecze
nowo ytno
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski
kultura przeworska
pó ny okres late ski
wczesny okres
rzymski

Arkusz AZP 60-52
Lp.

Nr
stanowiska
na
obszarze

Miejscowo

Nr
stanowiska
w
miejscowo ci

Funkcja

kultura/okres/epoka

grodzisko
1.

8

2
Orenice

redniowiecze

66

Uwagi
stanowisko
nr 39 na
ark. AZP
59-52

2.

9

Orenice

7

lad osadnictwa
lad osadnictwa

wczesne
redniowiecze
redniowiecze

3.

11

Pi tek

3

lad osadnictwa

redniowiecze

5.

13

Piekary

3

6.

14

ka

3

osada
grodzisko
lad osadnictwa

7.

15

Orenice

8

8.

16

ka

4

9.

17

10.

18

Krzyszkowice
Krzyszkowice

osada
lad osadnictwa

1

lad osadnictwa

2

lad osadnictwa
ka

5

redniowiecze/
nowo ytno
redniowiecze
redniowiecze/
nowo ytno
pó ne redniowiecze
redniowiecze
redniowiecze
nowo ytno
pradzieje
(okres wp ywów
rzymskich)
redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich

11.

19

12.

20

Su kowice I

2

13.

21

Su kowice I

3

osada

XIII - XIV w.

3

osada

XIII - XIV w.

5

osada

6

osada
lad osadnictwa

redniowiecze
wczesne
redniowiecze
redniowiecze

1

osada
lad osadnictwa

kultura
ycka
pó ne redniowiecze

osada
osada

kultura pucharów
lejkowatych
kultura
ycka

lad osadnictwa
osada

14.
15.

22
23

16.

24

17.

25

Su kowice I
Su kowice I
Su kowice

Su kowice II
18.

31

Su kowice II

2

19.

32

Le ajna

1

lad osadnictwa
osada

20.

33

Piaski Stare

1

21.

44

Pi tek

2

22.

45

23.

50

24.

54

25.

55

skarb
skarb
ka

1
cmentarzysko

Su kowice I

Konarzew
Kolonia Orenice

14
grodzisko

1

lad osadnictwa

5

lad osadnictwa
lad osadnictwa
26.

56

Kolonia Orenice

6,9 - 10
lad osadnictwa

27.

58

Le ajna

osada

2

67

pó ne redniowiecze
kultura przeworska
okres wp ywów
rzymskich
kultura
ycka
IV epoka br zu
kultura uzycka
okres halsztacki C/D
kultura wschodnio pomorska
okres halsztacki
wczesne
redniowiecze
redniowiecze
kultura pucharów
lejkowatych
kultura trzciniecka
epoka br zu
pradzieje
redniowiecze

28.

59

Kolonia Orenice

26

lad osadnictwa
lad osadnictwa

29.

61

Kolonia Orenice

24

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
pó ne redniowiecze

kultura przeworska
pó ne redniowiecze

30.

62

Kolonia Orenice

23

lad osadnictwa
lad osadnictwa

31.

63

Kolonia Orenice

22

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

Kolonia Orenice

21

lad osadnictwa

nowo ytno

Kolonia Orenice

20

lad osadnictwa

pradzieje
kultura amfor
kulistych
neolit

32.

64

33.

65

lad osadnictwa
34.

66

Kolonia Orenice

19

35.

67

Kolonia Orenice

27

36.
37.
38.

68
69
70

39.

71

40.

72

41.

73

Kolonia Orenice

lad osadnictwa
osada

18

redniowiecze
pó ne redniowiecze

21

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

20

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

ka

19

lad osadnictwa

nowo ytno

ka

18

lad osadnictwa

ka

17

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

Orenice
Orenice

42.

74

ka

16

43.

75

ka

15

44.

76

ka

14

45.

77

ka

13

osada
osada
lad osadnictwa
osada

redniowiecze
nowo ytno
pradzieje
pó ne redniowiecze
kultura przeworska
redniowiecze
nowo ytno
pó ne redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
pó ne redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
pó ne redniowiecze

46.

78

ka

25

lad osadnictwa
lad osadnictwa

47.

79

ka

12

lad osadnictwa
lad osadnictwa

48.

80

ka

11

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

49.

81

ka

10

lad osadnictwa

nowo ytno

50.

82

ka

9

lad osadnictwa
lad osadnictwa

51.

83

ka

8

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

7

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

6

lad osadnictwa

nowo ytno

1

lad osadnictwa

epoka br zu

lad osadnictwa

pradzieje

52.
53.
54.
55.
56.

84
85
87
113

ka
ka
Broników
Piaski Stare

lad osadnictwa

114
Piaski Stare

57.

127

Su kowice II

lad osadnictwa

4

lad osadnictwa
58.

128

Su kowice II

13

59.

129

Su kowice II

6

60.

130

Su kowice II

8

osada

lad osadnictwa

68

neolit
nowo ytno

kultura trzcinecka
epoka br zu
nowo ytno
kultura trzciniecka
epoka br zu
kultura pucharów
lejkowatych
neolit
epoka br zu

lad osadnictwa

kultura amfor
kloszowych
neolit

3

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

lad osadnictwa
lad osadnictwa

61.

131

Su kowice II

5

62.

132

Le ajna

63.

133

Pi tek

13

64.

134

Pi tek

10

65.

135

66.

136

ka

24

Pi tek

12

osada

nowo ytno

lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa

67.

137

ka

23

68.

138

ka

22

lad osadnictwa

69.

139

Su kowice I

12

lad osadnictwa
lad osadnictwa

70.

140

Su kowice I

11

lad osadnictwa

10

lad osadnictwa
lad osadnictwa

21

lad osadnictwa

20

lad osadnictwa
lad osadnictwa

71.

141
Su kowice I

72.

142

73.

143

74.

144

ka
ka

6

osada
osada

9

lad osadnictwa
osada

7

osada
lad osadnictwa

8

lad osadnictwa

Su kowice I
75.

145
Su kowice I

76.

146
Su kowice I

77.

147

78.

148

79.

149

80.

150

81.

151

Su kowice
Krzyszkowice
Stanis awów

osada

6

lad osadnictwa

11

nowo ytno
okres wp ywów
rzymskich
wczesne
redniowiecze
pó ne redniowiecze
pradzieje
nowo ytno
pó ne redniowiecze
mezolit
redniowiecze
nowo ytno
epoka kamienia
redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
pó ne redniowiecze
epoka kamienia
okres wp ywów
rzymskich
okres wp ywów
rzymskich

5

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

Krzyszkowice

4

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze
okres wp ywów
rzymskich
nowo ytno
nowo ytno

82.

152

Krzyszkowice

3

83.

153

Krzyszkowice

7

lad osadnictwa

154

nowo ytno

Krzyszkowice

lad osadnictwa
lad osadnictwa

84.

pradzieje
pó ne redniowiecze

Su kowice

osada

3

redniowiecze

Arkusz AZP 61-50
Lp.

Nr stanowiska na
obszarze

1.

62

Miejscowo

Mchowice

Nr stanowiska w
miejscowo ci

35

69

Funkcja
lad
osadnictwa
osada

kultura/okres/epoka
neolit
kultura
ycka - V okres
epoki br zu

Arkusz AZP 61-51
Lp.

Nr
stanowiska
na obszarze

1.

1

Miejscowo
Mchowice

Nr stanowiska w
miejscowo ci

Funkcja

5

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

2.

2

Mchowice

6

3.

3

Mchowice

7

osada
osada

4.

4

Mchowice

8

osada

9

osada
lad osadnictwa

5.

6.

5

6

Mchowice

ladków
Podle ny

1

7.

7

ladków
Podle ny

8.

8

ladków
Podle ny

3

9.

9

ladków
Podle ny

4

2

lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

ladków
Podle ny

5

11.

11

Mchowice

10

osada
lad osadnictwa

12.

12

Mchowice

11

lad osadnictwa

13.

13

Mchowice

13

osada
lad osadnictwa

14.

14

Mchowice

12

lad osadnictwa
ad osadnictwa
lad osadnictwa

Mchowice

13

16.

16

Mchowice

14

osada

17.

17

Mchowice

15

lad osadnictwa
lad osadnictwa

18.

18

Mchowice

16

lad osadnictwa

19.
20.
21.
22.
23.

19
20
21
22
23

24.

24

25.

25

Mchowice
Mchowice
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków

17
18
1
2
3
4
5

70

okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
pó ne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
wczesna epoka br zu
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
epoka kamienia
redniowiecze
staro ytno
nowo ytno
staro ytno
nowo ytno

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

10

15

pó ne redniowiecze

lad osadnictwa

10.

15.

kultura/okres/epoka

osada
lad osadnictwa

epoka kamienia
nowo ytno
staro ytno
okres late ski
pó ne redniowiecze
pó ne redniowiecze
wczesne redniowiecze
nowo ytno
pó ne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
pó ne redniowiecze
pó ne redniowiecze
nowo ytno
okres late ski
pó ne redniowiecze
epoka br zu

osada
wczesna epoka br zu
lad osadnictwa
okres wp ywów rzymskich
obozowisko
epoka br zu
osada
epoka br zu
osada

epoka br zu

Rozlaz y
26.
27.
28.

26
27
28

29.

29

30.

30

31.

31

32.

32

33.

33

ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
Mchowice

6
7
8
9
10
11
12

osada
epoka br zu
osada
epoka br zu
lad osadnictwa
epoka br zu
lad osadnictwa
osada
osada
epoka br zu
osada
epoka br zu
lad osadnictwa
epoka br zu

1

lad osadnictwa

13

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

34.

34

ladków
Rozlaz y

35.

35

ladków
Rozlaz y

14

36.

36

ladków
Rozlaz y

15

neolit
epoka br zu

wczesne redniowiecze
epoka br zu
redniowiecze
nowo ytno
staro ytno

lad osadnictwa
epoka br zu
lad osadnictwa

37.

37

ladków
Rozlaz y

16

38.

38

ladków
Rozlaz y

17

lad osadnictwa
lad osadnictwa

39.

39

ladków
Rozlaz y

6

obozowisko
lad osadnictwa

40.

40

Mchowice

19

lad osadnictwa

41.

41

Mchowice

20

42.

42

ladków
Podle ny

7

43.

43

ladków
Podle ny

8

44.

44

ladków
Podle ny

9

45

ladków
Podle ny

46.

46

ladków
Podle ny

11

47.

47

ladków
Podle ny

12

45.

10

71

lad osadnictwa

obozowisko
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

pó ne redniowiecze /
nowo ytno
staro ytno
epoka br zu
nowo ytno
epoka br zu
redniowiecze
staro ytno
epoka br zu
pó ne redniowiecze
nowo ytno
wczesne redniowiecze
nowo ytno
okres late ski
redniowiecze
nowo ytno

osada
okres late ski
osada
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa

epoka br zu
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecza
nowo ytno
epoka br zu
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze

48.

48

49.

49

50.

50

ladków
Rozlaz y
ladków
Podle ny
ladków
Podle ny

18
13
14

51.

51

ladków
Podle ny

15

52.

52

ladków
Rozlaz y

19

lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada

okres wp ywów rzymskich
osada
redniowiecze
osada
lad osadnictwa

redniowiecze

53.

53

ladków
Rozlaz y

20

54.

54

ladków
Rozlaz y

21

osada
lad osadnictwa

55.

55

56.

56

22
23

okres wp ywów rzymskich
okres wp ywów rzymskich
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa

ladków
Rozlaz y

24

58.

58

ladków
Rozlaz y

25

osada
osada

59.

59

ladków
Rozlaz y

26

osada
lad osadnictwa

60.

60

Mchowice

21

lad osadnictwa
redniowiecze

61.

61

Mchowice

22

lad osadnictwa

62.

62

Mchowice

23

osada
lad osadnictwa

63.

63

Mchowice

24

osada?
osada

64.

64

Mchowice

25

osada

Mchowice

26

66.

66

Mchowice

27

67.

67

ladków
Rozlaz y

27

68.

68

69.

69

70.

70

ladków
Podle ny
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y

71.

71

ladków
Rozlaz y

72.

72

ladków
Rozlaz y

16
28
29

lad osadnictwa
redniowiecze
osada
osada

epoka br zu
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
nowo ytno
redniowiecze
staro ytno
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno

lad osadnictwa
okres wp ywów rzymskich
osada
osada

okres wp ywów rzymskich
nowo ytno

lad osadnictwa
redniowiecze
lad osadnictwa
epoka br zu

30

lad osadnictwa
lad osadnictwa

31

lad osadnictwa
lad osadnictwa

72

redniowiecze
staro ytno

lad osadnictwa

57

65

okres late ski
redniowiecze

osada

57.

65.

okres wp ywów rzymskich
redniowiecze

osada
osada
lad osadnictwa

ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y

epoka br zu
redniowiecze

nowo ytno
staro ytno
epoka br zu
pó ne redniowiecze

73.

73

Mys ówka

1

obozowisko
lad osadnictwa

74.

74

Mys ówka

3

obozowisko
lad osadnictwa

75.

75

Mys ówka

5

lad osadnictwa
lad osadnictwa

76.

76

Mys ówka

7

lad osadnictwa
lad osadnictwa

77.

77

Mys ówka

8

78.

78

Mys ówka

9

79.

79

Mys ówka

10

80.

80

Mys ówka

6

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada

81.

81

Mchowice

28

lad osadnictwa
lad osadnictwa

82.

82

Mys ówka

11

lad osadnictwa

83.

83

Mys ówka

4

osada
osada

84.

84

Mys ówka

12

osada
lad osadnictwa

85.

85

Mys ówka

13

osada
lad osadnictwa

86.

86

Mys ówka

2

osada
osada

87.

87

Mys ówka

14

88.

88

Mys ówka

15

osada

89.

89

Czerników

12

osada

90.

90

Czerników

13

91.

91

Czerników

14

92.

92

Czerników

15

93.

93

94.
95.

94
95

ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y

32
33
34

73

lad osadnictwa
lad osadnictwa

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

epoka kamienia
nowo ytno
neolit
pó ne redniowiecze
nowo ytno
staro ytno
okres late ski
nowo ytno
redniowiecze
nowo ytno
staro ytno
wczesna epoka br zu
okres late ski
redniowiecze
nowo ytno
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
okres wp ywów rzymskich
epoka br zu
po ne redniowiecze
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
epoka br zu
redniowiecze
okres late ski
pó ne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
pó ne redniowiecze
staro ytno
redniowiecze
wczesne redniowiecze
wczesna epoka br zu
okres wp ywów rzymskich
neolit
okres late ski
redniowiecze
epoka br zu
redniowiecze

lad osadnictwa
nowo ytno
lad osadnictwa
wczesne redniowiecze
lad osadnictwa
okres wp ywów rzymskich

96.

96

ladków
Rozlaz y

35

lad osadnictwa
lad osadnictwa

97.

97

ladków
Rozlaz y

36

lad osadnictwa
lad osadnictwa

98.

98

99.

99

ladków
Rozlaz y
ladków
Rozlaz y

37
38

100

ladków
Rozlaz y

101.

101

ladków
Rozlaz y

40

102.

102

Boguszyce

1

100.

39

neolit
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
staro ytno

osada
epoka br zu
lad osadnictwa
pó ne redniowiecze
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

103.

103

Mys ówka

16

104.

104

Mys ówka

17

lad osadnictwa

redniowiecze
pó ne redniowiecze
epoka br zu
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze /
nowo ytno
wczesne redniowiecze

105.

105

Mys ówka

18

osada
lad osadnictwa

106.

106

Mys ówka

19

lad osadnictwa

pó ne redniowiecze

107.

107

Mys ówka

20

lad osadnictwa

staro ytno

21

lad osadnictwa
lad osadnictwa

108.

108

Mys ówka

109.

109

Mys ówka

22

110.

110

ladków
Rozlaz y

41

111.

111

ladków
Rozlaz y

42

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

lad osadnictwa
lad osadnictwa

Mys ówka

23

113.

113

Mys ówka

24

lad osadnictwa
osada

114.

114

Mys ówka

25

lad osadnictwa
lad osadnictwa

115.

115

Mys ówka

26

lad osadnictwa
lad osadnictwa

Mys ówka

27

117.

117

Mys ówka

28
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okres late ski
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
epoka br zu

lad osadnictwa
lad osadnictwa

112

116

okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze

obozowisko

112.

116.

okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa

nowo ytno
staro ytno
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze /
nowo ytno
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
epoka br zu
pó ne redniowiecze
okres late ski
pó ne redniowiecze
okres late ski
redniowiecze
nowo ytno
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze

118.

118

Mys ówka

29

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

119.

119

Czerników

16

120.

120

Mys ówka

30

lad osadnictwa
lad osadnictwa

121.

121

Czerników

17

lad osadnictwa
lad osadnictwa

122.

122

Czerników

18

123.

123

Czerników

19

124.

124

Boguszyce

2

125.

125

Boguszyce

3

126.

126

Boguszyce

4

127.

127

Boguszyce

5

osada
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
osada

128.

128

Boguszyce

6

lad osadnictwa
lad osadnictwa

129.

130

Boguszyce

8

lad osadnictwa

130.

131

Boguszyce

9

osada
lad osadnictwa

131.

132

Boguszyce

10

lad osadnictwa
lad osadnictwa

132.

133

Boguszyce

11

lad osadnictwa

133.

134

Boguszyce

12

osada
lad osadnictwa

134.

135

Boguszyce

13

osada

135.

136

Boguszyce

14

lad osadnictwa

neolit
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
wczesna epoka br zu
okres wp ywów rzymskich
nowo ytno
redniowiecze
staro ytno
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
okres late ski
neolit
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
okres late ski
okres late ski
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
redniowiecze
nowo ytno
wczesne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
okres wp ywów rzymskich
staro ytno

136.

137

Boguszyce

15

lad osadnictwa
lad osadnictwa

137.

138

Boguszyce

16

lad osadnictwa

okres wp ywów rzymskich

138.

139

Boguszyce

17

lad osadnictwa

okres wp ywów rzymskich

139.

140

Boguszyce

18

lad osadnictwa

okres wp ywów rzymskich

140.

141

Boguszyce

19

lad osadnictwa
lad osadnictwa

141.

142

Boguszyce

20

lad osadnictwa
lad osadnictwa

142.

143

Boguszyce

21

143.

144

Boguszyce

22

lad osadnictwa

23

lad osadnictwa
lad osadnictwa

144.

145

Boguszyce
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osada

okres late ski
redniowiecze

pó ne redniowiecze
staro ytno
okres late ski
nowo ytno
okres wp ywów rzymskich
redniowiecze
nowo ytno
staro ytno

145.
146.
147.

146
147
148

Sypin Borowiec
Sypin Borowiec
Sypin Borowiec

1
2

lad osadnictwa
lad osadnictwa

149.

150

Sypin Borowiec

5

150.

151

Sypin Borowiec

6

153

153.
154.

154
155

155.

156

156.

157

157.
158.
159.
160.

158
159
160
161

Sypin Borowiec

nowo ytno

4

149

152.

okres wp ywów rzymskich
lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

148.

152

okres wp ywów rzymskich
osada

3

Sypin Borowiec

151.

osada

8
9
10

Sypin Borowiec

pó ne redniowiecze
lad osadnictwa
lad osadnictwa

okres wp ywów rzymskich
osada
okres late ski
osada
okres wp ywów rzymskich
lad osadnictwa
lad osadnictwa

14

nowo ytno
osada
okres wp ywów rzymskich
osada
epoka br zu
lad osadnictwa

15
4

pó ne redniowiecze
osada

wczesne redniowiecze

lad osadnictwa
osada
lad osadnictwa

161.

163

Gieczno B

2

163.

162

Mchowice

2

osada

2

lad osadnictwa
osada

6

osada

164.

165

168.

169

onie
Konarzew

nowo ytno
staro ytno

lad osadnictwa

12
13

okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze

osada

11

Sypin Borowiec
Sypin Borowiec
Sypin Borowiec
Sypin Borowiec
Mchowice

epoka br zu
okres wp ywów rzymskich

lad osadnictwa

7

Sypin Borowiec
Sypin Borowiec
Sypin Borowiec

okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze

pó ne redniowiecze
nowo ytno
staro ytno
okres wp ywów rzymskich
epoka br zu
nowo ytno
okres wp ywów rzymskich

Arkusz 61-52

Lp.

Nr
stanowiska
Miejscowo
na
obszarze

1.

2

2.

64

kolice

110

Sypin Borowiec

3.

Kwilno

Nr
stanowis
ka w
Funkcja
miejscow
ci
2
osada
46

punkt osadniczy
osada

16

kultura/okres/epoka

pó ny paleolit/ mezolit
XVIII - XIX w.

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich

76

Uwagi

stanowisko
nr 164 na
ark. AZP
61-51

lad osadnictwa
4.

111

Konarzew

3

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa

5.

112

Konarzew

5

lad osadnictwa
punkt osadniczy

6.

113

Konarzew

7

punkt osadniczy
lad osadnictwa

7.

114

Konarzew

8

kultura trzcinecka
II okres epoki br zu
kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVIII - XIX w.
kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
XV - XVI w.
XVII - XVIII w.
XVII - XVIII w.
kultura
ycka/ kultura
grobów kloszowych
III okres epoki br zu

osada
8.

115

Konarzew

9

9.

116

Konarzew

10

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
lad osadnictwa

stanowisko
nr 167 na
ark. AZP
61-51

kultura trzcinecka
II okres epoki br zu

lad osadnictwa
10.

117

Konarzew

12

11.

118

Konarzew

15

12.

119

Konarzew

16

13.

120

Konarzew

17

punkt osadniczy

kultura
ycka
XVII - XVIII w.
IV - V okres epoki br zu

lad osadnictwa
osada
pradzieje
XVII - XVIII w.
osada
osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII - XVIII w.

lad osadnictwa
14.

121

Konarzew

18

osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVIII - XIX w.

punkt osadniczy
15.

122

Konarzew

19

osada
lad osadnictwa
punkt osadniczy

16.

123

Konarzew

20

punkt osadniczy
osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVIII - XIX w.
pradzieje
VII - IX w.
wczesne redniowiecze
XIII - XIV w.
pó ne redniowiecze
XVII - XVIII w.

punkt osadniczy
17.

124

Konarzew

21

osada

77

stanowisko
nr 166 na
ark. AZP
61-51

kultura trzcinecka
II okres epoki br zu
XVII - XVIII w.

stanowisko
nr 168 na
ark. AZP
61-51

lad osadnictwa
18.

125

Konarzew

22

lad osadnictwa
punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
XII -XIII w.
XVI - XVII w.

punkt osadniczy
19.

126

Konarzew

23

punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII - XVIII w.

punkt osadniczy
20.

127

Konarzew

24

21.

128

Konarzew

25

punkt osadniczy
cmentarzysko
cmentarzysko

22.

129

Konarzew

26

cmentarzysko
osada

23.

130

Konarzew

27

punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII - XVIII w.
kultura przeworska
pó ny okres rzymski
kultura pomorska
wczesny okres late ski
kultura przeworska
pó ny okres late ski /
wczesny okres rzymski
XVI - XVII w.
XVII - XVIII w.

osada
24.

131

Konarzew

28

punkt osadniczy
punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
XIV - XV w.
XVII - XVIII w.

osada
25.

132

Konarzew

29

punkt osadniczy
osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
VIII - X w.
XVI - XVII w.

osada
punkt osadniczy
26.

133

Konarzew

30

punkt osadniczy
osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
VI - VII w.
wczesne redniowiecze
XII - XIII w.
XVI - XVII w.

osada
27.

134

Konarzew

31

28.

135

Konarzew

32

punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVI - XVII w.

punkt osadniczy

XVI - XVII w.

osada/obozowisko
29.

142

Witów

1

osada
cmentarzysko

30.

143

Witów

2

obozowisko

78

kultura widerska,
tardenauska, tarnowska
schy ek paleolitu/mezolit
wczesna epoka br zu
kultura przeworska
pó ny okres rzymski
schy ek paleolitu / mezolit

31.

144

Witów

3

osada

10 000 p.n.e.

lad osadnictwa
32.

145

Witów

4

punkt osadniczy

pó ne redniowiecze
XII - XIV w.
XVIII - XIX w.

lad osadnictwa
33.

146

Witów

5

punkt osadniczy

kultura
ycka
Ha D
XVII - XIX w.

punkt osadniczy
punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII -XVIII w.

7

punkt osadniczy

XVI - XVIII w.

Witów

8

osada

XVII - XIX w.

150

Witów

9

osada

XVII - XVIII w.

151

Witów

10

osada

XVIII - XIX w.

34.

147

Witów

6

35.

148

Witów

36.

149

37.
38.

lad osadnictwa
39.

152

Witów

11

osada

kultura
ycka
Ha D
XVII - XIX w.

lad osadnictwa
40.

153

Jasionna

1

punkt osadniczy
osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
XV - XVI w.
XVIII - XIX w.

punkt osadniczy
41.

154

Jasionna

2

osada
lad osadnictwa

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
XV - XVI w.
XVIII - XIX w.

osada
42.

43.

155

156

Jasionna

Jasionna

3

4

osada
lad osadnictwa
osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII - XIX w.
wczesna epoka br zu
kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich

lad osadnictwa
44.

157

Jasionna

5

osada

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII - XIX w.

osada
45.

158

Jasionna

6

punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVI - XVII w.

osada
46.

159

Jasionna

7

lad osadnictwa
punkt osadniczy

79

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
pó ne redniowiecze
XII - XIV w.
XVIII - XIX w.

punkt osadniczy
47.

160

Jasionna

8

lad osadnictwa

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
wczesne redniowiecze
XII - XIII w.

osada
48.

161

Jasionna

9

punkt osadniczy

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII - XIX w.

punkt osadniczy
49.

162

Jasionna

10

lad osadnictwa

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVII - XIX w.

punkt osadniczy
50.

163

Jasionna

11

lad osadnictwa
lad osadnictwa

51.

164

Jasionna

12

osada

kultura
ycka
Ha D
XVII - XIX w.
kultura pucharów
lejkowatych
neolit
XVIII - XIX w.

lad osadnictwa
52.

165

Jasionna

13

53.

166

Jasionna

14

lad osadnictwa
lad osadnictwa

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVIII - XIX w.
kultura pucharów
lejkowatych
neolit

lad osadnictwa
54.

167

Jasionna

15

osada
lad osadnictwa
osada

55.

168

Jasionna

16
osada

56.

169

Jasionna

17

57.

174

Witów

12

osada

redniowiecze
XII - XIV w.
XVII - XVIIIw .
pradzieje
pó ne redniowiecze
XIII - XIV w.
XVII - XVIII w.
kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich

lad osadnictwa
lad osadnictwa

58.

175

Konarzew

39

lad osadnictwa

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVI - XVII w.

lad osadnictwa
59.

176

Konarzew

40

60.

177

Konarzew

41

lad osadnictwa
osada

80

kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich
XVI - XVII w.
kultura przeworska
pó ny okres rzymski

lad osadnictwa
lad osadnictwa
lad osadnictwa
61.

178

Jasionna

19

osada
osada

62.

179

Jasionna

18

cmentarzysko

neolit
kultura
ycka
IV - V okres epoki br zu
kultura
ycka
Ha
kultura przeworska
pó ny okres late ski
redniowiecze
XII - XIII w.
kultura przeworska
okres wp ywów rzymskich

ród o: Wojewódzki Konserwator Zabytków, Delegatura w Skierniewicach

Stanowiska archeologiczne to materialne lady dzia alno ci cz owieka. Stanowi one
podstawowe i cz sto jedyne ród o wiedzy o najdawniejszej przesz ci terenu gminy. W
ramach bada powierzchniowych Archeologicznego Zdj cia Polski (AZP) na terenie gminy
Pi tek okre lono lokalizacj 552 stanowisk archeologicznych. Stanowiska archeologiczne wraz
z ich strefami ochrony archeologicznej przedstawiono na Rysunku Studium cz
A – STAN
ISTNIEJ CY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU oraz cz
B – POLITYKA PRZESTRZENNA
I KIERUNKI ROZWOJU.

5.6. STAN ADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY
Podstawowym celem Studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy powinno by okre lenie zasad prowadzenia polityki przestrzennej na
terenie gminy, a przestrze powinna by kszta towana z zachowaniem adu przestrzennego
oraz zrównowa onego rozwoju.
Przez ad przestrzenny nale y rozumie , zgodnie z ustaw o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., „takie ukszta towanie przestrzeni,
które tworzy harmonijn ca
oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno-gospodarcze, rodowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne”.
Wp yw na w ciwe kszta towanie adu przestrzennego maj :
1) odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne funkcji:
dopasowanie funkcji terenów do charakteru i roli jednostki osiedle czej i miejsca
lokalizacji w jej strukturze, z poszanowaniem stanu istniej cego i historycznych
zasz ci,
rozmieszczenie funkcji w sposób bezkonfliktowy, np. lokalizacja funkcji
chronionych (mieszkalnictwo, obiekty s
ce rekreacji, o wiacie, kulturze) z
dala od obiektów i funkcji uci liwych (np. przemys , obiekty infrastruktury
technicznej i drogowej, trasy tranzytowe, obiekty kolejowe i lotniska)
odpowiednie zachowanie odleg ci i kszta towanie styków odmiennych funkcji
(bariery rozdzielaj ce w postaci dróg, rzek, terenów zielonych),
zachowanie równowagi mi dzy funkcjami, np. odpowiednia ilo
terenów
us ugowych i rekreacyjnych w stosunku do terenów mieszkaniowych, w celu
zapewnienia mieszka com dost pu do podstawowych us ug codziennego
zapotrzebowania oraz mo liwo ci wypoczynku;
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2) struktura zagospodarowania terenów i struktura przestrzenna obiektów:
zachowanie harmonii mi dzy terenami zurbanizowanymi, a naturalnymi
terenami otwartymi (niedopuszczanie do rozpraszania zabudowy, co degraduje
naturalne rodowisko i niszczy krajobraz),
zachowanie proporcji mi dzy wielko ci obszaru zurbanizowanego (metropolia,
miasto, przedmie cia, wie , przysió ek) a kubatur obiektów i ich wzajemnym
usytuowaniem (mniejsze lub wi ksze zag szczenie zabudowy),
kszta towanie struktury przestrzennej jednostki osiedle czej w celu
harmonijnego ukszta towania krajobrazu kulturowego (kubatura i wysoko
obiektów, dominanty wysoko ciowe i przestrzenne, zamkni cia, otwarcia, osie
widokowe).

-

-

Do czynników wp ywaj cych negatywnie na ad przestrzenny w Gminie Pi tek nale :
przecinaj ce obszar gminy trasy tranzytowe – autostrada A1 oraz drogi wojewódzkie
nr 702 i 703, stanowi ce barier dziel
poszczególne cz ci gminy, a nawet
miejscowo ci, utrudniaj ce wewn trzgminn komunikacj i hamuj ce rozwój trudno
dost pnych obszarów,
ró norodno
architektury budynków, dowolno
w kszta towaniu bry , kolorystyki,
materia ów wyko czeniowych, bez nawi zania do s siedztwa i lokalnych tradycji,
post puj ca degradacja obiektów zabytkowych i parków wobec braku ich rewitalizacji,

W celu kszta towania adu przestrzennego w Gminie Pi tek nale y podj
dzia ania
polegaj ce na:
1) okre leniu szczegó owych zasad zagospodarowania terenów inwestycyjnych,
zw aszcza terenów zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej i us ugowej, nawi zuj cych
do otoczenia,
2) zapewnieniu obs ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej, wytyczenie dróg publicznych i
ewentualnie okre lenie zasad budowy dróg wewn trznych, zapewnienie odpowiedniej
liczby miejsc do parkowania pojazdów, przy wyznaczaniu nowych terenów pod
zabudow ,
3) zapewnieniu odpowiednich warunków ycia dla mieszka ców gminy, poprzez
zarezerwowanie terenów do rozwoju budownictwa mieszkaniowego i jednocze nie
rozwoju gospodarki, miejsc pracy, mo liwo ci wypoczynku i rekreacji, dost pu do us ug
codziennego zapotrzebowania oraz o wiaty, kultury, ochrony zdrowia i wypoczynku,
popraw stanu i dost pu do infrastruktury technicznej i drogowej;
4) d eniu do realizacji uk adów ruralistycznych wsi, poprzez:
- wytyczenie terenów pod rozwój budownictwa zagrodowego w sposób tworz cy
zwarte uk ady, z zapewnieniem obs ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej,
- wytyczenie alternatywnych dróg dojazdowych we wsiach po onych wzd
dróg wojewódzkich, w celu ograniczenia ilo ci zjazdów z drogi wojewódzkiej na
dzia ki;
5) ochronie terenów otwartych i przyrodniczych – rolnych, le nych, dolin rzek, parków i
skupisk zieleni stanowi cych o rolniczym (ekologicznym) charakterze gminy, przed
nieuzasadnion presj urbanizacji, poprzez ograniczenie rozpraszania zabudowy oraz
obudowy dróg wy szego rz du, przestrzeganiu zasad ochrony obszarów znajduj cych
si w granicach obszarów Natura 2000, Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradoliny
Warszawsko – Berli skiej;
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6) ochronie obiektów zabytkowych, historycznych uk adów urbanistycznych, za
dworsko-parkowych stanowi cych o charakterze i historii miejsca, wzbogacaj cych
przestrze gminy, poprzez obj cie ochron i niedopuszczanie do dewastacji,
zapewnienie rodków na ich rewitalizacj i wyznaczanie nowych funkcji, np.
7) eksponowaniu przestrzeni parków podworskich poprzez tworzenie stref ekspozycji;
8) nawi zywaniu do regionalnych wzorów architektury;
9) przeciwdzia aniu stosowania substandardowych materia ów wyko czeniowych
(ok adzin z tworzyw sztucznych i blachy), agresywnych barw w elewacjach budynków i
pokryciach dachowych, ogrodze wykonanych z prefabrykowanych elementów
betonowych;
10) uporz dkowaniu przestrzeni publicznych, poprzez ustalenie zasad lokalizacji i form
obiektów ma ej architektury, reklam, o wietlenia ulicznego, zieleni, kszta towania
posadzki placów, nawierzchni jezdni, cie ek rowerowych, chodników i miejsc
parkingowych, np.:
11) rekultywacji obszarów zdewastowanych.
Stan adu przestrzennego gminy Pi tek nie odbiega od innych gmin w tej cz ci
województwa ódzkiego. Podobne problemy w zagospodarowaniu przestrzennym dotykaj
wi kszo
okolicznych gmin o rolniczym charakterze. Powszechne jest nieekonomiczne i
niszcz ce krajobraz doprowadzanie do rozpraszania zabudowy, wywodz ce si z braku
jasnych zasad lokalizacji zabudowy i braku ograniczenia zabudowy na terenach otwartych, a
tak e obudowywanie dróg tranzytowych. Problemem gminy s tak e niszczej ce zabytki w
za eniach dworsko-parkowych.
Wart podkre lenia jest fakt, e miejscowo gminna Pi tek zachowuje w uk adzie
urbanistycznym cechy ma ego miasta. Prawa miejskie Pi tek straci tak jak wiele innych
miejscowo ci po Powstaniu Styczniowym.
Centraln cz
Pi tku tworzy niska (dwu lub trzykondygnacyjna) zabudowa
ródmiejska, z uk adem ulic o redniowiecznym rodowodzie. Najwa niejszymi elementami
historycznego uk adu przestrzennego s rynek wraz z uk adem ulic obudowanych zwart
zabudow pierzejow .
W s siedztwie rynku zlokalizowany jest zabytkowy zespó ko cio a p.w. w. Trójcy.
Uk ad urbanistyczny z XV-XVIII oraz XIX wieku podkre laj równie zespó ko cio a p.w. w.
Wawrzy ca, ko ció Mariawitów oraz budynki mieszkalne i przemys owe z XIX i pocz tków XX
w. Zabudowa
ródmiejska przechodzi w rozproszon
zabudow
jednorodzinn , o
zró nicowanym stanie technicznym, skupion wzd
istniej cych ulic.
Nieco inny charakter ma zabudowa po ona na pó noc i zachód od rynku. Obok
zwartej, przyulicznej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - us ugowej pojawia si
zabudowa przemys owa (dawny zak ad maszyn rolniczych – oraz zabudowa wielorodzinna
typu blokowego.
Wa nym elementem przestrzennym tej cz ci miasta jest Zespó Szkó Mechanizacji
Rolnictwa. Uzupe nienie funkcji mieszkaniowej stanowi us ugi o charakterze lokalnym i
ponadlokalnym, w formie wolnosotoj cych obiektów na wydzielonych dzia kach (administracja,
wiata, s ba zdrowia).
Niezmiernie wa nym elementem zagospodarowania po udniowo-wschodniej cz
Pi tku, jest zespó szko y z terenami sportowo – rekreacyjnymi i zabytkowym parkiem.
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5.7. STAN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
5.7.1. Zaopatrzenie w wod
System wodoci gowy na terenie gminy Pi tek jest dobrze rozbudowany i zasilany z
dwóch podstawowych, niezale nych od siebie róde wody. Zwodoci gowanych jest 41
miejscowo ci. Z wody dostarczanej sieci wodoci gow korzysta 99,8 % mieszka ców, a
tak e istniej ce na terenie gminy jednostki dzia alno ci gospodarczej, obiekty us ugowe i
handlowe. Niewielkie niedobory sieci wyst puj
na terenie wsi Pokrzywnica, Piekary i
Orenice. Sie wodoci gowa realizowana jest g ównie z rur eliwnych i PCV, jej stan
techniczny jest dobry. D ugo sieci na koniec 2013 roku wynosi a 168,3 km oraz 1451 szt.
Przy czy, rednice sieci Ø 250÷ 90 mm.
Podstawowym ród em zasilania s
zasoby wód podziemnych w utworach
trzeciorz dowych i jurajskich ujmowane za po rednictwem studni g binowych w Pi tku i w
Pokrzywnicy.
Uj cie wodoci gowe Pi tek pracuje od 1978 r. Jest zlokalizowane na terenie stacji
uzdatniania wody przy ul. Stodolnianej. Ujmuje do eksploatacji wody poziomu trzecio
rz dowego poprzez trzy studnie o wydajno ciach: 50 m3 /h, 56 m3 /h i 80 m3 /h.
Zasoby uj cia s zatwierdzone dla zespo u trzech studni, w kat. B w ilo ci:
Qe =186 m3 /h, przy depresji s =37÷39 m. (Decyzja Urz du Wojewódzkiego w P ocku z dn.12
grudnia 1978r). Ogrodzony i odpowiednio oznakowany teren SUW stanowi stref
bezpo redniej ochrony sanitarnej uj cia. U ytkownikiem uj cia jest Zak ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Pi tku. Na eksploatacj uj cia u ytkownik posiada pozwolenie
wodno-prawnego, zezwalaj ce na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorz dowych w
ilo ci:
Qmax / h =185,5 m3 /h
Q r/h

= 159,5 m3 /h

Qmax /d =3207,9 m3 /d
Q r /d =2514,2 m3 /d oraz Q r /a =917 683,0 m3 /a,

(Decyzja Starosty Powiatowego w czycy z dn.30.08.2001r., z terminem obowi zywania do
1.09.2016r). W latach 2005÷2006 stacja wodoci gowa w Pi tku zosta a zmodernizowana. W
ramach modernizacji przebudowany zosta jednostopniowy uk ad technologiczny poboru i
przesy u wody z uj cia do sieci na uk ad dwustopniowy: . Na terenie stacji zlokalizowane s
studnie g binowe, 2 zbiorniki retencyjne o pojemno ci 500 m3 ka dy, osadnik wód
pop ucznych o V=30m3 oraz budynek Stacji Uzdatniania Wody wyposa ony w aerator
napowietrzaj cy , osiem filtrów ci nieniowych (4 od elaziacze i 4 odmanganiacze) oraz
pompy 2-stopnia. Uzdatniona woda podawana jest do
dwukomorowego
zbiornika
wyrównawczego o pojemno ci ka dej komory V=500 m3., sk d pompami 2 stopnia przesy ana
jest do sieci. Woda zu yta do p ukania filtrów odprowadzana jest poprzez odstojnik wód
pop ucznych do rzeki Moszczenicy.
Uj cie wodoci gowe w Pokrzywnicy stanowi trzy studnie g binowe wybudowane
w latach 1971,1977 i 2006, zlokalizowane na terenie stacji wodoci gowej, na dzia kach o
numerach ewidencyjnych 157 1,158 i160 . Studnie Nr 1 i Nr 2 ujmuj do eksploatacji wody
poziomu trzeciorz dowego i jurajskiego. Wykonana w 2006 roku studnia Nr 3 ujmuje do
eksploatacji poziom wodono ny górnej jury. Studnia ma g boko
160m , wydajno
eksploatacyjn Q 39 m3 h przy s 17,03m , jest w czona do zasobów uj cia Pokrzywnica
jako studnia uzupe niaj ca. Stref bezpo redniej ochrony sanitarnej uj cia stanowi ogrodzony i
odpowiednio oznakowany teren SUW/
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Zasoby eksploatacyjne 3-otworowego uj cia wody w Pokrzywnicy, zosta y ustalone w
wysoko ci Qe=100m3 h, przy s 16,9÷20 m i R 1272 m i zatwierdzone przez Urz d
Marsza kowski decyzj z dn.23.09.2008 r.
Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z trzy-otworowego uj cia w ilo ci:
studnia Nr 1 ( awaryjna) o wydajno ci Qe = 66 m3 /h ,przy s 17,30 m
studnia Nr 2 ( podstawowa) o wydajno ci Qe = 79 m3 /h , s 16,90 m
studnia Nr 3 ( uzupe niajaca) o z wydajno ci Qe = 66 m3 /h, s 17,30 m
Gmina Pi tek posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z trzyotworowego uj cia gminnego dla potrzeb wodoci gu zbiorowego, udzielone Decyzj Starosty
Powiatowego w czycy z dn.27.01. 2009 r, w ilo ci
Q r d = 896,60 m3 /d
Q max d = 1331,40 m3 /d
Q max h = 99,60 m3 /h
Q roczne = 2975112,0 m3 /a,
udzielone zosta o Gminie Pi tek Decyzj Starosty Powiatowego w
terminem obowi zywania do 31.01.2019 r.

czycy w 2009 r, z

W zasi gu teoretycznego leja depresyjnego studni Nr 3 (R=1272 m) uj cia
Pokrzywnica istnieje szereg studni prywatnych w cicieli, eksploatuj cych ten sam poziom
wodono ny , s
cych do nawadniania upraw warzywniczych, w wi kszo ci bez pozwole
wodnoprawnych.
W ramach prowadzonej latach 2010 - 2013 r. modernizacji stacji wodoci gowej w Pokrzywnicy
wykonano:
modernizacj uj cia wody,
przebudow

budynku SUW wraz z ci giem technologicznym,

zbiorniki retencyjne i pompowni 2-stopnia,
uk ad odprowadzania wód pop ucznych,
przebudowano i rozbudowano ruroci gi technologiczne.
Efektem modernizacji jest poprawa jako ci wody dostarczanej odbiorcom i parametrów
technicznych stacji wodoci gowej.
Zasoby wody pitnej w gminie Pi tek s wystarczaj ce. Zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne komunalnych uj wodoci gowych wynosz w chwili obecnej 286 m3/h, przy
czym zasoby zatwierdzone dla uj cia w Pi tku wynosz 186 m3/h, a dla uj cia w Pokrzywnicy
100 m3/h. Zdolno produkcyjna obu uj wynosi cznie:
Q r/d = 3410,8 m3 /d
Qmax /d = 4549,3 m3 /d
Qmax / h = 285,1 m3 /h
Q roczne = 1892795 m3 /a
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Struktura zu ycia wody wodoci gowej w gminie Pi tek
3

Woda
pobrana
z uj cia
[ty .
3
m /rok]

Woda
dostarczona
do sieci
3
[ty . m /rok]

Gospodarstwa
domowe

Jednostki
produkcyjne

Pozosta e
cele

Potrzeby
technologiczne
stacji

straty

2009

319,2

281,8

262,7

16,9

2,2

12,5

24,9

2010

312,2

273,9

253,6

19,2

1,1

16,1

22,2

2011

390,0

326,5

305,3

17,8

3,4

32,8

30,7

2012

376,6

298,5

284,3

12,4

1,8

38,0

40,1

2013

356,3

301,0

286,4

12,9

1,7

30,0

25,2

Rok

Zu ycie wody [ty . m /rok]

Pobór wód z komunalnych uj wodoci gowych w 2013 roku wynosi 356 300 m3, tj.
976,16 m3/d , rednio, co stanowi oko o 30% zasobów udost pnionych do eksploatacji.
Analiza struktury zu ycia wody wodoci gowej wskazuje na znacz cy udzia gospodarstw
domowych i indywidualnych gospodarstw rolnych w zu yciu wody. Roczna produkcja wody
uzdatnionej dostarczona odbiorcom w roku 2013 wynosi a 301 tys.m3, tj. rednio 824,65
m3 /d. Zu ycie wody przez gospodarstwa domowe wynosi o 286,4 tys m3 i stanowi to ok.95%
produkcji. Tylko 5% wody zu ywaj pozostali odbiorcy (jednostki dzia alno ci gospodarczej,
us ugowe i inni). Z sieci wodoci gowej korzysta ponad 99,8% mieszka ców. Jednostkowe
zu ycie wody w przeliczeniu na mieszka ca wynosi 48,5 m3 rocznie.
5.7.2. Odprowadzanie cieków
Na terenie gminy zbiorcza sie kanalizacji sanitarnej i oczyszczalnia cieków istnieje
na terenie miejscowo ci gminnej Pi tek oraz w Go lubiu , gdzie obs uguje osiedle
mieszkaniowe. Sie kanalizacji ciekowej na terenie Pi tku jest wykonana g ównie z rur PCV
i cz ciowo z kamionki ze studzienkami po czeniowymi z betonu. Stan sieci na koniec 2013
roku wynosi 17,1 km oraz 348 szt. przy czy.
rednice sieci Ø 50÷ 200 mm. Zasi g sieci
obejmuje niemal wszystkie zainwestowane tereny. Wspó pracuje z sieci 7 przepompowni
cieków. cieki doprowadzane s sieci kanalizacyjn do g ównej przepompowni przy ul.
Kutnowskiej, sk d kana em t ocznym transportowane s do oczyszczalni.
Oczyszczalnia cieków zlokalizowana jest na dzia ce 853/7 przy ul. Kutnowskiej, w
odleg ci ok.1 km od trasy Kutno – ód . Przyjmuje cieki bytowe od mieszka ców i
zak adów u yteczno ci publicznej, niewielkie ilo ci cieków dowo onych z terenów
nieskanalizowanych, wody infiltracyjne i opadowe. U ytkownikiem oczyszczalni jest Zak ad
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pi tku. Odbiornikiem cieków oczyszczonych jest
rzeka Malina.
Oczyszczalnia zrealizowana zosta a jako mechaniczno-biologiczna, z podwy szonym
usuwaniem zwi zków biogennych w reaktorze wielofunkcyjnym „Hydrocentrum”.
Maksymalna przepustowo oczyszczalni wynosi Qmax = 475 m3/d. Obci enie, wyra one
równowa
liczb mieszka ców ( RLM ) jest dla oczyszczalni w Pi tku mniejsze ni 2000.
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne, wa ne do 31 grudnia 2015 roku, na
odprowadzanie oczyszczonych cieków komunalnych innych ni
cieki bytowe do rowu
otwartego, a nast pnie do rzeki Maliny w km 3+750:
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w ilo ci: Q

r. d

= 450, 0 m3/d

Qmax.h = 13, 0 m3/h

o sk adzie:
- BZT5 - 40 mg O2/l i poni ej,
- CHZTCr - 150 mgO2/l i poni ej,
- zawiesina ogólna - 50 mg/l i poni ej.
W roku 2013 i podobnie w latach wcze niejszych, do oczyszczalni doprowadzane by o
sieci kanalizacyjn rednio od 150 m3 /d do 250 m3 /d cieków, tzw. „suchej pogody” oraz
oko o 5 m3 /d
cieków dowo onych samochodem asenizacyjnym z terenów nie
skanalizowanych. (na terenie oczyszczalni znajduje si punkt zlewny cieków).
Oczyszczanie mechaniczne cieków odbywa si na kracie grubej zlokalizowanej w
przepompowni oraz w piaskownikach poziomo- wirowych umieszczonych w komorach
rozdzielczych reaktorów.
Oczyszczanie biologiczne
cieków nast puje w 2 reaktorach porcjowych typu
„Hydrocentrum”. W ka dym reaktorze wydzielona jest komora rozdzielcza oraz dwa ci gi
technologiczne z osadem czynnym. W sk ad ka dego ci gu technologicznego reaktora
wchodz : komora ci nieniowa i komora bezci nieniowa, w których realizowane s cyklicznie
trzy nast puj ce po sobie fazy procesowe:
1) faza napowietrzania , podczas której nast puje redukcja BZT5 oraz utlenianie
zwi zków azotu do azotanów (nitryfikacja)
2) faza sedymentacji (niedotleniona)
redukcja azotanów do azotu gazowego
(denitryfikacja) , przy dalszej redukcji BZT5
3) faza dekantacji (zrzutu oczyszczonych cieków)
defosfatacja (usuwanie fosforu)

dalsza denitryfikacja oraz

Czasy trwania poszczególnych faz regulowane s przez obs ug w celu optymalizacji efektu
oczyszczania cieków. Oczyszczone cieki odprowadzane s przez urz dzenia pomiarowe
do rowu otwartego a nast pnie do rzeki Maliny.
Osad powstaj cy w procesie technologicznym, po wst pnym odwodnieniu gromadzony
jest w przystosowanym do tego celu sk adowisku, gdzie przebiega dalszy proces odwadniania.
Odwodniony i poddany procesom higienizacji osad posiada du warto nawozow i jest
wykorzystywany do nawo enia terenów zielonych i do nawo enia gleb.
Efekty
pracy oczyszczalni s dobre, parametry zanieczyszcze w ciekach
oczyszczonych s ni sze od warto ci dopuszczalnych wymaganych pozwoleniem wodnoprawnym. Problemem jest przeci enie hydrauliczne oczyszczalni wodami opadowymi i
roztopowymi oraz brak rezerwy w przepustowo ci dla przyj cia cieków z nieskanalizowanych
terenów gminy.
W czasie wezbra powodziowych spowodowanych wiosennymi roztopami i silnymi
opadami w miesi cach letnich, ilo
cieków dop ywaj cych do oczyszczalni znacznie
wzrasta, a do przekroczenia przepustowo ci hydraulicznej oczyszczalni. W zale no ci od
czasu trwania i intensywno ci opadów przep ywy wynosz od 400 m 3 /d do 700 m 3 /d, a
incydentalnie nawet 1000 m 3 /d. Z uwagi na niekorzystne po enie, w dolinie rzeki Maliny,
na terenie zalewowym, wykonana bez odpowiednich zabezpiecze przeciwpowodziowych
oczyszczalnia jest nara ona na cz ste zalewanie . Wysokie stany wody w rzece Malinie
powoduj cofk
w rowie odprowadzaj cym oczyszczone cieki i zalewanie terenu
oczyszczalni . Sytuacja wymaga pilnego rozwi zania, m.innymi. poprzez uszczelnienie
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kanalizacji ciekowej w celu ograniczenia
dop ywu wód opadowych, usprawnienie
odprowadzania wód opadowych
z ulic i terenów przez ich wyposa enie w kanalizacj
deszczow , budow zbiorników retencyjnych oraz udro nienie odbiorników tych wód.
W miejscowo ci Go lub na terenie osiedla mieszkaniowego wykonana jest kanalizacja
sanitarna o d ugo ci 800m, zako czona kontenerow oczyszczalni cieków typu „Energopol125”, na któr odprowadzane s
cieki bytowe, powstaj ce w wyniku funkcjonowania
mieszka ców osiedla. Sie kanalizacyjna wykonana jest z rur eliwnych i kamionkowych o
rednicy Ø 150÷200mm, studzienki rewizyjne z kr gów betonowych o rednicy Ø 1000 mm i Ø
1200 mm .
Jest to oczyszczalnia biologiczna, pracuj
metod osadu czynnego. Kontener jest
zespolon cz ci oczyszczalni, w sk ad której wchodz : komora napowietrzania z osadem
czynnym, osadnik wtórny z kieszeni osadow , system napowietrzania, system recyrkulacji
osadu. Maksymalna przepustowo
oczyszczalni wynosi 31,5 m3/d.
Ilo
cieków
dop ywaj cych z osiedla ok.14 m3/d, rednio.
Oczyszczone cieki odprowadzane s do rowu melioracyjnego R-C2 w km 2+45, w zlewni
rzeki Bzury na dzia ce nr 304/2 wylotem o rednicy 150 mm. U ytkownikiem oczyszczalni
cieków w Go lubiu jest Zak ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pi tku.
ytkownik posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych cieków do
rowu melioracyjnego R-C2, wydane na czas oznaczony, tj. do dnia 18 kwietnia 2023 roku.
Zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym czna ilo odprowadzanych cieków nie powinna
przekracza : Qmax.d = 28,15 m3/d, Qmax.h = 1,66 m3/h . Warto
wska ników
zanieczyszcze w odprowadzanych ciekach nie powinna przekracza :
BZT5

25 mgO2/dm3

CHZTCr - 125 mgO2/dm3
zawiesina ogólna - 35 mg/dm3
Na pozosta ych terenach gminy funkcjonuje kanalizacja indywidualna. W cz ci
wiejskich gospodarstw domowych cieki s gromadzone w zbiornikach bezodp ywowych, sk d
wywo one przez gminne s by asenizacyjne do punktu zlewnego cieków na
oczyszczalni w Pi tku, w innych gospodarstwach mieszka cy korzystaj z ust pów suchych, a
zgromadzone cieki zagospodarowywane s razem ze ciekami od inwentarza na terenach
rolnych nale cych do w ciciela. Istniej cy stan stwarza du e zagro enie sanitarne.
Rozwi zanie problemów gospodarki ciekowej na terenach wiejskich gminy Pi tek wymaga
opracowania skutecznego programu budowy systemów kanalizacji wiejskiej i jego realizacj ,
mi dzy innymi poprzez stworzenie systemu bod ców ekonomicznych i zach t do stosowania i
budowy przydomowych oczyszczalni cieków.
5.7.3. Odprowadzanie wód opadowych
Wody opadowe odprowadzane s
powierzchniowo i w sposób niezorganizowany.
Tylko w Pi tku istniej niewielkie odcinki kana ów deszczowych odwadniaj cych ulice i teren
stacji wodoci gowej. Cz
wód opadowych dostaje si do kanalizacji sanitarnej przez sp yw
powierzchniowy lub „dzikie” pod czenia, cz
sp ywa powierzchniowo do odbiorników
naturalnych. Odbiornikami wód opadowych z terenu gminy s rzeki: Malina, Moszczenica
i Struga oraz system rowów melioracyjnych w ich zlewniach.

88

5.7.4. Ciep ownictwo
Na terenie gminy nie wyst puje zorganizowana gospodarka energi ciepln .
Zaopatrzenie w ciep o realizowane jest:
z lokalnych kot owni w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, us ugowej,
yteczno ci publicznej b
przemys owej,
z indywidualnych
róde ciep a (m. in. ogrzewanie piecowe) w zabudowie
mieszkaniowej jednorodzinnej,
ród a ciep a opalane s g ównie koksem, w glem, olejem opa owym b
gazem
ynnym propan-butan (bardzo nieliczne). Zminimalizowanie efektu „niskiej emisji” nale y
rozpatrywa w aspekcie modernizacji z jednoczesn podmian paliwa sta ego na paliwo
ekologiczne, tj.:
paliwo tradycyjne zapewniaj ce wysoki stopie czysto ci emisji spalin – gaz p ynny,
olej opa owy, niskosiarkowy energia elektryczna i inne,
paliwo ze róde odnawialnych – energia promieniowania s onecznego, wiatru, wody,
biomasa i inne.
5.7.5. Gazownictwo
Na terenie gminy nie wyst puje sie gazu przewodowego.
Ewentualne zapotrzebowanie na gaz realizowane jest z butli b
zbiorników nape nionych
gazem p ynnym propan-butan. Sie dystrybucyjna tego paliwa jest dobrze rozwini ta w gminie.
Wed ug aktualnych wytycznych istnieje mo liwo
gazyfikacji gminy na rednim
ci nieniu. Jako ród o gazu zak ada si wykorzystanie istniej cej stacji redukcyjno-pomiarowej
I-go stopnia zlokalizowanej w Celestynowie na terenie gminy Ozorków. Uk ad sieci mo e by
docelowo wspomagany przez powi zanie z sieci gazow w gminach:
czycy i Góra w.
Ma gorzaty.
Realizacja systemu gazu przewodowego w gminie b dzie wymaga a przede wszystkim
opracowania koncepcji gazyfikacji, w której zostan okre lone kryteria ekonomicznej
op acalno ci dostawy gazu w oparciu o wska niki takie jak: d ugo
sieci na odbiorc ,
kapita och onno na odbiorc , zu ycie gazu na odbiorc oraz realny do uzyskania poziom
gazyfikacji (rz du 70% gazyfikacji mieszka w gminie).
5.7.6. Elektroenergetyka
Gmina Pi tek zasilania jest energi elektryczn poprzez sie linii i stacji redniego
(15kV) i niskiego napi cia. Przebieg napowietrznych linii elektroenergetycznych redniego
napi cia (15kV) wraz ze stacjami transformatorowymi w gminie Pi tek przedstawiono na
Rysunku Studium cz
A – STAN ISTNIEJ CY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU oraz na
rysunku pomocniczym dotycz cym analizy uwarunkowa w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej.
Na terenie gminy nie zlokalizowano G ównego Punktu Zasilania (GPZ) w postaci stacji
110/15kV. Najbli sze GPZ-y s zlokalizowane w czycy („Leszcze”), Ozorkowie i G ownie. Na
terenie gminy funkcjonuje 80 stacji transformatorowych, z których wi kszo stanowi stacje
upowe powi zane liniami napowietrznymi 15kV. W Pi tku funkcjonuj dodatkowo stacje
transformatorowe wn trzowe parterowe i wie owe powi zane ze sob liniami napowietrznokablowymi 15kV.
Eksploatowana sie linii napowietrznych 15kV i niskiego napi cia jest sukcesywnie
modernizowana poprzez przebudow i wymian przewodów oraz zag szczanie stacji w celu
skracania d ugo ci obwodów niskiego napi cia.
Oceniaj c stan elektroenergetyki w gminie nale y stwierdzi , e gmina dysponuje
stosunkowo dobrze rozwini
sieci 15kV posiadaj
rezerwy przepustowo ci oraz
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szerokimi mo liwo ciami pewnego zasilania odbiorców napi ciem 15kV ze stacji zasilaj cych
110/15 kV.
Gospodarczy i urbanistyczny rozwój gminy w zakresie zasilania w energi elektryczn nale y
rozpatrywa w zale no ci od wielko ci perspektywicznego wzrostu potrzeb w aspektach:
- modernizacji obecnie eksploatowanych g ównych ci gów 15kV zasilaj cych gmin w
zakresie wymiany przewodów zapewniaj cych zwi kszenie przepustowo ci oraz
zag szczenie stacji transformatorowych 15/0,4kV.
- budowy dodatkowych ci gów zasilaj cych 15kV z istniej cych GPZ-ów 110/15kV oraz
zag szczanie stacji trafo 15/0,4kV.
- ewentualnej budowy na terenie gminy sieci 110kV tj. stacji rozdzielczej 110/15kV i linii
zasilaj cych 110kV oraz rozbudowy sieci SN/nn.
5.7.7. Telekomunikacja
Obs uga telekomunikacyjna gminy jest realizowana poprzez dwóch operatorów
telekomunikacyjnych - Telekomunikacj Polsk S.A., a tak e TV-TEL „Elektrim”.
Na terenie gminy wybudowane s dwie centrale nowej generacji. S to centrala TP
S.A. w Rynku oraz centrala (koncentrator wyniesiony) Elektrim po ona przy ul. Stodolnianej
na terenie miejscowo ci Pi tek.
Centrale s powi zane wiat owodami z odpowiednimi centralami w
czycy.
Bezpo rednie zaopatrzenie abonentów w cza telefoniczne odbywa si w 80% kablami
doziemnymi. Pozosta sie stanowi linie napowietrzne, które b
sukcesywnie likwidowane
na rzecz sieci kablowej.
Sie jest sukcesywnie rozbudowywana. Obecnie trwa rozbudowa sieci telefonicznej
Elektrim na terenie osady Pi tek.
Aktywno obu operatorów zapewnia wysoki poziom infrastruktury telekomunikacyjnej,
a tym samym szybki wzrost wska nika g sto ci telefonów. Obecnie wska nik g sto ci
telefonów kszta tuje si na poziomie 6÷8 NN/100 Mk.
czno bezprzewodowa w gminie jest realizowana za po rednictwem niezale nych
operatorów telefonii komórkowej. Na terenie gminy zlokalizowano dwa maszty przeka nikowe,
które znajduj si na terenie oczyszczalni cieków oraz na terenie osiedla budownictwa
wielorodzinnego.
5.7.8. Odnawialne ród a energii
Priorytetem wynikaj cym z wymogów unijnych jest zwi kszenie produkcji energii ze
róde odnawialnych. Nale do nich obiekty wykorzystuj ce do produkcji energii si wiatru,
urz dzenia wytwarzaj ce energi elektryczn z wykorzystaniem energii s onecznej (np.
ogniwa fotowoltaniczne). Natomiast aktualizacja Planu Zagospodarowania województwa
ódzkiego wskazuje na produkcj energii z biomasy.
Gmina Pi tek znajduje si na obszarze, który charakteryzuje si korzystnymi
warunkami wietrznymi. Posiada równie dobrze rozwini
sie elektroenergetycznych linii
redniego napi cia (15kV) oraz dróg gminnych. Do czynników ograniczaj cych rozwój
elektrowni wiatrowni nale komponenty rodowiska przyrodniczego (obszary i obiekty
prawnie chronione, obszary dolinne, tereny lasów a tak e gleby wysokich klas bonitacyjnych).
Bior c pod uwag uwarunkowania przyrodnicze, a zw aszcza ochron siedlisk ptasich,
zdecydowana wi kszo obszaru gminy nie kwalifikuje si do lokalizowania farm wiatrowych.
Ze wzgl du na uwarunkowania przyrodnicze gminy oraz stopie uci liwo ci jaki mo e
wytwarza przetwarzanie biomasy, na terenie gminy Pi tek nie przewiduje si energii
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elektrycznej pozyskiwanej z biomasy.
5.7.9. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy do 2012 roku obowi zywa Plan Gospodarki Odpadami na lata
2009 – 2012 z perspektyw do roku 2016.
W zwi zku z wej ciem w ycie w grudniu 2012 roku ustawy o odpadach, Rada Gminy
Pi tek uchwa Nr XXIV/114/12 z dnia 17 grudnia 2012 przyj a „regulamin” utrzymania
czysto ci i porz dku na terenie gminy Pi tek. Regulamin ten okre la mi dzy innymi,
wymagania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez w cicieli
nieruchomo ci i podmioty gospodarcze.
Gmina jest obj ta zorganizowanym systemem wywozu nieczysto ci sta ych. Obecnie
odpady komunalne, odbierane przez firm Remondis, s przewo one na regionalne
sk adowisko odpadów w miejscowo ci Krzy anówek w gminie Krzy anów.

5.8. STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI ORAZ ANALIZA POWI ZA
KOMUNIKACYJNYCH – SIE DROGOWA
Uk ad komunikacyjny stanowi szkielet uk adu przestrzennego ka dego obszaru.
sto jego sieci, stan techniczny i relacje stanowi o mo liwo ciach rozwojowych obszaru.
Dost pno sieci drogowej i jej powi zania wyznaczaj warto rozwojow terenu. Rozwój
gospodarczy gminy uwarunkowany jest, z jednej strony przebiegiem dróg zewn trznych, a z
drugiej strony uk adem dróg wewn trznych, mo liwo ciami jego przekszta ce i rozbudowy.
Gmina Pi tek ma bardzo korzystne po czenia komunikacyjne z regionem i krajem
poprzez:
autostrad A1, docelowo maj
czy Trójmiasto z granic polsko-czesk (w ze
Pi tek),
drog wojewódzk nr 702 relacji Kutno-Zgierz,
drog wojewódzk nr 703 relacji Porczyny – owicz,
drogi powiatowe.
Gmina ma równie dogodne po czenie z autostrad A2 poprzez w ze „Pi tek”
znajduj cy si w odleg ci ok. 4 km na wschód od miejscowo ci gminnej Pi tek.
Sie drogow w gminie Pi tek przedstawiono na Rysunku Studium cz
A – STAN
ISTNIEJ CY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU.
Komunikacja publiczna, zapewniaj ca mieszka com poruszanie si na terenie gminy
oraz po czenia z o rodkami miejskimi poza gmin , realizowana jest g ównie przez spó ki PKS
i przewo ników prywatnych. Obs ug komunikacji zbiorowej w gminie Pi tek zajmuj si firmy:
PKS Kutno, PKS Gostynin, PKS czyca, PKS M awa, PKS Turek, Maras czyca oraz
Sand-Bus Kutno. Punktem w owym jest przystanek zlokalizowany na rynku w Pi tku. Gmina
Pi tek ma po czenia komunikacji zbiorowej do: Gostynina, Kutna, Luszyna,
czycy, odzi,
awy, Mr gowa, Olsztyna, P ocka, Podd bic, Turka, Warszawy i Krakowa.
Obs ug komunikacyjn wewn trz gminy zapewniaj drogi gminne powi zane z
drogami wojewódzkimi oraz z drogami powiatowymi. W zakresie powi za wewn trzgminnych
sie drogowa jest wystarczaj co g sta. Wszystkie wsie s obs one komunikacyjnie, maj
po czenie z siedzib gminy i ze sob . Jednak e w obecnym stanie wi kszo dróg wymaga
przebudowy b
modernizacji, szczególnie w zakresie szeroko ci jezdni i wzmocnienia
nawierzchni. Drogi gminne w niektórych przypadkach nie posiadaj nawierzchni bitumicznej
(drogi gruntowe). Niezadowalaj ca jest jako dróg z nawierzchni t uczniow czy destruktu.
Obecna szeroko
dróg gminnych jest w wielu przypadkach niewystarczaj ca. W skie
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korytarze komunikacyjne stanowi ograniczenie w po czeniach komunikacyjnych, szczególnie
obecnie, w dobie rozwoju motoryzacji, zwi kszaniu si ilo ci pojazdów oraz coraz wi kszych
gabarytów samochodów dostawczych i maszyn rolniczych. Dochodzi do tego jeszcze
tendencja obustronnego obudowywania dróg, zabudow zagrodow i mieszkaniow , w bliskiej
odleg ci od jezdni. Utrudnia to warunki jazdy, stwarza niebezpiecze stwo wypadków oraz
uniemo liwia cz sto poszerzenie pasa drogowego. W celu zahamowania tego procesu nale y
odpowiednio pokierowa ruchem budowlanym poprzez lokalizacj nowej zabudowy w
bezpiecznej odleg ci od dróg publicznych, szczególnie tych o wy szej randze.
Uk ad drogowy gminy Pi tek tworz ogólnodost pne drogi publiczne: autostrada A1,
drogi wojewódzkie oraz drogi powiatowe i gminne, jak równie drogi wewn trzne b
ce w
zarz dzie gminy.
5.8.1. Autostrada
Przez gmin we wschodniej jej cz ci przebiega autostrada A1, na której odbywa si
ruch tranzytowy. Jest to cz
europejskiej drogi E75. Autostrada biegnie w kierunku pó nocpo udnie relacji Gda sk – ód – Gorzyczki. Na terenie gminy zlokalizowany jest w ze
autostradowy „Pi tek”.
5.8.2. Drogi wojewódzkie
Przez teren gminy Pi tek przebiegaj dwie drogi wojewódzkie: nr 702 relacji Kutno –
Zgierz oraz 703 relacji Porczyny – owicz. Droga nr 702 ma przekrój jednojezdniowym, o
nawierzchni asfaltowej. Przebiega ona z pó nocy na po udnie przez centrum gminy. Daje ona
w ten sposób bezpo rednie po czenie z gminami Krzy anów i Zgierz.
Droga nr 703 ma przekrój jednojezdniowym, o nawierzchni asfaltowej. Przebiega ona
z we wschodu na zachód przez centrum gminy. Daje ona w ten sposób bezpo rednie
po czenie z gminami Góra w. Ma gorzaty i Bielawy.
Dla nowych terenów budowlanych po onych w s siedztwie dróg wojewódzkich
nale y zapewni dojazd z dróg ni szych klas. W pasie drogi wojewódzkiej nie lokalizuje si
równie infrastruktury technicznej, któr nale y umieszcza w ramach w asnych linii
rozgraniczaj cych, w odleg ciach zgodnych z przepisami odr bnymi.
5.8.3. Drogi powiatowe
Przez teren gminy Pi tek przebiega 7 dróg powiatowych.
Wykaz dróg powiatowych w gminie Pi tek
Nr drogi

Nazwa drogi

2508E

relacji Micha ówka-Go lub

2514E

relacji Bryski Kolonia – Pi tek - Leszno

2515E

relacji od drogi 2518E – ladków – Borowiec - Krzyszkowice

2528E

relacji Sulkowice – Kolonia Konarzew – do drogi 2513E

2529E

relacji Jasionna – Kolonia Konarzew

5110E*

Relacji Stryków – Ko le – Pludwiny – M kolice – gr. powiatu (Jasionna)

5115E*

relacji Wola M kolska – Popów – Jasionna - Pi tek

* drogi Zarz du Dróg Powiatowych w Zgierzu
ród o: Mapa Dróg Gminy Pi tek
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Zabudow wzd
dróg powiatowych mo na lokalizowa w odleg ci co najmniej 8 m
od zewn trznej kraw dzi jezdni na terenach zabudowanych miast i wsi oraz 20 m poza
terenem zabudowy.
5.8.4. Drogi gminne
Drogi gminne stanowi na obszarze gminy podstawow sie zapewniaj
bezpo redni obs ug terenu, a tak e powi zanie do dróg wy szych klas, tj. dróg
powiatowych, wojewódzkich i za ich po rednictwem do autostrady.
Na terenie gminy Pi tek biegnie 64 dróg gminnych o cznej d ugo ci 115,668 km i
powierzchni 416.500,3 m². Przedstawiono je w tabeli poni ej oraz na rysunku studium cz ci
A.
Wykaz dróg gminnych publicznych w gminie Pi tek
Aktualny
numer drogi

Numeracja
Urz. Marsz.

So ectwo

Nazwa drogi (ulicy)

G000001

104060E

ubnica

(Nowy Gaj) – gr.gm. Góra w. Ma gorzaty ubnica

G000002

104085E

Górki ubnickie,
abokrzeki

(Bryski) - gr.gm.Góra w.Ma gorzaty abokrzeki - Górki ubnickie

G000003

104201E

Go lub, Balków

gr.gm.Góra w.Ma gorzaty - Balków - Go lub

G000004

104202E

Go lub, Jankowice,
Go lub (le niczówka) - Janowice - ubnica ubnica, Górki ubnickie Górki ubnickie

G000005

104203E

Go lub

droga przez Go lub – tereny

G000006

104204E

Balków

dr.pow.nr 2514E - przez Balków w

G000007

104205E

Balków

od dr.gm.nr 104201E - przez Balków w

G000008

104206E

Balków

Balków - gr.gm.Góra w.Ma gorzaty - (Nowy
Gaj)

G000009

104207E

Janowice

dr.pow.nr 2514E - Janówek

G000010

104208E

Janowice

droga przez Janowice

G000011

104209E

awice. W ostowice,
Górki P awskie

G000012

104210E

G000013

104211E

awice, Janków,
Or dki

G000014

104212E

awice, Górki
awskie, Or dki,
Rogaszyn

awice - Górki P
Rogaszyn

G000015

104213E

Rogaszyn, Janków

Rogaszyn - Jankówek - Janków

G000016

104214E

Piekary

droga przez Piekary

G000017

104215E

Micha ówka

droga przez Micha ówk

G000018

104216E

Orenice,
Drugie

G000019

104217E

ka

G000020

104218E

Orenice

ostowice

k

awice - W ostowice - Górki P

ki
ki

awskie

droga przez W ostowice Wie
awice - Janków - Or dki

ka, Su kowice Su kowice II - ( azin)

ka - Orenice - gr.gm.Bielawy

droga przez
Orenice - Oreniczki
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awskie - Or dki -

G000021

104219E

ka

droga przez

G000022

104220E

ubnica, Pokrzynica

G000023

104221E

ubnica

ubnica od dr.gm.nr 104202E do dr.gm.nr
104220E

G000024

104222E

ubnica, Górki ubnickie

ubnica od dr.gm.nr 104202E w kierunku
Górek ubnickich

G000025

104223E

abokrzeki

od dr.pow.nr 2514E - abokrzeki w
kier.Stefanowa ubnickiego

G000026

104224E

Czerników, Mys ówka,
ladków Rozlaz y

Czerników - Mys ówka - ladków Rozlaz y gr.gm.Zgierz - ( ladków Górny)

G000027

104225E

Czerników, Boguszyce

Czerników - Boguszyce

G000028

104226E

Mys ówka

Mys ówka - gr.gm.Zgierz - (Wypychów)

G000029

104227E

ladków Rozlaz y

droga przez ladków Rozlaz y

G000030

104228E

ladków Podle ny

droga przez ladków Podle ny

G000031

104229E

G000032

104230E

ladków Rozlaz y

G000033

104231E

Boguszyce, Sypin

Sypin - Boguszyce

G000034

104232E

Krzyszkowice,
Pokrzywnica

Krzyszkowice - Pokrzywnica -

G000035

104233E

Bielice, Su kowice Drugie Broników - Bielice - Su kowice II

G000036

104234E

Su kowice Pierwsze,
Su kowice Drugie

Su kowice I - Niedzia ki - Su kowice II

G000037

104235E

Witów, Stare Piaski

Witów - Le ajna - gr.gm.Bielawy - (Piaski
Bankowe)

G000038

104236E

Witów, Jasionna

Witów - Jasionna

G000039

104237E

Witów

droga przez Witów

G000040

104238E

Witów

droga przez Witów do lasu

G000041

104239E

Konarzew, Witów

Konarzew - droga przez Witów w

G000042

104240E

Konarzew

Konarzew - gr.gm.Zgierz - (Zdzis awów)

G000043

104241E

Konarzew

droga przez B onie do lasu

G000044

104242E

Krzyszkowice

droga przez Krzyszkowice

G000045

104243E

Krzyszkowice, Konarzew Krzyszkowice - Konarzew

G000046

104244E

Konarzew

od dr.pow.nr 2528E - do dr.gm.nr 104244E

G000047

104245E

Pi tek

droga do oczyszczalni cieków

G000048

104246E

Pi tek

ul. Belwederska

G000049

104246E

Pi tek

ul. B onie

G000050

104247E

Pi tek

ul. Konarskiego

G000051

104248E

Pi tek

ul. Ko cielna

G000052

104249E

Pi tek

ul. Nadrzeczna

G000053

104250E

Pi tek

ul. Stodolniana, ul. Polna, ul. Bitwy nad
Bzur

G000054

104251E

Pi tek

ul. Jana Paw a II

Pokrzywnica

Ma

ubnica - Pokrzywnica

droga przez Pokrzywnic
ladków Rozlaz y - gr.gm.Zgierz - ( ladków
Górny)
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G000055

104252E

Pi tek

ul. Nowy wiat

G000056

104253E

Pi tek

ul. Pokrzywna

G000057

104254E

Pi tek

ul. Rynek

G000058

104255E

Pi tek

ul. Stra acka

G000059

104256E

Pi tek

ul. Szkolna

G000060

104257E

Pi tek

ul. Szpitalna

G000061

104258E

Jasiona, Stare Piaski

(Stare Piaski) - gr.gm.Bielawy - Jasionna Jasionna Folwark

G000062

105022E

ladków Podle ny

(Ma achowice) - gr.gm.Ozorków - ladków
Podle ny

G000063

120102E

Sypin, Borowiec

(Cieczno) - gr.gm.Zgierz - Borowiec - Sypin

G000064

b.n.

Pokrzywnica

droga przez Pokrzywnic II

ród o: Wykaz dróg gminnych, Urz d Gminy Pi tek

Nawierzchnia dróg gminnych w gminie Pi tek
Nawierzchnia
Nr ewid. drogi

ugo drogi
[km]

Twarda
Gruntowa

Nieulepszona
[km]

[km]

[km]

G000001

1,682

1,682

0,000

0,000

G000002

2,762

2,762

0,000

0,000

G000003

4,106

2,753

0,516

0,837

G000004

6,065

6,065

0,000

0,000

G000005

2,724

1,628

1,096

0,000

G000006

1,625

0,486

0,586

0,553

G000007

1,061

0,000

0,250

0,811

G000008

0,997

0,000

0,000

0,997

G000009

1,660

0,000

0,725

0,935

G000010

1,527

1,527

0,000

0,000

G000011

4,769

3,702

0,125

0,942

G000012

0,448

0,448

0,000

0,000

G000013

6,380

4,737

1,643

0,000

G000014

3,061

0,339

2,722

0,000

G000015

4,857

3,411

0,036

1,410

G000016

2,336

2,336

0,000

0,000

G000017

0,874

0,000

0,665

0,209

G000018

7,774

5,691

0,000

2,083

G000019

1,362

0,000

1,362

0,000

G000020

2,507

1,322

1,185

0,000
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G000021

2,128

0,000

2,128

0,000

G000022

2,811

2,811

0,000

0,000

G000023

0,415

0,017

0,398

0,000

G000024

0,625

0,000

0,625

0,000

G000025

1,565

0,670

0,895

0,000

G000026

4,666

4,666

0,000

0,000

G000027

1,622

0,000

1,622

0,000

G000028

2,363

0,000

2,363

0,000

G000029

0,715

0,000

0,715

0,000

G000030

0,312

0,000

0,312

0,000

G000031

1,225

1,225

0,000

0,000

G000032

0,777

0,000

0,000

0,777

G000033

1,283

0,000

0,000

1,283

G000034

1,794

0,000

0,000

1,794

G000035

2,009

2,009

0,000

0,000

G000036

2,026

0,477

0,369

1,180

G000037

1,891

1,891

0,000

0,000

G000038

0,788

0,000

0,544

0,244

G000039

2,580

1,344

0,843

0,393

G000040

0,856

0,000

0,000

0,856

G000041

4,387

0,468

1,594

2,250

G000042

1,761

0,751

1,010

0,000

G000043

0,611

0,000

0,611

0,000

G000044

0,371

0,000

0,211

0,160

G000045

3,478

1,431

0,000

2,047

G000046

0,810

0,000

0,000

0,810

G000047

0,422

0,422

0,000

0,000

G000048

0,215

0,215

0,000

0,000

G000049

0,120

0,000

0,000

0,120

G000050

0,506

0,506

0,000

0,000

G000051

0,194

0,110

0,084

0,000

G000052

0,181

0,161

0,020

0,000

G000053

2,075

0,400

0,000

1,675

G000054

0,131

0,131

0,000

0,000

G000055

0,214

0,214

0,000

0,000

G000056

0,273

0,273

0,000

0,000

G000057

0,189

0,189

0,000

0,000
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G000058

0,080

0,080

0,000

0,000

G000059

0,632

0,632

0,000

0,000

G000060

0,127

0,127

0,000

0,000

G000061

2,621

2,621

0,000

0,000

G000062

1,240

0,213

1,027

0,000

G000063

2,984

2,984

0,000

0,000

G000064

1,018

0,000

1,018

0,000

RAZEM

115,668

65,927

27,300

22,366

ród o: Urz d Gminy Pi tek

Przy lokalizacji zabudowy wzd
dróg gminnych nale y zachowa odleg
od
zewn trznej kraw dzi jezdni wynosz
co najmniej 6 m na terenach zabudowy miast i wsi
oraz 15 m poza terenem zabudowy.
5.8.5. Szlaki turystyczne
Na terenie Gminy Pi tek znajduj si nast puj ce szlaki turystyczne:
- szlaki rowerowe:
Bitwy nad Bzur (oznaczony w terenie jako ró owy), biegn cy przez miejscowo ci
Balków – Go lub – Or dki – P awice – Janków – Jankówek – Orenice – Witów –
Konarzew – Janowice – Su kowice Pierwsze
Bursztynowy (oznaczony w terenie jako b kitny), biegn cy przez miejscowo ci
Janków – Jankówek – P awice – Górki P awskie – Or dki – Rogaszyn –
Micha ówka – Go lub-Osada – Nowy Balków – Balków – Janowice – Pi tek –
Su kowice Pierwsze – Stanis awów – Konarzew – Witów - Le ajna
W centrum Polski (oznaczony w terenie jako granatowy) – biegn cy przez
wi kszo So ectw gminy
Starych Drzew (oznaczony w terenie jako zielony) – biegn cy przez wi kszo
So ectw gminy)
- szlak konny: odcinek Szlaku Konnego Województwa ódzkiego w gminie Pi tek biegnie
przez miejscowo ci Go lub - Osada i Nowy Balków
- szlaki samochodowe:
Roma ski Szlak Samochodowy - odcinek ( czyca – Pi tek – owicz). Jest on
niewielkim odcinkiem Europejskiego Szlaku Roma skiego, trasy turystycznej cz cej
miejscowo ci o przesz ci roma skiej,
Bursztynowy Szlak Samochodowy – odcinek (Uniejów – Pi tek – owicz). Jest on
niewielkim odcinkiem Europejskiego Szlaku Bursztynowego, trasy turystycznej
nawi zuj cej do staro ytnego szlaku handlowego.
Szlaki turystyczne w gminie Pi tek przedstawiono na rysunku Studium cz
STAN ISTNIEJ CY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU oraz rysunku Studium cz
POLITYKA PRZESTRZENNA I KIERUNKI ROZWOJU.
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A –
B –

CZ
B
POLITYKA PRZESTRZENNA I KIERUNKI ROZWOJU
1. CELE I KIERUNKI ROZWOJU ORAZ ZMIANY W STRUKTURZE

PRZESTRZENNEJ GMINY PI TEK
1.1. G ÓWNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO GMINY PI TEK
1.1.1. Uwarunkowania inspiruj ce rozwój
Do uwarunkowa inspiruj cych rozwój przestrzenny gminy Pi tek nale

:

1) rozbudowany system drogowy i dogodne po czenia komunikacyjne z miejscowo ciami
ciennymi tj. ze Zgierzem, czyc i Kutnem,
2) wyst powanie na obszarze gminy szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym
i wojewódzkim:
a. autostrada A1 relacji pó noc – po udnie
b. drogi wojewódzkie numer 702 relacji Kutno – Zgierz oraz 703 relacji Porczyny –
owicz
3) wykszta cony uk ad urbanistyczny miejscowo ci Pi tek, pe ni cej w strukturze
osadniczej funkcj lokalnego o rodka gminnego,
4) ca kowite zwodoci gowanie gminy,
5) dost pno
napi cia.

linii energetycznych – przez teren gminy przebiega wiele linii redniego

1.1.2. Uwarunkowania ograniczaj ce rozwój
Do uwarunkowa ograniczaj cych rozwój przestrzenny gminy Pi tek nale

:

1) ujemny wska nik przyrostu naturalnego i ujemne saldo migracji – wyludnianie si
gminy,
2) niedostateczny stan techniczny dróg gminnych,
3) rozproszenie osadnictwa wiejskiego skutkuj ce wysokimi kosztami budowy dróg
i infrastruktury technicznej,
4) niski stopie skanalizowania gminy,
5) brak dost pu do gazu sieciowego.
1.2. IDENTYFIKACJA PROBLEMÓW W ROZWOJU PRZESTRZENNYM GMINY PI TEK
Realizacja celów za onych w studium wymaga identyfikacji problemów i opracowania
sposobów ich rozwi zania. Ze wzgl du na rol studium jako opracowania maj cego nakre li
kierunki lokalnej polityki przestrzennej, podj ta problematyka dotyczy zagadnie zwi zanych
z planowaniem przestrzennym.
Do najwa niejszych problemów w rozwoju przestrzennym Gminy Pi tek nale

:

1) z y stan jako ciowy starej, cz sto zabytkowej zabudowy,
2) istniej cy uk ad drogowy o zani onych parametrach,
3) zjawisko wspó istnienia, w niektórych jednostkach osadniczych, ró nych funkcji, co
w wp ywa na jako adu przestrzennego,

98

4) rozproszenie zabudowy na terenach wiejskich – w niektórych jednostkach
zabudowania nie tworz zwartych uk adów urbanistycznych, co nie stwarza warunków
do ochrony adu przestrzennego; w celu zapobie enia temu procesowi w studium
wyznaczono ci gi zabudowy dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej;
5) obudowa dróg tranzytowych (drogi wojewódzkie i niektóre drogi powiatowe) –
lokalizowanie zabudowy w takich miejscach nie zapewnia mieszka com w ciwych
standardów zamieszkania; w celu powstrzymania tego negatywnego procesu, nie
wyznaczono w studium wzd
dróg tranzytowych nowych terenów pod zabudow
mieszkaniow ;
6) wyst powania, g ównie w miejscowo ci Pi tek, zabudowy na terenach nara onych na
okresowe zalewanie wodami rzek Moszczenicy i Maliny; studium proponuje
ograniczenie dzia
na tych terenach wy cznie do zachowania istniej cej zabudowy
bez prawa lokalizacji nowych obiektów.
1.3. ZMIANY W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY PI TEK WYNIKAJ CE Z
ANALIZY WNIOSKÓW ZG OSZONYCH DO STUDIUM
Do studium nie wp yn y adne wnioski od osób fizycznych i prawnych, w trybie art. 11
pkt. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wójt
Gminy Pi tek, po podj ciu przez Rad Gminy Pi tek uchwa y o przyst pieniu do sporz dzenia
zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pi tek,
zawiadomi na pi mie organy i instytucje w celu z enia wniosków do zmiany „studium…”.
Wi kszo zg oszonych wniosków ma charakter ogólny, wynikaj cy z obowi zuj cych
przepisów prawa, które powinny by wykorzystane przy sporz dzeniu projektu studium.
Wnioski dotyczy y mi dzy innymi nast puj cych zagadnie :
- uwzgl dnienia w projekcie zmiany studium ustale
aktualizacji planu
zagospodarowania przestrzennego województwa ódzkiego oraz Strategii
województwa ódzkiego 2020 r.
- uwzgl dnienia w projekcie zmiany studium obiektów i terenów wpisanych do
rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków,
- wskazania w projekcie zmiany studium wymogów w zakresie obrony cywilnej,
- uwzgl dnienia udokumentowanych z
zagro enia powodzi ,

kopalin oraz obszarów szczególnego

- uwarunkowa wynikaj cych z istnienia na terenie gminy odcinka autostrady A-1,
- ochrony terenów zmeliorowanych oraz rowów melioracyjnych,
- ogranicze w zagospodarowania terenów po
wojewódzkich i krajowych.

onych w s siedztwie dróg

1.4. G ÓWNE CELE I KIERUNKI ROZWOJU PI TEK
W celu zapewnienia ci
ci rozwoju procesu funkcjonalno- przestrzennego gminy,
w niniejszej zmianie studium utrzymano g ówne za enia obowi zuj cego studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pi tek.
Weryfikacji poddano ustalenia dotycz ce zagadnie
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rodowiska kulturowego oraz

przyrodniczego, dostosowuj c je do wymogów nowych uregulowa prawnych oraz wniosków
organów i instytucji.
Bior c pod uwag fakt, e na terenie gminy Pi tek udzia gleb o klasach bonitacyjnych
I – III jest bardzo wysoki, ograniczono zakres przekszta ce przestrzennych miejscowo ci
gminnej oraz wskazano inne tereny na cele dzia alno ci gospodarczej w stosunku do
obowi zuj cego studium.
Ze wzgl du na zró nicowanie strukturalne oraz funkcjonalne, wyró niono na obszarze
gminy trzy g ówne kierunki dzia :
Adaptacji – polegaj cej na utrzymaniu prawa do zabudowy na terenach ju zabudowanych
i przeznaczonych na ten cel w obowi zuj cym planie miejscowym. Rozwój tych terenów
dzie nast powa poprzez porz dkowanie i intensyfikacj zabudowy. S to tereny
szczególnie predysponowane do lokowania nowych inwestycji, przy jednoczesnym za eniu
zachowania b
przywracania adu przestrzennego oraz uzupe niania brakuj cych
elementów infrastruktury technicznej i spo ecznej.
Rozwoju – polegaj cym na wskazaniu nowych terenów dla lokalizacji zabudowy. Tereny te
wymaga b
zmiany obecnie obowi zuj cego planu miejscowego a cz sto równie
odrolnienia gruntów chronionych (od II do III klasy bonitacyjnej). Studium pe ni dla tych
terenów szczególn
rol , ze wzgl du na okre lenie wska ników dotycz cych
zagospodarowania oraz u ytkowania terenów. Jako tereny niezainwestowane b
wi c one
szczególnie podatne na ustalenia dokumentów planistycznych. W ramach tego kierunku
studium wyznacza równie tereny dla lokalizacji farm wiatrowych oraz elektrowni
fotowoltaicznych.
Ochrony – polegaj cej na powstrzymaniu presji urbanizacji na rodowisko naturalne,
zapewnieniu zasady zrównowa onego rozwoju, zapewnieniu ochrony terenów rolnych
i le nych, a tak e dolin rzecznych, cieków wodnych jako podstawowych elementów krajobrazu
gminy. Studium powinno zapewni równie warunki dla ochrony i rewitalizacji obiektów i
obszarów znajduj cych si w rejestrze zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków.
W nast pstwie analiz i przemy le przeprowadzonych na etapie konstruowania
studium sformu owano g ówne za enie jakim jest:
Stabilny rozwój zapewniaj cy zaspokojenie potrzeb mieszka ców i umo liwiaj cy
wzrost poziomu ycia, z zachowaniem równowagi mi dzy aktywno ci spo ecznogospodarcz a ochron rodowiska przyrodniczo-kulturowego.
Za najwa niejsze zadania polityki przestrzennej gminy nale y uzna :
1) podj cie prac nad rewitalizacj miejscowo ci Pi tek, w celu wyra nego
zaakcentowania walorów tej miejscowo ci jako organizmu miejskiego,
2) doprowadzenie do przebudowy uk adu komunikacyjnego w ci gach dróg
wojewódzkich, w celu poprawy standardu i warunków zamieszkania w
miejscowo ci Pi tek,
3) rozwój funkcji gospodarczych w s siedztwie drogi wojewódzkiej nr 703 oraz
autostrady A1, przy czym rozwój tych funkcji, poza rozbudow uk adu
komunikacyjnego w tej cz ci gminy, wymaga b dzie tak e rozbudowy
istniej cej oczyszczalni cieków b
budowy nowej oczyszczalni oraz budowy
ównego Punktu Zasilania (110 kV),
4) harmonijny rozwój wsi poprzez w pierwszej kolejno ci zape nienie luk w
istniej cej zabudowie, udost pnianie nowej przestrzeni dla zabudowy wy cznie
wzd
istniej cych ju ci gów komunikacyjnych, ochron pozosta ych terenów
rolnych i le nych przed zainwestowaniem,
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5) stworzenie warunków dla rozwoju energetyki odnawialnej (wykorzystuj cej
energi s ca) w sposób mo liwie jak najmniej koliduj cy z interesami
mieszka ców gminy a tak e niezagra aj cy rodowisku przyrodniczemu,
6) ochrona terenów rolnych poprzez powstrzymanie presji inwestowania na
terenach otwartych oraz ochrona cennych przyrodniczo kompleksów rolnych,
dolin rzek i cieków wodnych,
7) ochron kompleksów le nych poprzez powstrzymanie inwestowania na ich
obszarze oraz zwi kszanie lesisto ci gminy poprzez zalesianie terenów o ma ej
przydatno ci dla rolnictwa i obszarów tworz cych strefy izolacyjne od
uci liwych obiektów w sposób kszta tuj cy wi ksze kompleksy,
8) wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych, warto ciowym kulturowo i
historycznie, do budowy wizerunku gminy i jej to samo ci,
9) wykorzystanie postrzegania gminy jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, co
w po czeniu z budow dogodnych po cze komunikacyjnych mo e stworzy
szans na rozwój przestrzenny gminy,
10) budow zbiornika retencyjnego na rzece Malinie.

2. KIERUNKI I WSKA NIKI ZAGOSPODAROWANIA I U YTKOWANIA TERENÓW
W wyniku przyj tych celów i kierunków rozwoju struktury przestrzennej gminy Pi tek,
wyodr bniono uk ad funkcjonalno-przestrzenny, który podzielono na trzy podstawowe strefy,
wyró niaj ce si odmienn funkcj oraz sposobem zagospodarowania lub zabudowy:
strefa mieszkalna,
strefa dzia alno ci gospodarczej,
strefa przyrodnicza oraz strefa rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej,
uzupe nione o:
uk ad komunikacyjny,
tereny obiektów infrastruktury technicznej.
Poni ej, dla ka dej ze stref, okre lono przeznaczenie, zakres dzia
i wska niki
zagospodarowania, u ytkowania i zabudowy, które stanowi wytyczne dla miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego i powinny zosta w nich uszczegó owione oraz
uzupe nione o zasady obs ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej z zachowaniem zasad
ochrony rodowiska przyrodniczego i zasobów kultury, wed ug wytycznych nakre lonych w
studium.
2.1. STREFA MIESZKALNA
W strefie mieszkalnej wydzielono nast puj ce rodzaje przeznaczenia oznaczone symbolami:
– M – tereny osadnictwa wiejskiego,
– MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
–

– tereny zabudowy ródmiejskiej,

– MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
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USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLAMI:
M – TERENY OSADNICTWA WIEJSKIEGO
przeznaczenie

o zabudowa zagrodowa,
o zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
o us ugi, w tym zwi zane z obs ug rolnictwa,
o us ugi agroturystyki,
o sk ady i magazyny zwi zane z obs ug rolnictwa,
o infrastruktura drogowa i techniczna.

lokalizacja
przeznaczenia

o zabudowane i przeznaczone do zabudowy tereny na obszarze gminy.

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
zasady
zagospodarowa
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
nia terenu i
obiektów budowlanych,
kszta towania
o minimalna wielko nowo wydzielanych dzia ek budowlanych:
zabudowy
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, us ugowej i us ugowomieszkaniowej – 1000 m²,
- dla zabudowy zagrodowej - 2000 m²,
o minimalna powierzchnia biologicznie czynna dzia ki budowlanej:
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 50 %,
- dla zabudowy us ugowej i us ugowo-mieszkaniowej – 30 %.
o ochrona uk adu przestrzennego zespo ów dworsko-folwarcznych,
ochrona i
kszta towanie
o sytuowanie budynków na dzia kach wzd
dróg i pozosta ych
adu
przestrzeni publicznych w taki sposób, aby tworzy y one uporz dkowane
przestrzennego
ci gi – jednorodn lini zabudowy,
o zachowanie istniej cych oczek wodnych i stawów wraz zieleni
towarzysz
,
o budynki zlokalizowane w danej jednostce planistycznej lub w danym
obszarze, wyodr bnionym z przestrzeni, powinny tworzy harmonijny,
jednorodny uk ad urbanistyczny oraz nawi zywa do lokalnej tradycji
budowlanej poprzez ustalenie cech charakterystycznych dla danej
jednostki, takich jak:
- wysoko

ca kowita budynku,

- kszta t i rodzaj dachu, ilo po aci dachowych i k t ich nachylenia,
sposób usytuowania kalenicy dachu,
- detale, kolorystyka i rodzaj materia ów wyko czeniowych cian i
dachu,
o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej
ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych oraz ich stref
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ochronnych, zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie i uzupe nianie zieleni na terenie dzia ek, zadrzewie
ulicznych i przydro nych, zieleni gowej i nadwodnej,
o stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
poprzez:
- odprowadzanie cieków do lokalnych lub przydomowych
oczyszczalni cieków,
- segregacj i gromadzenie odpadów w urz dzeniach do tego
przystosowanych zgodnie z wymogami przepisów odr bnych
dotycz cych utrzymania czysto ci i porz dku w gminach.
zakazy i nakazy o zakaz realizacji przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddzia ywa
na rodowisko, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego, zgodnie z
przepisami odr bnymi,
o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o na terenach znajduj cych si w granicach stref ochrony konserwatorskiej
od parków podworskich obowi zuj wymogi okre lone w przepisach
odr bnych oraz ustalenia niniejszej zmiany studium,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
terenach s siednich,
o na terenach s siaduj cych z lasami obowi zek sytuowania budynków w
odleg ci ustalonej w przepisach odr bnych.
MW – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
przeznaczenie

o zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
o zabudowa us ugowa,
o infrastruktura drogowa i techniczna;

lokalizacja
przeznaczenia

o tereny na obszarze miejscowo ci Pi tek oraz

ka.

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
zasady
zagospodarowa
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
nia terenu i
obiektów budowlanych,
kszta towania
o minimalna wielko nowo wydzielanych dzia ek budowlanych: 1500 m²,
zabudowy
o minimalna powierzchnia biologicznie czynna dzia ki budowlanej – 30 %.
ochrona i
kszta towanie
adu

o budynki zlokalizowane w danej jednostce planistycznej lub w danym
obszarze, wyodr bnionym z przestrzeni, powinny tworzy harmonijny,
jednorodny uk ad urbanistyczny oraz nawi zywa do lokalnej tradycji
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przestrzennego

budowlanej poprzez ustalenie cech charakterystycznych dla danej
jednostki, takich jak:
- wysoko

ca kowita budynku,

- kszta t i rodzaj dachu, ilo po aci dachowych i k t ich nachylenia,
sposób usytuowania kalenicy dachu,
- podzia y elewacji, wielko

okien,

- detale, kolorystyka i rodzaj materia ów wyko czeniowych cian i
dachu,
o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej
ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych oraz ich stref
ochronnych, zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie i uzupe nianie zieleni na terenie dzia ek oraz
zadrzewie ulicznych,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania
powietrza atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i
podziemnych,
- odprowadzanie cieków do gminnej oczyszczalni cieków,
- segregacj i gromadzenie odpadów w urz dzeniach do tego
przystosowanych zgodnie z wymogami przepisów odr bnych
dotycz cych utrzymania czysto ci i porz dku w gminach;
zakazy i nakazy o zakaz realizacji przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddzia ywa
na rodowisko, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego, zgodnie z
przepisami odr bnymi,
o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
terenach s siednich.
– TERENY ZABUDOWY RÓDMIEJSKIEJ
przeznaczenie

o zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna,
o zabudowa us ugowo – mieszkaniowa,
o zabudowa us ugowa,
o ziele urz dzona,
o infrastruktura drogowa i techniczna.

lokalizacja
przeznaczenia

o tereny na obszarze miejscowo ci gminnej Pi tek.

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
zasady
zagospodarowa
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
nia terenu i
obiektów budowlanych,
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kszta towania
zabudowy

o minimalna wielko

nowo wydzielanych dzia ek budowlanych – 200 m²,

o minimalna powierzchnia biologicznie czynna dzia ki budowlanej – 10%;
ochrona i
kszta towanie
adu

o sytuowanie budynków na dzia kach wzd
dróg, wokó placów i
pozosta ych przestrzeni publicznych w taki sposób, aby tworzy y one
uporz dkowane ci gi – jednorodn lini zabudowy,

przestrzennego o budynki zlokalizowane w danej jednostce planistycznej lub w danym
obszarze, wyodr bnionym z przestrzeni, powinny tworzy harmonijny,
jednorodny uk ad urbanistyczny oraz nawi zywa do lokalnej tradycji
budowlanej poprzez ustalenie cech charakterystycznych dla danej
jednostki, takich jak:
- wysoko

ca kowita budynku,

- kszta t i rodzaj dachu, ilo po aci dachowych i k t ich nachylenia,
sposób usytuowania kalenicy dachu,
- detale, kolorystyka i rodzaj materia ów wyko czeniowych cian i
dachu,
o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej
ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych oraz ich stref
ochronnych, zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie i uzupe nianie zieleni na terenie dzia ek oraz
zadrzewie ulicznych,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- odprowadzanie cieków do gminnej oczyszczalni cieków,
- segregacj i gromadzenie odpadów w urz dzeniach do tego
przystosowanych zgodnie z wymogami przepisów odr bnych
dotycz cych utrzymania czysto ci i porz dku w gminach.
zakazy i nakazy o zakaz realizacji przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddzia ywa
na rodowisko, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego, zgodnie z
przepisami odr bnymi,
o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatów betonowych oraz zakaz
stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji, dachów oraz ogrodze .
MN – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
przeznaczenie

o zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
o obiekty rekreacji indywidualnej,
o zabudowa us ugowa,
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o infrastruktura drogowa i techniczna,

lokalizacja
przeznaczenia

o tereny na obszarze miejscowo ci Pi tek, Witów, Go lub, Konarzew.

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
zasady
zagospodarowa
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
nia terenu i
obiektów budowlanych,
kszta towania
o minimalna wielko nowo wydzielanych dzia ek budowlanych – 800 m²,
zabudowy
o minimalna powierzchnia biologicznie czynna dzia ki budowlanej – 50%.
ochrona i
kszta towanie
adu

o sytuowanie budynków na dzia kach wzd
dróg, wokó placów i
pozosta ych przestrzeni publicznych w taki sposób, aby tworzy y one
uporz dkowane ci gi – jednorodn lini zabudowy,

przestrzennego o budynki zlokalizowane w danej jednostce planistycznej lub w danym
obszarze, wyodr bnionym z przestrzeni, powinny tworzy harmonijny,
jednorodny uk ad urbanistyczny oraz nawi zywa do lokalnej tradycji
budowlanej poprzez ustalenie cech charakterystycznych dla danej
jednostki, takich jak:
- wysoko

ca kowita budynku,

- kszta t i rodzaj dachu, ilo po aci dachowych i k t ich nachylenia,
sposób usytuowania kalenicy dachu,
- detale, kolorystyka i rodzaj materia ów wyko czeniowych cian i
dachu,
o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej
ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych oraz ich stref
ochronnych, zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie i uzupe nianie zieleni na terenie dzia ek oraz
zadrzewie ulicznych,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- odprowadzanie cieków do gminnej oczyszczalni cieków,
przydomowych zbiorników bezodp ywowych,
- segregacj i gromadzenie odpadów w urz dzeniach do tego
przystosowanych zgodnie z wymogami przepisów odr bnych
dotycz cych utrzymania czysto ci i porz dku w gminach.
zakazy i nakazy o zakaz realizacji przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddzia ywa
na rodowisko, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego, zgodnie z
przepisami odr bnymi,
o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o na terenach znajduj cych si w granicy strefy ochrony konserwatorskiej
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od zabytkowego za enia parkowego w miejscowo ci Pi tek,
obowi zuj wymogi okre lone w przepisach odr bnych oraz ustalenia
niniejszej zmiany studium,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
terenach s siednich,
o na terenach s siaduj cych z lasami obowi zek sytuowania budynków w
odleg ci ustalonej w przepisach odr bnych,
o zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatów betonowych oraz zakaz
stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji, dachów oraz ogrodze .

2.2. STREFA DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ.
W strefie dzia alno ci gospodarczej wydzielono nast puj ce rodzaje przeznaczenia
oznaczone symbolami:
– U – tereny us ug,
– P – tereny obiektów przemys owych, magazynów i us ug
– PG – tereny powierzchniowej eksploatacji z

kopalin.

USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLAMI:
U – TERENY US UG
przeznaczenie
podstawowe

o us ugi komercyjne,
o zabudowa us ugowa o charakterze publicznym, w tym: administracyjne,
wiaty, kultury, zdrowia, sportu, terenowe obiekty sportowe, itp.
o targowiska,
o us ugi zwi zane z obs ug rolnictwa,
o obiekty kultu religijnego,
o us ugi z zakresu agroturystyki,
o produkcja nieuci

przeznaczenie
dopuszczalne
lokalizacja
przeznaczenia

liwa.

o zabudowa mieszkaniowa jako uzupe nienie funkcji us ugowej,
o infrastruktura drogowa i techniczna.
o tereny po one w miejscowo ciach: Pi tek, ka, Pokrzywnica,
Krzyszkowice, Jasionna, Piekary, P awice, Czerników,
Sypin-Borowiec.

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
zasady
zagospodarowa
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
nia terenu i
obiektów budowlanych,
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kszta towania
zabudowy

o minimalna wielko

wydzielanych dzia ek budowlanych: 1000 m²,

o minimalna powierzchnia biologicznie czynna dzia ki – 30 %.
ochrona i
kszta towanie
adu

o sytuowanie budynków na dzia kach wzd
dróg, wokó placów i
pozosta ych przestrzeni publicznych w taki sposób, aby tworzy y one
uporz dkowane ci gi – jednorodn lini zabudowy,

przestrzennego

o budynki zlokalizowane w danej jednostce planistycznej lub w danym
obszarze, wyodr bnionym z przestrzeni, powinny tworzy harmonijny,
jednorodny uk ad urbanistyczny oraz nawi zywa do lokalnej tradycji
budowlanej poprzez ustalenie cech charakterystycznych dla danej
jednostki, takich jak:
- wysoko

ca kowita budynku,

- kszta t i rodzaj dachu, ilo po aci dachowych i k t ich nachylenia,
sposób usytuowania kalenicy dachu,
- podzia y elewacji, wielko

okien,

- detale, kolorystyka i rodzaj materia ów wyko czeniowych cian i
dachu,
o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej
ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych oraz ich stref
ochronnych, zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie i uzupe nianie zieleni na terenie dzia ek oraz zadrzewie
ulicznych i przydro nych,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- odprowadzanie cieków do gminnej oczyszczalni cieków lub
zbiorników bezodp ywowych,
- segregacj i gromadzenie odpadów w urz dzeniach do tego
przystosowanych zgodnie z wymogami przepisów odr bnych
dotycz cych utrzymania czysto ci i porz dku w gminach.
zakazy i nakazy

o zakaz realizacji przedsi wzi mog cych zawsze znacz co oddzia ywa
na rodowisko, z wyj tkiem inwestycji celu publicznego, zgodnie z
przepisami odr bnymi,
o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o na terenach znajduj cych si w granicach stref ochrony konserwatorskiej
od parku podworskiego w Piekarach oraz zabytkowego za enia
parkowego w miejscowo ci Pi tek obowi zuj wymogi okre lone w
przepisach odr bnych oraz ustalenia niniejszej zmiany studium,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
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urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
terenach s siednich,
o na terenach s siaduj cych z lasami obowi zek sytuowania budynków w
odleg ci ustalonej w przepisach odr bnych.
P – TERENY OBIEKTÓW PRZEMYS OWYCH, MAGAZYNÓW I US UG
przeznaczenie
podstawowe

o obiekty produkcyjne i us ugowe,
o obiekty magazynowe, bazy, sk ady, obiekty logistyczne, itp.
o obiekty s
ce obs udze komunikacji samochodowej, w tym: stacje
paliw, warsztaty naprawcze pojazdów i maszyn, itp.

przeznaczenie
dopuszczalne

o infrastruktura drogowa i techniczna,

lokalizacja
przeznaczenia

o tereny w miejscowo ciach:
Janowice, Or dki.

o ziele izolacyjna.
ka, Bielice, Orenice, Pokrzywnica,

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
zasady
zagospodarowa
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
nia terenu i
obiektów budowlanych,
kszta towania
o minimalna wielko wydzielanych dzia ek budowlanych – 2000 m²,
zabudowy
o minimalna powierzchnia biologicznie czynna dzia ki budowlanej – 10%.
ochrona i
kszta towanie
adu

o budynki zlokalizowane w danej jednostce planistycznej lub w danym
obszarze, wyodr bnionym z przestrzeni, powinny tworzy harmonijny,
jednorodny uk ad urbanistyczny,

przestrzennego

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- zachowanie i uzupe nianie zieleni na terenie dzia ek oraz zadrzewie
ulicznych i przydro nych,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- odprowadzanie cieków do gminnej oczyszczalni cieków,
- segregacj i gromadzenie odpadów w urz dzeniach do tego
przystosowanych zgodnie z wymogami przepisów odr bnych
dotycz cych utrzymania czysto ci i porz dku w gminach.

zakazy i nakazy

o obowi zek obs ugi komunikacyjnej terenów po onych wzd
krajowej poprzez drogi dojazdowe, lokalne i zbiorcze,

drogi

o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
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terenach s siednich,
o na terenach s siaduj cych z lasami obowi zek sytuowania budynków w
odleg ci ustalonej w przepisach odr bnych.
PG – TERENY POWIERZCHNIOWEJ EKSPLOATACJI Z

KOPALIN

przeznaczenie

o tereny powierzchniowej eksploatacji z

,

lokalizacja
przeznaczenia

o tereny w miejscowo ciach

ka, Orenice, Le ajna.

o u ytkowanie i zagospodarowanie terenu wed ug przepisów odr bnych;
zasady
zagospodarowa o
po zako czeniu eksploatacji z a obowi zek rekultywacji terenu wed ug
nia terenu i
koncesji i przepisów odr bnych.
kszta towania
zabudowy
ochrona i
kszta towanie
adu
przestrzennego

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron stanowisk archeologicznych,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.

zakazy i nakazy

o obowi zek eksploatacji z a przy zachowaniu warunków
bezpiecze stwa powszechnego oraz w taki sposób, aby nie powodowa
szkód i uci liwo ci na terenach s siednich nieruchomo ci,
o na terenie znajduj cym si w granicy strefy ochrony konserwatorskiej od
zabytkowego za enia parkowego w miejscowo ci Pi tek obowi zuj
wymogi okre lone w przepisach odr bnych oraz ustalenia niniejszej
zmiany studium,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek wykonania przed eksploatacj
kopaliny odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy urz dze
melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na terenach
siednich.

2.3. STREFA PRZYRODNICZA ORAZ ROLNICZEJ I LE NEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ.
W strefie przyrodniczej oraz rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej wydzielono
nast puj ce rodzaje przeznaczenia oznaczone symbolami:
– RU – tereny o rodków produkcji rolniczej,
– R – tereny rolnicze (uprawy polowe),
– R(DZL) – tereny rolnicze wskazane do zalesienia,
– RZ – tereny rolnicze ( ki, pastwiska),
– ZL – tereny lasów prywatnych,
– ZL(ALP) – tereny lasów pa stwowych,
– ZP – tereny zieleni urz dzonej,

110

– ZC – tereny cmentarzy,
– ZCzw – teren cmentarza dla pochówku zwierz t,
– WS – tereny wód powierzchniowych ródl dowych.

USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLAMI:
RU – TERENY O RODKÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ
przeznaczenie
podstawowe

o obiekty produkcji rolniczej,

przeznaczenie
dopuszczalne

o zabudowa mieszkaniowa dla w

lokalizacja
przeznaczenia
zasady
zagospodarow
ania terenu i
kszta towania
zabudowy

o us ugi zwi zane z obs ug rolnictwa.
ciciela,

o infrastruktura drogowa i techniczna.
o tereny w miejscowo ciach: P awice, Rogaszyn, Go lub, Balków,
Górki ubnickie, laków Podle ny, ladków Rozlaz y, Konarzew,
Su kowice.
o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
obiektów budowlanych,
o minimalna wielko

wydzielanych dzia ek budowlanych – 1000 m²,

o minimalna powierzchnia biologicznie czynna dzia ki budowlanej – 10%.
ochrona i
kszta towanie
adu

o ochrona uk adu przestrzennego zespo ów dworsko-folwarcznych,

o budynki zlokalizowane w danej jednostce planistycznej lub w danym
obszarze, wyodr bnionym z przestrzeni, powinny tworzy harmonijny,
przestrzennego
jednorodny uk ad urbanistyczny oraz nawi zywa do lokalnej tradycji
budowlanej poprzez ustalenie cech charakterystycznych dla danej
jednostki, takich jak:
- wysoko

ca kowita budynku,

- kszta t i rodzaj dachu, ilo po aci dachowych i k t ich nachylenia,
sposób usytuowania kalenicy dachu,
- detale, kolorystyka i rodzaj materia ów wyko czeniowych cian i
dachu,
o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz gminnej
ewidencji zabytków, stanowisk archeologicznych oraz ich stref
ochronnych, zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie i uzupe nianie zieleni na terenie dzia ek oraz zadrzewie
ulicznych i przydro nych,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
- odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp ywowych lub
przydomowych oczyszczalni cieków,
- segregacj i gromadzenie odpadów w urz dzeniach do tego
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przystosowanych zgodnie z wymogami przepisów odr bnych
dotycz cych utrzymania czysto ci i porz dku w gminach,
o w przypadku lokalizacji nowych obiektów produkcji rolniczej b
rozbudowy istniej cych obowi zek zachowania wymogów dotycz cych
ochrony rodowiska, a w tym ochrony znajduj cych si w s siedztwie
funkcji chronionych.
zakazy i nakazy o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o na terenach znajduj cych si w granicach stref ochrony konserwatorskiej
od parków podworskich oraz stanowisk archeologicznych obowi zuj
wymogi okre lone w przepisach odr bnych oraz ustalenia niniejszej
zmiany studium,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
terenach s siednich.
R – TERENY ROLNICZE (UPRAWY POLOWE)
przeznaczenie
podstawowe

o uprawy rolne, ogrodnictwo i sadownictwo.

przeznaczenie
dopuszczalne

o obiekty budowlane zwi zane z gospodark roln ,
o obiekty agroturystyki,
o urz dzenia wykorzystuj ce energi s oneczn do produkcji energii o
mocy przekraczaj cej 100kW (wy cznie na obszarach wskazanych na
rysunku studium w cz ci B – Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju),
o infrastruktura drogowa i techniczna,
o infrastruktura specjalistyczna (np.: maszty telefonii komórkowej).

zasady
zagospodarow
ania terenu

o zachowanie istniej cej rozproszonej zabudowy zagrodowej oraz innych
obiektów budowlanych zwi zanych z obs ug rolnictwa, z mo liwo ci
remontu, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy w granicach
istniej cych siedlisk.

ochrona i
kszta towanie
adu

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:

przestrzennego

- ochron stanowisk archeologicznych oraz ich stref ochronnych,
zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie zadrzewie przydro nych, zieleni ródpolnej, le nej,
gowej i nadwodnej,
- zachowanie naturalnego ukszta towania terenu,
o w przypadku lokalizacji obiektów produkcji rolniczej – obowi zek
zachowania wymogów dotycz cych ochrony s siaduj cych funkcji
chronionych.
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zakazy i nakazy o na terenach znajduj cych si w granicach stref ochrony konserwatorskiej
od parków podworskich oraz stanowisk archeologicznych obowi zuj
wymogi okre lone w przepisach odr bnych oraz ustalenia niniejszej
zmiany studium,
o zakaz niszczenia urz dze melioracyjnych,
o zakaz sk adowania odpadów,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o na terenach s siaduj cych z lasami obowi zek sytuowania budynków w
odleg ci ustalonej w przepisach odr bnych,
o zakaz zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.
R(DZL) - TERENY ROLNICZE WSKAZANE DO ZALESIENIA
przeznaczenie

o uprawy rolne, ogrodnictwo i sadownictwo.

podstawowe
przeznaczenie
dopuszczalne

o zalesienia,

zasady
zagospodarow
ania terenu

o zachowanie terenów otwartych wykorzystywanych rolniczo,

o infrastruktura drogowa i techniczna.

o w przypadku zalesienia zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami
odr bnymi,
o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
obiektów budowlanych.

ochrona i
kszta towanie
adu
przestrzennego

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron stanowisk archeologicznych i ich stref ochronnych, zgodnie z
wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie zadrzewie przydro nych, zieleni ródpolnej, le nej,
gowej i nadwodnej,
- zachowanie naturalnego ukszta towania terenu,
- niezanieczyszczanie powietrza atmosferycznego, gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.

zakazy i nakazy o na terenach znajduj cych si w granicach stref ochrony konserwatorskiej
od parków podworskich obowi zuj wymogi okre lone w przepisach
odr bnych oraz ustalenia niniejszej zmiany studium,
o zakaz niszczenia urz dze melioracyjnych, a w przypadku zalesienia
terenu zmeliorowanego, obowi zek dokonania odpowiednich
zabezpiecze (zapewnienie pasa wolnego od nasadze oddzielaj cego
teren zalesiany od rowów melioracyjnych i rzek w celu umo liwienia ich
prawid owej eksploatacji) lub przebudowy urz dze melioracyjnych
umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na terenach s siednich,
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o zakaz sk adowania odpadów,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi.
RZ – TERENY ROLNICZE (
przeznaczenie
podstawowe
przeznaczenie
dopuszczalne
zasady
zagospodarow
ania terenu

o

KI I PASTWISKA)

ki, pastwiska, uprawy rolne,

o rzeki, cieki wodne, rowy melioracyjne, stawy, oczka wodne.
o zbiorniki retencyjne wraz z urz dzeniami i instalacjami towarzysz cymi,
o infrastruktura drogowa i techniczna.
o zachowanie istniej cych oraz budowa nowych obiektów zwi zanych z
gospodark wodn i ochron przeciwpowodziow - zbiorników wodnych,
kana ów, zapór, wa ów przeciwpowodziowych, itp.
o zachowanie istniej cej rozproszonej zabudowy zagrodowej oraz innych
obiektów budowlanych zwi zanych z obs ug rolnictwa, z mo liwo ci
remontu, przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy w granicach
istniej cych siedlisk.

ochrona i
kszta towanie
adu
przestrzennego

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron stanowisk archeologicznych i ich stref ochronnych, zgodnie z
wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie zadrzewie przydro nych, zieleni ródpolnej, le nej,
gowej i nadwodnej,
- zachowanie istniej cych zbiorników wodnych, stawów, oczek
wodnych, cieków i kana ów,
- zachowanie naturalnego ukszta towania terenu,
- niezanieczyszczanie powietrza atmosferycznego, gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych.

zakazy i nakazy o zakaz budowy nowych budynków,
o na terenach znajduj cych si w granicach stref ochrony konserwatorskiej
od parków podworskich oraz zabytkowego za enia parkowego w
miejscowo ci Pi tek obowi zuj wymogi okre lone w przepisach
odr bnych oraz ustalenia niniejszej zmiany studium,
o zakaz wykonywania robót utrudniaj cych ochron przeciwpowodziow ,
o zakaz niszczenia urz dze melioracyjnych,
o zakaz sk adowania odpadów,
o przy lokalizacji ogrodze wzd
publicznych wód powierzchniowych,
obowi zek zachowania odleg ci umo liwiaj cej dost p do tych wód,
zgodnie z przepisami odr bnymi,
o na terenach znajduj cych si w granicach obszaru szczególnego
zagro enia powodzi obowi zuj zakazy i ograniczenia okre lone w
przepisach odr bnych.
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TERENY LASÓW
o ZL(ALP) – tereny lasów pa stwowych
o ZL – tereny lasów prywatnych
przeznaczenie

o lasy.

przeznaczenie
dopuszczalne

o infrastruktura drogowa i techniczna,

zasady
zagospodarow
ania terenu

o gospodarka le na zgodnie z przepisami odr bnymi,

o obiekty budowlane zwi zane z gospodark le

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
obiektów budowlanych zwi zanych z gospodark le
,
o lokalizowanie nowej zabudowy w odleg
pa stwowych.

ochrona i
kszta towanie
adu
przestrzennego

.

ci 20 m od granicy lasów

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron stanowisk archeologicznych oraz ich stref ochronnych,
zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- zachowanie istniej cej zieleni,
- zachowanie istniej cych zbiorników wodnych, oczek wodnych,
cieków i kana ów,
- zachowanie naturalnego ukszta towania terenu.

zakazy i nakazy o zakaz budowy nowych budynków nie zwi zanych z gospodark le

,

o na terenach znajduj cych si w granicach stref ochrony konserwatorskiej
od parków podworskich obowi zuj wymogi okre lone w przepisach
odr bnych oraz ustalenia niniejszej zmiany studium,
o zakaz sk adowania odpadów,
o zakaz zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
o na terenach znajduj cych si w granicach obszaru szczególnego
zagro enia powodzi obowi zuj zakazy i ograniczenia okre lone w
przepisach odr bnych.
ZP – TERENY ZIELENI URZ DZONEJ
przeznaczenie

o ziele urz dzona.

przeznaczenie
dopuszczalne

o us ugi i mieszkalnictwo w istniej cych budynkach,
o zbiorniki wodne.

lokalizacja
przeznaczenia

o parki w miejscowo ciach: Janowice, Go lub, P awice, Piekary, Pi tek,
Su kowice Pierwsze, Witów, Pokrzywnica, Balków.

zasady
zagospodarow
ania terenu

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy oraz budowa nowych
obiektów budowlanych,
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o minimalna powierzchnia biologicznie czynna terenu – 70 %,
o poza zieleni wysok i nisk , mo liwo lokalizacji cie ek pieszych,
placów zabaw dla dzieci, terenowych obiektów sportowych i
rekreacyjnych, dojazdów do istniej cych budynków, obiektów ma ej
architektury, itp.
ochrona i
kszta towanie
adu
przestrzennego

o ochrona uk adu przestrzennego zespo ów dworsko-parkowych,
o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron obiektów i parków wpisanych do rejestru zabytków oraz
gminnej ewidencji zabytków a tak e stanowisk archeologicznych i ich
stref ochronnych, zgodnie z wymogami przepisów odr bnych oraz z
ustaleniami niniejszej zmiany studium,
- ochron pomników przyrody,
- zachowanie i uzupe nianie istniej cej zieleni,
- zachowanie istniej cych zbiorników wodnych, stawów, oczek
wodnych, cieków i kana ów,
- stosowanie rozwi za niepowoduj cych zanieczyszczania powietrza
atmosferycznego, gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
o ochrona ekspozycji widokowej.

zakazy i nakazy o zakaz budowy nowych budynków,
o zakaz sytuowania wielkogabarytowych reklam,
o obowi zek zagospodarowania dróg i przestrzeni publicznych oraz
obiektów budowlanych o charakterze ogólnodost pnym w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym.
ZC – TERENY CMENTARZY
przeznaczenie

o cmentarze z obiektami i zieleni towarzysz

lokalizacja
przeznaczenia

o Pi tek – cmentarz czynny (katolicki),

,

o Pokrzywnica – cmentarz czynny (mariawicki),
o Pokrzywnica – cmentarz nieczynny ( ydowski).

zasady
zagospodarow
ania terenu

o zagospodarowanie terenów cmentarzy zgodnie z przepisami odr bnymi.

ochrona i
kszta towanie
adu

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:

przestrzennego

- ochron cmentarzy wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
- zachowanie i uzupe nianie istniej cej zieleni.
o ochrona ekspozycji widokowej.

zakazy i nakazy o zakaz budowy obiektów nie zwi zanych z dzia alno ci cmentarza,
o zakaz sytuowania reklam,
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zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatów betonowych.
ZCzw – TEREN CMENTARZA DLA POCHÓWKU ZWIERZ T
przeznaczenie

o teren na cele grzebania zwierz t.

lokalizacja
przeznaczenia

o Rogaszyn.

zasady
zagospodarow
ania terenu

o zagospodarowanie terenu cmentarza dla pochówku zwierz t zgodnie z
przepisami odr bnymi.

zakazy i nakazy o zakaz sytuowania reklam,
o zakaz stosowania ogrodze z prefabrykatów betonowych.
WS – TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH RÓDL DOWYCH
przeznaczenie

o wody powierzchniowe ródl dowe, w tym rzeki, cieki wodne, zbiorniki
retencyjne, itp.

lokalizacja
przeznaczenia

o rzeki: Moszczenica, Malina, Struga,

zasady
zagospodarow
ania terenu

o zagospodarowanie zgodnie z przepisami odr bnymi,

o stawy w miejscowo ciach: Piekary, Pi tek, Pokrzywnica.

o zachowanie istniej cych oraz budowa nowych zbiorników wodnych i
kana ów s
cych retencji oraz obiektów budowlanych towarzysz cych
tym zbiornikom.

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
ochrona i
kszta towanie
poprzez:
adu
- zachowanie zieleni gowej i nadwodnej,
przestrzennego
- zachowanie istniej cych zbiorników wodnych, oczek, cieków i
kana ów ,
- niezanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych.
zakazy i nakazy

o zakaz zanieczyszczania wód,
o zakaz zmiany stosunków wodnych.

2.4. TERENY OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
W zakresie infrastruktury technicznej wydzielono nast puj ce rodzaje przeznaczenia
oznaczone symbolami:
– W – tereny infrastruktury wodoci gowej – uj cia wód i stacje wodoci gowe,
– K – tereny infrastruktury kanalizacyjnej – oczyszczalnie cieków,
– E – tereny infrastruktury elektroenergetycznej – GPZ,
– O – tereny punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLAMI: W, K, E, O
przeznaczenie

lokalizacja
przeznaczenia

o urz dzenia i obiekty infrastruktury technicznej (W – wodoci gowej, K –
kanalizacyjnej i E – elektroenergetycznej, O – punkty selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych),
o istniej ce uj cia wody i stacje wodoci gowe w Pi tku i Pokrzywnicy,
o istniej ce oczyszczalnie cieków w miejscowo ciach Pi tek
i Go lub-Osada,
o projektowane oczyszczalnie cieków (jako rozwi zanie wariantowe) w
miejscowo ciach Balków i ka,
o projektowany G ówny Punkt Zasilania 110/115kV w miejscowo ci

ka,

o punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: istniej cy w
miejscowo ci Pokrzywnica i projektowany w Rogaszynie.

zasady
zagospodarow
ania terenu

o zachowanie istniej cych obiektów budowlanych z mo liwo ci remontu,
przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, oraz budowa nowych
obiektów budowlanych,
o zapewnienie dojazdu do obiektów,
o zagospodarowanie terenu oraz parametry, takie jak wielko
wydzielanych dzia ek budowlanych, intensywno zabudowy, wielko
powierzchni biologicznie czynnej, wysoko budynków, geometria
dachów, powinny zosta dostosowane do funkcji obiektów i ustalone w
programie rozwoju danej sieci i projektach budowy urz dze i obiektów
infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odr bnymi.

zakazy i nakazy o zakaz zanieczyszczania powietrza atmosferycznego, gleb oraz wód
powierzchniowych i podziemnych,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
terenach s siednich.

2.5. UK AD KOMUNIKACYJNY
W zakresie komunikacji wydzielono nast puj ce rodzaje przeznaczenia oznaczone
symbolami:
– KDA – teren autostrady A1,
– KDG – tereny dróg g ównych,
– KDZ – tereny dróg zbiorczych,
– KDL – tereny dróg lokalnych,
– KDD – tereny dróg dojazdowych,
– KS – tereny parkingów samochodowych.
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USTALENIA DLA TERENÓW OZNACZONYCH SYMBOLAMI: KDA, KDG, KDZ, KDL, KDD,
KS
przeznaczenie

o drogi publiczne klasy:
- autostrady,
- g ównej,
- zbiorczej,
- lokalnej,
- dojazdowej;
o tereny parkingów samochodowych.

lokalizacja
przeznaczenia

o na obszarze gminy.

o zagospodarowanie terenów dróg i parkingów zgodnie z przepisami
zasady
zagospodarowa
odr bnymi.
nia terenu
ochrona i
kszta towanie
adu
przestrzennego

o ochrona walorów rodowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego
poprzez:
- ochron stanowisk archeologicznych oraz ich stref ochronnych,
zgodnie z wymogami przepisów odr bnych,
- maksymalne zachowanie istniej cej zieleni, w tym drzew
przydro nych,
- zharmonizowanie formy, kolorystyki i rodzajów materia ów u ytych do
budowy nawierzchni, w szczególno ci chodników i miejsc
postojowych, kiosków ulicznych, obiektów ma ej architektury (s upy
og oszeniowe, latarnie, kosze, awki, itp.), tablic z nazwami ulic i nr
posesji, urz dze infrastruktury technicznej (szafki energetyczne i
telekomunikacyjne, stacje transformatorowe itp.).

zakazy i nakazy

o zakaz sytuowania reklam,
o dla drogi krajowej (autostrady) i drogi wojewódzkiej - zakaz lokalizacji
infrastruktury technicznej w pasach drogowych,
o obowi zek zagospodarowania terenu dróg i placów w sposób
umo liwiaj cy korzystanie osobom niepe nosprawnym,
o na terenach zmeliorowanych, obowi zek dokonania, przed realizacj
obiektów budowlanych, odpowiednich zabezpiecze lub przebudowy
urz dze melioracyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie systemu na
terenach s siednich.
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3. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B
URZ DZENIA
WYTWARZAJ CE ENERGI Z ODNAWIALNYCH RÓDE ENERGII O MOCY
PRZEKRACZAJ CEJ 100kW WRAZ ZE STREFAMI OCHRONNYMI,
ZWI ZANYMI Z OGRANICZENIAMI W ZABUDOWIE ORAZ
ZAGOSPODAROWANIU U YTKOWANIU TERENU
3.1. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B
URZ DZENIA
WYTWARZAJ CE ENERGI Z ODNAWIALNYCH RÓDE ENERGII O MOCY
PRZEKRACZAJ CEJ 100kW WYKORZYSTUJ CYCH SI
WIATRU
Obecnie na terenie gminy nie wyst puj urz dzenia wykorzystuj ce do produkcji
energii si wiatru.
Gmina Pi tek znajduj si na obszarze, który charakteryzuje si korzystnymi
warunkami wietrznymi.
Natomiast rozpatruj c teren gminy z przyrodniczego punktu widzenia, nale y wzi pod
uwag kwestie zwi zane z ochron zasobów przyrody.
o Na obszarze gminy wyst puj obszary prawnie chronione (Obszar Chronionego
Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berli skiej, Obszary Natura 2000 oraz
projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Sokolnicko-Pi tkowskiego);
o Obszar gminy nale y do cennych przyrodniczo w aspekcie ornitologicznym.
Bior c pod uwag w tek ornitologiczny nale y podkre li , e na terenie Natura 2000
Pradolina Warszawsko-Berli ska gniazduj , obj te cis ochron , or y bieliki. Istniej ce stawy
oraz ki na obszarze gminy stanowi
erowiska dla ptaków szponiastych oraz innych
gatunków. W tej sytuacji ewentualne lokalizacje turbin wiatrowych stanowi yby zagro enie dla
tych ptaków.
Bior c powy sze pod uwag rezygnuje si w niniejszej zmianie „”Studium…” z
wyznaczenia terenów przeznaczonych pod lokalizacj elektrowni wiatrowych.
3.2. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B
URZ DZENIA
WYTWARZAJ CE ENERGI Z ODNAWIALNYCH RÓDE ENERGII O MOCY
PRZEKRACZAJ CEJ 100kW WYKORZYSTUJ CYCH ENERGI S ONECZN ,
WRAZ ZE STREFAMI OCHRONNYMI
W niniejszej zmianie „Studium…” wskazano tereny dla lokalizacji urz dze do produkcji
energii wykorzystuj cych energi s oneczn . Podstawowym uwarunkowaniem do wyznaczania
obszarów do lokalizacji wy ej wymienionych urz dze s gleby. Ze wzgl du na fakt, i
stacjonarne panele s oneczne, lokalizowane na gruncie, pozbawiaj lub mocno ograniczaj
dop yw wiat a s onecznego do powierzchni ziemi, a w konsekwencji mog utrudni wegetacj
ro lin, przyj to, e tego rodzaju urz dzenia, powinny by lokalizowane na glebach s abych V i
VI klasy bonitacyjnej, w ograniczonym zakresie na glebach klasy IV.
Drugim czynnikiem, który brano pod uwag wyznaczaj c tereny lokalizacji paneli
onecznych, by a obecno
odbiorników energii elektrycznej, a wi c napowietrznych linii
energetycznych 15kV.
Kolejnym czynnikiem, który brano pod uwag wyznaczaj c tereny lokalizacji paneli
onecznych, by o po enie stanowisk archeologicznych – tereny te wy czono z zasi gu
lokalizacji paneli fotowoltaicznych.
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Granice obszarów dla lokalizacji urz dze do produkcji energii wykorzystuj cych
energi s oneczn o mocy przekraczaj cej 100kW wraz ze strefami ochronnymi zwi zanymi
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i u ytkowaniu terenu wskazano na
rysunku studium, cz
B – Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju.
W studium przyj to, e sytuowanie paneli fotowoltaicznych na terenach rolnych,
powinno mie miejsce w odleg ci co najmniej 20 m od wyznaczonych na rysunku ci gów
zabudowy.

4. OBSZARY I ZASADY OCHRONY RODOWISKA I JEGO ZASOBÓW ORAZ
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
4.1. USTALENIA WYNIKAJ CE Z UWARUNKOWA
PRZYRODNICZYCH

FIZJOGRAFICZNYCH I

Z punktu widzenia warunków gruntowo - wodnych, rejonami predysponowanymi dla
rozwoju urbanizacji jest praktycznie ca y obszar wysoczyznowy gminy, z wyj tkiem obni
dolinnych i lokalnych obni
terenowych. Lokalnie mniej przydatne warunki dla zabudowy
wynikaj g ównie z potencjalnie gorszych stosunków wodnych (wody ródglinowe, p ytkie
wody wierzchówkowe). Ograniczeniem dla rozwoju urbanizacji s tereny zmeliorowane oraz
kompleksy gleb wysokich klas bonitacyjnych.

4.1.1. Ochrona obni

dolinnych

Studium ustala zakaz zabudowy w obr bie terenów obni

dolinnych z uwagi na:

wzgl dy techniczne (zabudowa nie wskazana na gruntach s abono nych lub
nieno nych),
wzgl dy przyrodnicze (doliny stanowi ce naturalne korytarze ekologiczne z
zieleni oraz rynny wentylacyjne winny bezwzgl dnie pozostawa jako tereny
otwarte),
wzgl dy bezpiecze stwa (s to obszary nara one na podtapianie w okresach
wyst powania wielkich wód oraz potencjalne zalewanie).
Obowi zuje równie zakaz przegradzania i ogradzania cieków oraz rowów
uniemo liwiaj cego dost p do wód.
4.1.2. Ochrona terenów zmeliorowanych
Grunty zmeliorowane winny by u ytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Dla
ochrony terenów zmeliorowanych i nawadnianych ustala si
g ównie rolnicze
zagospodarowanie terenu. Tereny zmeliorowane powinny by chronione jako tereny rolne i
wy czone z zabudowy.
W przypadku lokalizowania terenów zurbanizowanych i terenów pod zalesienie na
obszarach wyposa onych w urz dzenia melioracyjne, konieczna b dzie po wcze niejszym
uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarz dem Melioracji i Urz dze Wodnych w
czycy,
przebudowa urz dze melioracyjnych w sposób umo liwiaj cy funkcjonowanie sieci na
terenach s siednich, jak równie konieczne b dzie wyst pienie o wykre lenie z ewidencji
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urz dze melioracji szczegó owych. Na terenach zmeliorowanych, a przewidzianych w
studium do zalesienia nale y zapewni pas wolny od nasadze oddzielaj cy teren zalesiany
od rowów melioracyjnych i rzek w celu umo liwienia ich prawid owej eksploatacji.
4.1.3. Ochrona surowców mineralnych
Udokumentowane z a surowców podlegaj ochronie przed zagospodarowaniem,
uniemo liwiaj cym ich przysz e wykorzystanie. Dopuszczenie nowych eksploatacji powinno
uwzgl dnia zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych.
Eksploatacja surowców powinna by prowadzona:
z zapewnieniem racjonalnego wykorzystanie z

,

z zapewnieniem stosowania technologii zapewniaj cych ograniczenie ujemnego
wp ywu na rodowisko,
dawa
mo liwo
poeksploatacyjnych.

sukcesywnej

rekultywacji

i

zagospodarowania

terenów

4.1.4. Ochrona gleb
Ochronie przed zmian u ytkowania na podstawie przepisów odr bnych podlegaj
gleby wysokich klas bonitacyjnych I–III stanowi ce warto ciowy zasób przyrodniczy gminy. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza si zabudow na terenach na których wyst puj gleby
chronione pod warunkiem uzyskania zgody na wy czenie z u ytkowania rolniczego.
Studium obejmuje równie ochron gleby klasy IV, wy czaj c je z eksploatacji
surowców mineralnych czy nie wskazuj c na ich obszarze zalesie .
W studium ustanawia si ochron gleb przed zanieczyszczeniem rodkami
chemicznymi wykorzystywanymi w rolnictwie poprzez prowadzenie w ciwej gospodarki tymi
rodkami, a tak e ochron przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi kumuluj cymi si
wzd
dróg o du ym nasileniu ruchu przez wprowadzenie obudowy biologicznej dróg.
4.2. USTALENIA WYNIKAJ CE Z UWARUNKOWA

SANITARNYCH

Zak adaj c zrównowa ony i proekologiczny rozwój gminy, obowi zuje zachowanie
ciwych standardów sanitarnych. Na terenach wskazanych w studium na cele obiektów
przemys owych, magazynów i us ug dopuszcza si wszelk dzia alno
gospodarcz
(us ugow i produkcyjn ) o uci liwo ci nie wykraczaj cej poza granice dzia ki do której
inwestor posiada tytu prawny, tj. zastosowanie rozwi za technicznych, technologicznych i
organizacyjnych, które wyeliminuj szkodliwe oddzia ywanie na rodowisko poza terenem, do
którego jednostka ma tytu prawny, a w przypadku us ug wbudowanych, poza lokal. W
uzasadnionych przypadkach mo e by konieczne opracowanie raportu oddzia ywania na
rodowisko, zgodnie z przepisami odr bnymi
Ponadto obowi zuje ochrona wód, poprzez :
d

enie docelowo do osi gni cia planowanej czysto ci wód powierzchniowych;

zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków do gruntu i wód powierzchniowych
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami odr bnymi;
likwidacja nieszczelnych szamb;
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opró nianie taborem asenizacyjnym do punktu zlewnego zbiorników bezodp ywowych
na cieki sanitarne. Zbiorniki bezodp ywowe powinny posiada atest szczelno ci;
d

enie docelowo do mo liwie jak najpe niejszego uzbrojenia w sie kanalizacyjn ;

modernizacja urz dze wodnych w celu osi gni cia wymaganych standardów
jako ciowych wody pitnej;
udost pnienie rowów dla prowadzenia prac porz dkowych, oczyszczaj cych
udra niaj cych. Obowi zuje pozostawienie pasa technicznego wzd
jednego z
brzegów;
zachowanie istniej cej sieci rowów w celu zapewnienia prawid owego funkcjonowania
urz dze
melioracji szczegó owych i w ciwych warunków odbioru wód
powierzchniowych;
konieczno zapewnienia dost pu do rzek Maliny i Moszczenicy oraz Strugi, zgodnie z
wymogami przepisów odr bnych;
gospodarowanie uwzgl dniaj ce potrzeb ochrony wód podziemnych w strefach
zasilania g ównych i u ytkowych zbiorników wód podziemnych, poprzez zakaz
lokalizacji obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynno ci, które
mog spowodowa zanieczyszczenie gruntów lub wód bez zaprojektowania i
wykonania odpowiednich zabezpiecze . Nowe inwestycje w tym obszarze powinny by
realizowane przy zastosowaniu wszelkich zabezpiecze technicznych dla ochrony
rodowiska, szczególnie wód podziemnych i powierzchniowych;
retencjonowanie wody:
-

zgodnie z Wojewódzkim Programem Ma ej Retencji przewiduje si na obszarze
gminy Pi tek budow zbiornika retencyjnego „Pi tek”. Powierzchnia zalewu
wynosi 15ha, a pojemno zbiornika - 225 tys. m3;

-

w celu ochrony przed okresowymi podtopieniami i wylewami rzeki Maliny
proponuje si urz dzenie nowego zbiornika retencyjnego, na styku so ectw:
Krzyszkowice, Konarzew, Su kowice Pierwsze. Lokalizacj t nale y traktowa
jako rezerw
terenow
do ewentualnego wprowadzenia do programu
Wojewódzkiego Programu Ma ej Retencji.

4.2.1. Ochrona powietrza
W systemie ogrzewania indywidualnego nale y sukcesywnie przechodzi na paliwa
bezpieczne ekologicznie (gaz, olej opa owy, tak e energia elektryczna) szczególnie w rejonach
du ych zgrupowa zabudowy. Dla projektowanych wi kszych rejonów urbanizacji nale y
rozwa
mo liwo zastosowania kot owni lokalnych, bazuj cych równie na ekologicznych
no nikach energii.
4.2.2. Ochrona przed ha asem
W
terenach
mo liwych
przekrocze
dopuszczalnego
poziomu
ha asu
komunikacyjnego, tj. wzd
g ównych dróg, na terenach o funkcji chronionej (zabudowa
mieszkaniowa, us ugi o wiaty i zdrowia itp.) nale y liczy si z konieczno ci odpowiedniego
zabezpieczenia w postaci pasów zieleni wysokiej (w miejscach gdzie pozwalaj na to warunki
terenowe), lub okien d wi koszczelnych, ewentualnie innych skutecznych rodzajów
zabezpiecze . Wszelkie dzia ania w zakresie ochrony przed ha asem powinny by
prowadzone kompleksowo, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony zdrowia mieszka ców
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gminy.
4.2.3. Ograniczenia rozwoju wynikaj ce z istniej cych i projektowanych stref
sanitarnych i bezpiecze stwa
Obowi zuje zakaz lokalizacji nowych funkcji chronionych w wyznaczonych strefach
ochrony sanitarnej od istniej cych cmentarzy.
4.3. USTALENIA WYNIKAJ CE Z UWARUNKOWA
PRAWNEJ

EKOLOGICZNYCH I OCHRONY

W celu zachowania bioró norodno ci, utrzymania zdolno ci ekosystemów do
odtworzenia zasobów przyrodniczych oraz odpowiedniego kszta towania krajobrazu, nale y
w powi zaniu z rozwojem zabudowy do zabezpieczenia przestrzennego i
funkcjonalnego systemu wszystkich elementów przyrody poprzez:
1) Ochron zieleni:
maksymalne zachowanie i ochrona istniej cych kompleksów le nych,
prowadzenie gospodarki le nej zgodnie z planami urz dzania lasów,
zwi kszenie wska nika lesisto ci poprzez zalesienie gleb najs abszych klas
bonitacyjnych o ma ej przydatno ci dla produkcji rolnej,
ochron parków, cmentarzy i innych urz dzonych grup zieleni wysokiej,
maksymaln ochron wszelkich zadrzewie , w tym szczególnie szpalerów
przydro nych, jak równie zieleni gowej i ródpolnej.
2) Ochron prawn warto ci przyrodniczych:
ochrona istniej cych obszarów Natura 2000 „Pradolina Warszawsko - Berli ska”
kod PLB 100001, „Pradolina Bzury-Neru” kod PLH 100006 oraz „Silne B ota” kod
PLH 100032 zgodnie z planami zada ochronnych ustanowionych dla tych
obszarów oraz przepisami odr bnymi,
ochrona Obszaru Chronionego Krajobrazu „Pradoliny Warszawsko – Berli skiej”
zgodnie z Rozporz dzeniem nr 6/2009 Wojewody ódzkiego z dnia 24 marca
2009 r. wyznaczaj cym Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko –
Berli skiej zmienionym nast pnie Uchwa Nr LXI/1686/10 Sejmiku Województwa
ódzkiego z dnia 26 pa dziernika 2010 r. wprowadzaj
zmian
ww.
Rozporz dzeniu Wojewody ódzkiego ,
ochrona istniej cych pomników przyrody zgodnie z zasadami wskazanymi w
akcie prawnym ustanawiaj cym ten obiekt. Piel gnacj pomnika przyrody powinny
przeprowadza przedsi biorstwa posiadaj ce stosowne uprawnienia,
ochrona parków podworskich.
3) Obszary projektowane do obj cia ochron :
projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu Sokolnicko-Pi tkowskiego (zasady
ochrony tego obszaru zostan wskazane w akcie ustanawiaj cym ten obszar),
4) Ochron krajobrazu:
Generalnie

w

celu

ochrony

krajobrazu
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oraz

w czenia

terenu

gminy

w

wielkoprzestrzenny system obszarów chronionych proponuje si
systemu przyrodniczego gminy w oparciu o:

stworzenie wewn trznego

y przyrodnicze – istniej ce kompleksy le ne i parki podworskie, o du ych
walorach przyrodniczych (ró norodno
gatunków, naturalno
zbiorowisk,
stabilno ), odgrywaj ce rol zasilaj
w funkcjonowaniu systemu,
korytarze ekologiczne – doliny rzeczne Maliny, Moszczenicy oraz Strugi – strefy,
których cechy przyrodnicze predysponuj je do pe nienia roli czników mi dzy
ami,
si gacze ekologiczne – doliny boczne, cz ce g ówne systemy dolinne
z obszarami wysoczyznowymi i w owymi,
czniki przyrodnicze – strefy cz ce system lokalny, bazuj ce na mniejszych
obni eniach terenowych, wykorzystuj ce wi ksze skupiska zieleni (ogrody, ziele
przydro
, obszary proponowanych zalesie i inne).
Wskazuje si w w/w obszarach i strefach uwzgl dnianie warunków ochrony
przedstawionych wy ej (dot. ochrony terenów dolinnych, wód, zieleni) a tak e w miar
mo liwo ci maksymalne nasycanie stref zieleni (zadrzewienia ródpolne, przydro ne,
przydolinne, pasy wiatrochronne, zalesienia) w celu wytworzenia ci
ci systemu oraz wi zi
krajobrazowej z terenami s siednimi. Strefy te powinny by chronione przed przerywaniem lub
os abianiem ci
ci.

5. OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I
ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓ CZESNEJ
5.1. OCHRONA OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW
Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowi zuj przepisy odr bne
dotycz ce ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wszelkie prace przy obiektach wpisanych
do rejestru i mog ce wp yn na wygl d zabytku oraz prace archeologiczne i wykopaliskowe,
a tak e prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymagaj dostosowania do
wymogów okre lonych w przepisach odr bnych dotycz cych ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami.
Wykorzystanie na cele u ytkowe zabytku wpisanego do rejestru zabytków mo e odbywa
si wy cznie w sposób zapewniaj cy trwa e zachowanie jego warto ci.
Wykaz obiektów i parków podworskich wpisanych do rejestru zabytków znajduje si w
cz ci A: stan istniej cy i uwarunkowania rozwoju w punkcie 5.5.3. W tabeli podano funkcje
obiektów z adresem. Miejsce lokalizacji obiektów wraz z numerem porz dkowym, zgodnym z
tabel pokazano równie na rysunku studium, w cz ci A i B.
Dla parków podworskich, uj tych w rejestrze zabytków, znajduj cych si w
miejscowo ciach Go lub, Pi tek, Piekary, Su kowice, Witów oraz Janowice ustala si
nast puj ce zasady ochrony:
1) obowi zek dostosowania wszelkich dzia
inwestycyjnych do wymogów
okre lonych w przepisach odr bnych dotycz cych ochrony zabytków i opieki
nad zabytkami
2) obowi zek rewaloryzacji przestrzeni parków, zgodnie z przepisami odr bnymi,
3) zakaz umieszczania reklam,
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4) zakaz prowadzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych i telefonicznych,
5) obowi zek u ytkowania parku w ca ci przez jednego u ytkownika
zapewniaj cego wprowadzenie funkcji wykluczaj cej dewastacj zabytku,
6) wszelkie zabiegi zmieniaj ce uk ad kompozycyjny parków, usuni cie drzew i
krzewów b
wprowadzenie nowych nasadze i ogrodze wymagaj
dostosowania do wymogów wynikaj cych z przepisów odr bnych,
7) zakaz podzia u obszaru parku na odr bne dzia ki budowlane.
5.2. STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ OBIEKTÓW ZNAJDUJ CYCH SI W
REJESTRZE ZABYTKÓW
W celu ochrony zabytkowych zespo ów i obiektów, ochron konserwatorsk obj to
otoczenie obszarów oraz obiektów znajduj cych si w rejestrze zabytków.
Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje nast puj ce za enia i parki:
Pa ac z parkiem w Go lubiu – strefa 150 m
Dwór z parkiem w Janowicach – strefa 150 m
Park miejski w Pi tku – strefa 100 m
Park podworski w Piekarach – strefa 150 m
Park podworski w Su kowicach – strefa 100 m
Dwór z pozosta

ci oraz park w Witowie – strefa 150 m

Granice stref pokazano na rysunku studium cz

B – polityka przestrzenna i kierunki rozwoju.

Dla stref ochrony konserwatorskiej ustala si :
1) obowi zek dostosowania wszelkich dzia
inwestycyjnych do wymogów okre lonych
w przepisach odr bnych dotycz cych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
2) zakaz realizacji obiektów kubaturowych o gabarytach konkuruj cych przestrzennie lub
mog cych zuba
ekspozycj obiektów, dla których ustalono ochron ,
3) zakaz lokalizacji reklam i napowietrznych liniowych sieci infrastruktury technicznej –
docelowo nale y skablowa istniej ce linie napowietrzne,
4) zakaz lokalizacji nowej zabudowy w granicy z zabytkowymi za eniami parkowymi –
zakaz ten nie dotyczy odbudowy obiektów posiadaj cych udokumentowanie
historyczne.
5.3. OCHRONA OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Celem ochrony obiektów i obszarów wskazanych w gminnej ewidencji zabytków jest
zachowanie ich walorów architektonicznych i historycznych. W odniesieniu do obiektów
obj tych t form ochrony konserwatorskiej obowi zuj nast puj ce ustalenia:
1) obowi zek dostosowania wszelkich dzia
inwestycyjnych, zwi zanych z przebudow ,
rozbudow , remontami, zmianami bry y i elewacji budynku, rozbiórki lub wyburzenia,
do wymogów okre lonych w przepisach odr bnych, dotycz cych ochrony zabytków i
opieki nad zabytkami,
2) dopuszcza si rozbiórk obiektu wpisanego do ewidencji zabytków, znajduj cego si w
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ym stanie technicznym, po spe nieniu wymogów wynikaj cych z przepisów
odr bnych.
W odniesieniu do parków podworskich i cmentarzy, uj tych w gminnej ewidencji
zabytków, ustala si :
1) obowi zek dostosowania wszelkich dzia
inwestycyjnych do wymogów okre lonych
w przepisach odr bnych dotycz cych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
2) obowi zek rewaloryzacji przestrzeni parków, zgodnie z przepisami odr bnymi,
3) zakaz prowadzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych i telefonicznych,
4) obowi zek u ytkowania parku w ca ci przez jednego u ytkownika zapewniaj cego
wprowadzenie funkcji wykluczaj cej dewastacj zabytku,
5) wszelkie zabiegi zmieniaj ce uk ad kompozycyjny parków lub cmentarzy, usuni cie
drzew i krzewów b
wprowadzenie nowych nasadze i ogrodze wymagaj
dostosowania do wymogów wynikaj cych z przepisów odr bnych,
6) dla cmentarzy nale y przyj
zasad utrzymania czytelno ci usytuowania a tak e
zasad czytelno ci uk adów wewn trznego rozplanowania wraz z ochron istniej cego
drzewostanu.
Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków znajduje si w cz ci A:
stan istniej cy i uwarunkowania rozwoju, w punkcie 5.5.3. W tabeli podano funkcje obiektów z
adresem. Miejsce lokalizacji obiektów wraz z numerem porz dkowym, zgodnym z tabel
pokazano równie na rysunku studium, w cz ci A i B. Dopuszcza si aktualizacj gminnej
ewidencji zabytków obejmuj
dodanie lub usuni cie obiektów.
5.4. OCHRONA OBIEKTÓW WPISANYCH DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI
ZABYTKÓW
Wojewódzka ewidencja zabytków obejmuje obiekty, za enia oraz parki wpisane do
rejestru zabytków oraz cz
obiektów uj tych w gminnej ewidencji zabytków.
Wykaz obiektów wpisanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków znajduje si w
cz ci A: stan istniej cy i uwarunkowania rozwoju, w punkcie 5.5.3. W tabeli podano funkcje
obiektów z adresem.
W odniesieniu do obiektów obj tych t form ochrony konserwatorskiej obowi zuj
ustalenia dotycz ce odpowiednio obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków oraz
gminnej ewidencji zabytków.
5.5. STREFY OCHRONY EKSPOZYCJI WIDOKOWEJ PARKÓW I CMENTARZY
Dla parków i cmentarzy, uj tych w rejestrze zabytków oraz w gminnej ewidencji zabytków,
ustala si dodatkow ochron w formie strefy ekspozycji, w której obowi zuje:
1) kszta towanie na terenach zainwestowanych lub przewidywanych do zabudowy,
elementów przestrzeni takich jak: budynki, ziele , obiekty ma ej architektury, rze ba
terenu w sposób umo liwiaj cy jak najlepsz ekspozycj widokow parku i cmentarzy,
2) dostosowanie form architektonicznych i gabarytów budynków nowych
przebudowywanych, tak aby nie dominowa y w przestrzeni wyznaczonej strefy,

lub

3) zakaz realizacji wolnostoj cych reklam wielkoformatowych o powierzchni powy ej 3m².
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Granice stref pokazano na rysunku studium cz
rozwoju.

B – Polityka przestrzenna i kierunki

5.6. ZASADY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ DLA MIEJSCOWO CI PI TEK
Rewitalizacja zabudowy i przestrzeni miejscowo ci Pi tek wymaga uwzgl dnienia
nast puj cych zasad ochrony konserwatorskiej:
1) zachowanie historycznego rozplanowania ulic i placów,
2) zachowanie historycznych linii zabudowy ulic i placów,
3) ochron
dominant i zapewnienie w
miejskiego,

ciwej ekspozycji historycznego zespo u

4) przywrócenie rynkowi, po wybudowaniu obwodnic Pi teku, pierwotnego kszta tu oraz
ruchu okr nego,
5) budow uzupe nie w pierzejach ulic, w nawi zaniu do obiektów istniej cych w
zakresie skali, bry y obiektu, nachylenia po aci dachowych itp.,
6) przebudow b
miejskiego.

likwidacj obiektów obcych dysharmonizuj cych przestrze zespo u

Na rysunku studium cz
B – Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju wskazano granice
obszaru w formie strefy ochrony konserwatorskiej historycznego uk adu urbanistycznego
zespo u miejskiego. W granicach tego obszaru ochronie podlega uk ad urbanistyczny z okresu
XV-XVII i XIX wieku.
5.7. OCHRONA OBIEKTÓW I STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
Wszystkie zabytki archeologiczne (stanowiska archeologiczne) wskazane na rysunku
studium, zarówno w cz ci A jak i w cz ci B, podlegaj ochronie konserwatorskiej.
W celu ochrony zabytków archeologicznych okre lono w studium strefy ochrony
archeologicznej. W przypadku robót ziemnych lub dokonywania zmian charakteru
dotychczasowej dzia alno ci na terenie strefy ochrony archeologicznej, nakazuje si
przeprowadzenie bada archeologicznych w formie nadzorów.
W granicach stanowisk archeologicznych, wszelkie dzia ania inwestycyjne, obejmuj ce
prace ziemne, wymagaj dostosowania do wymogów okre lonych w przepisach odr bnych
dotycz cych ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

6. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
Podstawowym rodzajem komunikacji w gminie Pi tek jest transport drogowy.
Drogi pe ni dwie podstawowe funkcje: s
obs udze komunikacyjnej oraz kszta tuj
struktur przestrzenn gminy. Dost pno do dróg wp ywa na zagospodarowanie, warto
terenu i mo liwo ci jego rozwoju.
Zasady polityki komunikacyjnej oraz kierunki rozwoju oparto o analizy stanu
istniej cego oraz zada i wniosków z planów wy szego rz du (m.in. Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa ódzkiego).
Kierunki polityki przestrzennej w zakresie komunikacji:
1) stworzenie warunków do rozwoju przestrzennego gminy, poprzez usprawnianie i
rozbudow sieci komunikacyjnej,
2) budow po udniowej i wschodniej obwodnicy miejscowo ci Pi tek w ci gach dró
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3)

4)
5)

6)
7)

wojewódzkich nr 702 i 703.
zapewnienie i utrzymanie powi zania wewn trznego uk adu komunikacyjnego gminy z
uk adem zewn trznym, g ównie z drog krajow nr 91 a tak e z drog wojewódzk nr
581,
zapewnienie obs ugi komunikacyjnej do terenów przeznaczonych pod zabudow i
inwestycje,
ograniczenie lokalizacji zabudowy wzd
dróg tranzytowych, o wysokiej kategorii
technicznej, poprzez wyznaczanie terenów pod inwestycje z dala tych dróg i
zapewnienie odr bnej obs ugi komunikacyjnej,
podnoszenie parametrów technicznych dróg istniej cych, poprzez dostosowanie do
pe nionej przez drog funkcji i nat enia ruchu,
utrzymanie istniej cych szlaków turystycznych (rowerowych oraz konnego).

6.1. UK AD DROGOWY
Podstawowy system drogowy na terenie gminy obejmuje drogi nast puj cych klas:
1) KDA – istniej cy odcinek autostrady A1 relacji Gda sk – ód - granica pa stwa,
przebiegaj cy przez wschodni obszar gminy. Autostrada z podstawowym systemem
komunikacyjnym gminy ma powi zanie poprzez w ze „Pi tek” zlokalizowany na styku
z drog wojewódzk nr 703. Obs uga terenów po onych wzd
autostrady odbywa
si b dzie z istniej cych i projektowanych dróg z zakazem wykorzystania do tego celu
dróg serwisowych autostrady.
2) KDG (drogi g ówne) – drogi wojewódzkie nr 702 i 703 o szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 25 m. W miejscowo ci Pi tek, w zwi zku z brakiem mo liwo ci
rozbudowy tych dróg do klasy G, przewiduje si budow obwodnic:
- od po udnia w ci gu drogi wojewódzkiej nr 703,
- od wschodu w ci gu drogi wojewódzkiej nr 702.
W miejscowo ci Pi tek po wybudowaniu obwodnic, fragmenty dróg wojewódzkich nr
702 i 703 otrzymaj rang KDL.
3) KDZ (drogi zbiorcze) - drogi powiatowe o zalecanej szeroko ci w liniach
rozgraniczaj cych 20 m:
- nr 2508E relacji Micha ówka – Go lub
- nr 2514E relacji Bryski Kolonia – Pi tek - Leszno
- nr 2515E relacji ladków – Borowiec - Krzyszkowice
- nr 2528E relacji Su kowice – Kolonia Konarzew
- nr 2529E relacji Jasionna – Kolonia Konarzew
- nr 5110E relacji Stryków – Ko le – M kolice - Jasionna
- nr 5115E relacji Wola M kolska – Popów – Jasionna – Pi tek
4) KDL (drogi lokalne) – administrowane prze gmin Pi tek, o zalecanej szeroko ci w
liniach rozgraniczaj cych 15 m. Drogi te cz poszczególne miejscowo ci oraz
obs uguj po one wzd
nich ci gi zabudowy. Na rysunku studium cz
B –
Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju wskazano tak e propozycj budowy nowych
odcinków dróg tej klasy z zaleceniem u ci lenia ich przebiegu w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
5) KDD (drogi dojazdowe) – administrowane przez gmin Pi tek, o zalecanej szeroko ci
w liniach rozgraniczaj cych 10 – 12 m. W studium wskazano wybrane odcinki tych
dróg, obs uguj ce pozosta e ci gi zabudowy. Na rysunku studium cz
B – Polityka
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przestrzenna i kierunki rozwoju wskazano tak e propozycj budowy nowych odcinków
dróg tej klasy z zaleceniem u ci lenia ich przebiegu w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
6.2. PASA ERSKA KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Zbiorow obs ug komunikacyjn gminy w zakresie przewozu osób zapewnia
Przedsi biorstwo Pa stwowej Komunikacji Samochodowej oraz prywatni przewo nicy
(szczególnie na trasie dojazdu do Kutna, owicza, odzi i czycy).
6.3. SZLAKI TURYSTYCZNE
Na terenie gminy Pi tek znajduj si szlaki turystyczne w formie:
1) Szlaków rowerowych:
- Bitwy nad Bzur
- Bursztynowy
- W centrum Polski
- Starych Drzew
2) Szlaku konnego b

cego odcinkiem Szlaku Konnego Województwa ódzkiego.

3) Szlaków samochodowych:
- Roma skiego (odcinek
czyca – Pi tek –
Europejskiego Szlaku Roma skiego
- Bursztynowego (odcinek Uniejów – Pi tek –
Europejskiego Szlaku Bursztynowego.

owicz), b

cego cz

ci

owicz), b

cego cz

ci

W kierunkach „Studium…” przedstawiono równie propozycje projektu szlaku
rowerowego poprowadzonego wzd
rzeki Moszczenicy, cz cego park miejski w Pi tku oraz
park podworski w Piekarach.
Przebieg wymienionych szlaków pokazani na rysunku studium w cz
przestrzenna i kierunki rozwoju.

ci B – Polityka

7. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Celem polityki przestrzennej w zakresie infrastruktury technicznej jest tworzenie
warunków dla wyposa ania gminy w infrastruktur techniczn zgodnie ze standardami
ciwymi dla preferowanych form zagospodarowania terenów. Zadania dotycz ce realizacji
tej polityki obejmuj nowe inwestycje oraz modernizacj i renowacj istniej cych systemów i
sieci dla utrzymania sprawnego ich funkcjonowania.
7.1. SYSTEMY ZAOPATRZENIA W WOD
Podstaw zaopatrzenia gminy w wod jest i pozostawa b dzie system wodoci gu
komunalnego, oparty o zasoby wód podziemnych w utworach trzeciorz dowych i jurajskich,
ujmowane za po rednictwem studni g binowych na uj ciu wody w Pi tku i w Pokrzywnicy;
Zasoby wody pitnej s
wystarczaj ce. Zgodnie z wydanymi
decyzjami
wodnoprawnymi, dopuszczalny pobór wody w ci gu doby z uj komunalnych mo e wynosi
cznie 4539,3 m3/d, przy obecnym rednim poborze 1029 m3/d w roku 2012 i 976,2 m3/d w
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roku 2013.
Istniej ca rezerwa zabezpiecza pokrycie perspektywicznych potrzeb gminy.
Dobrze rozbudowana sie wodoci gowa obejmuje zasi giem wszystkie zabudowane tereny i
pozwala na rozszerzenie zasi gów na nowe tereny.
Za najwa niejsze w dzia aniach perspektywicznych uznaje si utrzymanie sprawno ci
funkcjonowania istniej cego systemu wodoci gowego i zapewnienie warunków dla rozwoju
urbanizacji na wyznaczonych terenach, poprzez:
racjonalne i oszcz dne gospodarowanie zasobami wód, poprzez mi dzy innymi
stosowanie zamkni tych obiegów wody w zak adach produkcyjnych, g ównie
przetwórstwa rolno-spo ywczego,
budow , rozbudow lub przebudow odcinków sieci na terenach niewystarczaj co
wyposa onych – w Pokrzywnicy, Piekarach i Orenicy oraz na terenach
rozwojowych w rejonach koncentracji budownictwa mieszkaniowego w Witowie i
Konarzewie;
budow sieci wodoci gowej na terenach rozwojowych, w rejonach koncentracji
budownictwa mieszkaniowego i stref aktywno ci gospodarczej,
renowacj studni Nr 1 na uj ciu w Pi tku z uwagi na obni aj
podj cie realizacji nowej studni, Nr 4;

si sprawno

lub

utrzymanie uj przystosowanych do zaopatrzenia gminy w wod w warunkach
specjalnych (uj cia we wsiach Mys ówka, Janowice, Go lub, Górki P awskie,
awice);
ciciele gospodarstw rolnych korzystaj cy z w asnych uj wody do nawadniania
upraw warzywnych mog nadal z nich korzysta na warunkach okre lonych w pozwoleniach
wodnoprawnych.
7.2. ODPROWADZENIE CIEKÓW
Stan gospodarki ciekowej na terenie gminy Pi tek jest niezadawalaj cy. Na 41 wsi
tylko dwie: Pi tek i Go lub-Osada s wyposa one w system kanalizacyjny i oczyszczalni
cieków. Zagro enia wynikaj ce dla rodowiska z odprowadzania pozosta ej ilo ci cieków
bez oczyszczania, bezpo rednio do wód powierzchniowych lub do ziemi przez nieszczelne
zbiorniki bezodp ywowe s bardzo du e. Dla poprawy stanu gospodarki ciekowej i ochrony
rodowiska w studium proponuje si nast puj ce rozwi zania (kierunki) w zakresie
unieszkodliwiania i odprowadzania cieków:
1) obs uga miejscowo ci Pi tek, Pokrzywnica, Su kowice, Piekary, Broników i
Krzyszkowice oraz terenów komercyjnej dzia alno ci gospodarczej we wsiach
ka,
Bielice, Orenice i terenów zabudowy jednorodzinnej we wsiach Witów, Konarzew.
a) Wariant 1 – Rozbudowa istniej cej komunalnej oczyszczalni cieków z
zastosowaniem, z uwagi na jej po enie na terenach zalewowych,
odpowiednich zabezpiecze
przeciwpowodziowych (podniesienie
terenu, budowa wa ów ochronnych i zbiornika retencyjnego na rowie
odprowadzaj cym
cieki z przepompowni
umo liwiaj
ich
odprowadzenie do rzeki przy wysokim stanie wody).
b) Wariant 2 – Budowa nowej oczyszczalni
cieków na terenie
niezalewowym, wskazanym w studium (miejscowo
ka) z czasowym
sta ym wykorzystaniem istniej cej oczyszczalni cieków.
2) obs uga miejscowo ci Balków, Go lub, Janowice i Janówek:
a) Wariant 1 – Budowa sieci kanalizacyjnej w ww. miejscowo ciach wraz z
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3)

4)

5)

6)

budow nowej gminnej oczyszczalni cieków w miejscowo ci Balków,
na terenie wskazanym w studium, przy jednoczesnej likwidacji
istniej cej oczyszczalni cieków w Go lubiu.
b) Wariant 2 – Rozbudowa istniej cej oczyszczalni cieków w Go lubu
wraz z budow sieci kanalizacyjnej w ww. wsiach.
Rozwi zanie wskazane w wariancie 2 wymaga uprzedniego opracowania ekspertyzy
techniczno-ekonomicznej, uzasadniaj cej rozbudow
lub likwidacj
istniej cej
oczyszczalni cieków w Go lubiu.
obs uga miejscowo ci po onych w po udniowo – zachodniej cz ci gminy,
obejmuj cej miejscowo ci ladków Podle ny, ladków Rozlaz y, Mchowice poprzez
budow sieci kanalizacji sanitarnej oraz gminnej oczyszczalni cieków na terenie
wskazany w studium, w zlewni rzeki Strugi;
obs uga zabudowy rozproszonej (odleg
mi dzy zabudow wi ksza ni 150 m) i
skupisk zabudowy do pi ciu posesji w systemie indywidualnym. Dopuszczalna jest
budowa indywidualnych oczyszczalni obs uguj cych pojedyncze obiekty: szko y,
przedszkola, o rodki zdrowia, obiekty us ugowe i inne. Oczyszczone cieki mog by
odprowadzane do gruntu, do cieków naturalnych lub rowów melioracyjnych, z
zastrze eniem e rozs czkowanie cieków mo e by stosowane, je li grunt jest
przepuszczalny, a poziom wody gruntowej utrzymuje si co najmniej 1,5 m poni ej
poziomu u enia drenów;
na terenach nie obj tych systemem kanalizacji zbiorczej i gdzie brak jest mo liwo ci
budowy przydomowych oczyszczalni
cieków obowi zuje wymóg szczelnych
zbiorników przeznaczonych do gromadzenia cieków;
na obszarze ca ej gminy obowi zuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych cieków
do wód powierzchniowych i do ziemi; zakazuje si wylewania zawarto ci szamb do
lasu, cieków wodnych i rowów melioracyjnych; w zagrodach wiejskich nale y zapewni
uszczelnienie i kontrol odp ywów spod pryzm kompostowych obornika;

Dla obszaru ca ej gminy Pi tek niezb dne jest opracowanie koncepcji
kanalizacji sanitarnej i oczyszczania cieków;

programowej

7.3. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH
Nie przewiduje si budowy na terenie gminy zorganizowanego, sieciowego systemu
kanalizacji deszczowej, z wyj tkiem wsi Pi tek, gdzie na skutek bardziej intensywnego ni w
innych obszarach uszczelniania zlewni, budowa kanalizacji deszczowej mo e by konieczna.
Nadmiar wód p yn cych ulicami w czasie intensywnych opadów, a z drugiej strony niedobór
opadów w okresach suszy wskazuj na potrzeb zagospodarowywania przestrzeni w sposób
maj cy wp yw na kszta towanie i wielko odp ywu wód opadowych poza obszar gminy. Do
istotnych elementów zagospodarowania przestrzeni maj cych wp yw na spowolnienie
odp ywu nale y:
1) ograniczenie udzia u
powierzchni nieprzepuszczalnych poprzez stosowanie
nawierzchni a urowych i materia ów ch onnych do budowy parkingów, podjazdów i
chodników,
2) umieszczanie trawników i innych form zieleni poni ej jezdni celem minimalizacji
odp ywu wód z dróg, zwi kszenia retencji terenowej oraz doczyszczania wód
opadowych sp ukiwanych z jezdni,
3) oczyszczanie koryt rzek, cieków i rowów melioracyjnych, dla udro nienia przep ywów,
4) budowa nowych zbiorników wodnych, stawów i oczek wodnych dla utrzymania retencji.
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5) retencjonowanie wód opadowych i ich zagospodarowanie w obr bie poszczególnych
dzia ek w sposób zale ny od warunków gruntowych: (ca kowita lub cz ciowa infiltracja
do gruntu, retencja w
wirze nieckach trawiastych i zbiornikach do wtórnego
wykorzystania zgromadzonej wody , itp.)
Indywidualne systemy odprowadzania wód opadowych, z retencj wód i ich
oczyszczaniem we w asnym zakresie, powinny by realizowane na terenach wyznaczonych
dla rozwoju przedsi biorczo ci. Wsz dzie gdzie istniej odpowiednie warunki terenowe nale y
realizowa zbiorniki retencyjne. Odprowadzanie wód nadmiarowych do rzek i cieków
powierzchniowych wymaga zgody ich w cicieli i w ciwych s b ochrony rodowiska.
Niezb dne kierunki dzia
dotycz cych odprowadzania i oczyszczania cieków i wód
opadowych, zapewniaj ce prawid owe funkcjonowanie systemów w przysz ci i zgodnie z
normami europejskimi okre li powinny odpowiednie programy bran owe dla gospodarki
ciekowej.

7.4. ELEKTROENERGETYKA
System elektroenergetyczny w gminie, w sk ad którego wchodz : napowietrznokablowa sie dystrybucyjna redniego napi cia SN-15kV, stacje transformatorowe SN/nn i
zasilane z tych stacji rozdzielne linie niskiego napi cia 0,4/0,23kV zabezpiecza obecne
zapotrzebowanie na moc i energi elektryczn .
Zgodnie z przyj tymi kierunkami rozwoju gminy zak ada si stopniowy wzrost
zapotrzebowania na moc i energi elektryczn . Wzrost ten b dzie kszta towa b dzie g ównie
rozwój funkcji gospodarczych w so ectwach ka, Bielice oraz Orenice.
Wynikaj ce z przyj tych kierunków rozwoju gminy warunki prawid owego zasilania w
energi elektryczn wymaga b
przede wszystkim:
dalszej kompleksowej modernizacji sieci redniego i niskiego napi cia – sukcesywne
wdra anie nowoczesnych rozwi za konstrukcyjnych tj. przewodów izolowanych,
upów wspornych o wzmocnionej wytrzyma ci mechanicznej oraz automatyki w
sterowaniu prac w sieci – w poszczególnych fragmentach ci gów liniowych. Taka
modernizacja znacznie obni y awaryjno sieci 15kV i lokalnych linii niskiego napi cia;
w ramach modernizacji istniej cej linii 15kV dopuszcza si
rozbudow , a tak e skablowanie;

ich przebudow ,

budowy sieci dystrybucyjnej 15kV oraz dog szczenie stacjami transformatorowymi
SN/nn w miar wyst powania deficytu mocy na terenach przewidzianych do
zainwestowania;
budowy g ównej stacji zasilaj cej GPZ 110/15 kV, w celu zapewnienia w ciwych
parametrów jako ci oraz ci
ci dostaw energii, a tak e, niezb dnej dla
perspektywicznego rozwoju gminy, rezerwy w zakresie energii elektrycznej.
Na rysunku studium w cz ci B – Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju proponuj
si lokalizacj GPZ w miejscowo ci ka. Dla zasilenia proponowanej stacji 110/15 kV zak ada
si wybudowanie napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napi cia 110kV z
kierunku czycy, ychlina i Kutna. U ci lenie przebiegu linii nast pi w fazie projektowania linii
i GPZ.
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Zaznacza si , e przebudowa istniej cej infrastruktury energetycznej, która koliduje z
projektowanym zagospodarowaniem terenów i uk adem komunikacyjnym mo e by
zrealizowana w uzgodnieniu i na warunkach okre lonych przez zarz dc sieci, zgodnie z
przepisami odr bnymi.
Dla istniej cych i planowanych linii elektroenergetycznych nale y stosowa
nast puj ce strefy ochronne:
a) dla linii napowietrznych
110 kV – 30 m (po 15 m w obie strony od osi linii),
15 kV – 15 m (po 7,5 m w obie strony od osi linii),
0,4 kV – 3 m (po 1,5 m o w obie strony od osi linii)
b) dla linii kablowych
15 kV – 3 m (po 1,5 m w obie strony od osi linii),
0,4 kV – 2 m (po 1,5 m w obie strony od osi linii).

W strefach ochronnych linii:
obowi zuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych oraz obiektów budowlanych
przeznaczonych na sta y pobyt ludzi. Warunki lokalizacji pozosta ych obiektów
budowlanych nieprzeznaczonych na sta y pobyt ludzi musz uwzgl dnia wymogi
okre lone w przepisach odr bnych oraz normach dotycz cych projektowania linii
elektroenergetycznych,
lokalizacja obiektów budowlanych zawieraj cych materia y niebezpieczne po arowo,
stacji paliw i stref zagro onych wybuchem w pobli u linii elektroenergetycznej powinna
uwzgl dnia wymogi okre lone w przepisach odr bnych oraz normach dotycz cych
projektowania linii elektroenergetycznych,
dopuszcza si wykonywanie napraw oraz prac remontowych i konserwacyjnych na
istniej cej linii,
teren w pasie technologicznym linii nie powinien by kwalifikowany w planach
miejscowych jako teren przeznaczony pod zabudow mieszkaniow ani jako teren
zwi zany z dzia alno ci gospodarcz (przesy ow ) w ciciela linii.
7.5. GAZOWNICTWO
Na terenie gminy nie wyst puje sie gazu przewodowego. Obecnie nie ma mo liwo ci
doprowadzenia tego gazu do gminy. Nie wyklucza to jednak docelowej budowy sieci gazowej,
je li w przysz ci zaistniej warunki ekonomicznej op acalno ci dla takiej realizacji.
Dzia ania zmierzaj ce do funkcjonowania systemu gazowniczego b
polega y na dalszej
rozbudowie sieci dystrybucyjnej gazu butlowego propan-butan.
7.6. CIEP OWNICTWO
Na terenie gminy nie wyst puje zorganizowana gospodarka energi ciepln .
Zaopatrzenie w ciep o nadal b dzie realizowane z lokalnych kot owni i indywidualnych róde
ciep a wybudowanych u poszczególnych odbiorców.
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W celu ograniczenia efektu „niskiej emisji” zak ada si w miar mo liwo ci
modernizacj istniej cych róde ciep a oraz tworzenia nowych, w których jako czynnik
grzewczy planuje si wykorzystanie:
konwencjonalnych paliw ekologicznych, tj. gaz, olej opa owy o niskiej zawarto ci siarki,
energia elektryczna, mia w glowy o niskiej zawarto ci siarki,
energii pozyskiwanej ze róde odnawialnych tj. energia wiatru, promieniowania
onecznego (ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa s oneczne itp.).
7.7. TELEKOMUNIKACJA
Zak ada si pe ny dost p mieszka ców i podmiotów gospodarczych do us ug
telekomunikacyjnych. Wi e si to przede wszystkim ze wzrostem czy telekomunikacyjnych,
które maj zapewni dost p do Internetu w ca ej gminie. Istniej ca centralna telefoniczna
posiada mo liwo ci rozbudowy stosownie do potrzeb. Zak ada si równie pe ny dost p do
sieci bezprzewodowej (telefonii komórkowej).
Na obszarze gminy umo liwia si lokalizacj niezb dnej do wiadczenia us ug
telekomunikacyjnych infrastruktury telekomunikacyjnej, która mo e obejmowa
sieci
bezprzewodowe z urz dzeniami radiowego systemu dost powego oraz sieci przewodowe
nadziemne i podziemne.
W przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu dopuszcza si
przebudow (w tym równie zmian sieci nadziemnej na podziemn ) istniej cej sieci w
uzgodnieniu z gestorem sieci.
7.8. GOSODARKA ODPADAMI
Sprawy zwi zane z gromadzeniem i segregacj odpadów reguluje ustawa z dn. 14
grudnia 2012 r. o odpadach. Na terenie gminy obowi zuje ponadto regulamin utrzymania
czysto ci i porz dku, przyj ty uchwa Nr XXIV/114/12 Rady Gminy Pi tek z dnia 17. grudnia
2012 r.
Zgodnie z za eniami w/w regulaminu, w ciciele nieruchomo ci, którzy
zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów komunalnych, gromadz je w pojemnikach na
odpady zmieszane oraz w workach na odpady suche.
Niezale nie od gromadzenia odpadów na posesjach wyznaczono w gminie kilkana cie
lokalizacji, na których, w specjalnych pojemnikach, zbierane s odpady ze szk a oraz plastiku.
Odpady komunalne ulegaj ce biodegradacji oraz tzw. odpady zielone, mog
zbierane i zagospodarowywane we w asnym zakresie przez w cicieli nieruchomo ci
w przydomowych kompostownikach.

by

W celu czasowego gromadzenia odpadów innych ni niebezpieczne obejmuj cych
zu yty sprz t elektryczny i elektroniczny, zu yte baterie i akumulatory, chemikalia, zu yte
opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, opakowania wielkogabarytowe, wyznacza si punkt
selektywnej zbiórki odpadów w Pokrzywnicy na dzia ce ewidencyjnej nr 159, b
cej
asno ci gminy Pi tek. Lokalizacje punktu pokazano na rysunku studium w cz ci B –
Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju.
W studium wskazuje si dodatkowo lokalizacj punktu selektywnej zbiórki odpadów
w miejscowo ci Rogaszyn. Na terenie tym b dzie mia o miejsce czasowe gromadzenie
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odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
Zmieszane, niesegregowane odpady komunalne pochodz ce z terenu gminy s
przewo one na regionalne sk adowisko odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne w
miejscowo ci Krzy anówek w gminie Krzy anów.

8. OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B
INWESTYCJE CELU
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
Na obszarze gminy Pi tek nie wyst puj inwestycje celu publicznego o znaczeniu
krajowym. Natomiast na terenie gminy znajduj si inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, wskazane w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
ódzkiego. Nale do nich:
1) budowa obwodnic miejscowo ci Pi tek w ci gach dróg wojewódzkich 702 i 703,
2) budowa g ównej stacji zasilaj cej (GPZ 110/15 kV) na obszarze gminy,
3) budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napi cia 110 kV,
4) budowa zbiornika retencyjnego na rzece Malinie.
Aktualizacja Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa ódzkiego przewiduje
jako rozwi zanie alternatywne budow linii kolejowej wzd
autostrady A1, której odcinek
przebiega przez Gmin Pi tek.

9. OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE B
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM

INWESTYCJE CELU

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym to inwestycje, które nie wykraczaj
zasi giem i oddzia ywaniem poza obszar gminy, czyli s
wy cznie potrzebom
mieszka ców gminy. Mog one by lokalizowane na podstawie ustale planu miejscowego
decyzji administracyjnych podejmowanych zgodnie z procedur okre lon w przepisach
odr bnych. Wykaz imienny inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym jest
umieszczany z zasady, w planach rozwoju lokalnego gminy.
Plan rozwoju lokalnego gminy Pi tek dotyczy lat 2004 - 2008 z przed onym okresem
planowania do 2013 roku. Ze wzgl du na to, e nie opracowano aktualizacji planu, w studium
wskazuje si uogólniony zakres inwestycji o znaczeniu lokalnym:
1) budowa nowych i modernizacja istniej cych lokalnych dróg publicznych,
2) budowa nowych i modernizacja istniej cych systemów infrastruktury technicznej oraz
obiektów i urz dze s
cych do zaopatrzenia ludno ci w wod , przesy ania
i odprowadzania cieków,
3) budowa nowych i modernizacja istniej cych obiektów i urz dze s
cych ochronie
rodowiska, zbiorników wodnych ( w tym budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego
na rzece Malinie),
4) ochrona i rewaloryzacja obiektów i obszarów stanowi cych zabytki w rozumieniu
przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami,
5) modernizacja istniej cego zespo u sportowego w miejscowo ci Pi tek,
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6) budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów w miejscowo ciach Pokrzywnica
i Rogaszyn,
7) budowa cmentarza dla pochówku zwierz t w miejscowo ci Janków-Jankówek,
8) budowa cie ki spacerowo – rowerowej wzd
Pi tek – Piekary.

rzeki Moszczenicy na odcinku

Do zada w asnych gminy, jako lokalnych celów publicznych, nale y tak e
wyposa enie cz ci terenów przewidzianych do urbanizacji w komunaln sie kanalizacji
sanitarnej oraz unieszkodliwianie cieków w gminnych oczyszczalniach cieków. Proponowany
zakres zada dotycz cy tej problematyki zosta wskazany w cz ci B tekstu studium w
rozdziale 7 – Kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w punkcie 7.2 –
Odprowadzanie cieków.

10. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNYCH
Zgodnie z art. 2 pkt. 6 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym za „obszar przestrzeni publicznej nale y uzna obszar o szczególnym
znaczeniu dla zaspakajania potrzeb mieszka ców, poprawy jako ci ich ycia i sprzyjaj cy
nawi zywaniu kontaktów spo ecznych ze wzgl du na jego po enie oraz cechy funkcjonalnoprzestrzenne, okre lony w studium uwarunkowa
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy”.
W studium za obszary przestrzeni publicznych uznano przestrzenie rynku, parku
miejskiego oraz targowiska w Pi tku. Wybór tych miejsc jako obszarów przestrzeni
publicznych wynika z ich cech funkcjonalno-przestrzennych oraz z faktu, e doskonale wpisuj
si w definicj obszaru przestrzeni publicznej okre lon w ustawie o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym. Wyodr bnione przestrzenie publiczne wymagaj
przeprowadzenie dzia
rewitalizacyjnych.

11. OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWI ZKOWE JEST SPORZ DZENIE
MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zgodnie z art. 10, ust. 2, pkt. 8 w studium okre la si obszary, dla których obowi zkowe
jest sporz dzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie
przepisów odr bnych, w tym obszary wymagaj ce przeprowadzenia scale i podzia u
nieruchomo ci, a tak e obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzeda y powy ej 2000m² oraz obszary przestrzeni publicznej.
Na obszarze gminy Pi tek nie wyznacza si
obszarów wymagaj cych
przeprowadzenia scale i podzia ów nieruchomo ci.
Z analizy materia ów geodezyjnych w poszczególnych so ectwach wynika, e na terenach
proponowanych w studium do zabudowy nie wyst puj
dzia ki o parametrach
uniemo liwiaj cych wprowadzenie nowej zabudowy.
Nie wskazuje si
powy ej 2000 m2.

równie

lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda y

Wyznaczone w studium obszary przestrzeni publicznej znajduj si na terenach
obj tych ochron konserwatorsk . Tereny te powinny znale
si w grupie obszarów, dla
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których gmina zamierza sporz dzi plany miejscowe.

12. OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZ DZI MIEJSCOWE
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY
WYMAGAJ CE ZMIANY PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LE NYCH
NA CELE NIEROLNICZE I NIELE NE
Obecnie na terenie gminy obowi zuje jeden miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla cz ci obr bu
ka – Bielice, zatwierdzony uchwa Nr XXXIV/177/13
Rady Gminy Pi tek z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Pi tek dla cz ci obr bu wiejskiego ka i Bielice.
Realizacja polityki przestrzennej okre lona w studium wymaga b dzie opracowania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów:
7) miejscowo Pi tek – w pierwszej kolejno ci powinny by sporz dzone plany
miejscowe:
a) dla ca ego obszaru obj tego ochron konserwatorsk b
dla poszczególnych kwarta ów,

sukcesywnie

b) dla zespo u zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Kutnowskiej
oznaczonego na rysunku studium cz
B – Polityka przestrzenna
i kierunki rozwoju symbolem MN;
8) miejscowo ci Bielice o raz Orenice – dla terenów przeznaczonych w studium na
cele dzia alno ci gospodarczej;
9) miejscowo Witów, Konarzew – dla zespo ów zabudowy jednorodzinnej,
oznaczonych na rysunku studium cz
B – Polityka przestrzenna i kierunki
rozwoju symbolem MN.
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla niektórych ze wskazanych
wy ej terenów wymaga b
uzyskania zmiany przeznaczenia cz ci gruntów rolnych na
cele nierolnicze, zgodnie z wymogami ustawy o ochronie gruntów rolnych i le nych.
Uzyskania zgód na zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze wymaga b
równie niektóre fragmenty ci gów zabudowy oznaczone na rysunku studium cze
B –
Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju symbolem M. Dotyczy to b dzie przypadków
lokalizacji na tych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b
us ugowej.
Obszary wymagaj ce zgód na zmian przeznaczenia gruntów rolnych klas I-III, na cele
nierolnicze, wskazano na rysunku studium w cz ci B – Polityka przestrzenna i kierunki
rozwoju.

13. KIERUNKI KSZTA TOWANIA ROLNICZEJ I LE NEJ PRZESTRZENI
PRODUKCYJNEJ
Studium chroni przed nadmiern presj zainwestowania obszary terenów otwartych: cennych
przyrodniczo kompleksów rolnych, le nych, dolin rzek i cieków wodnych. Ma to swoje
odzwierciedlenie w rozstrzygni ciu wniosków do zmiany studium poprzez ograniczanie
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zabudowy zlokalizowanej z dala od istniej cych uk adów osiedle czych oraz wy czenie z
mo liwo ci zabudowy obszarów szczególnego zagro enia powodzi .
Tereny otwarte zosta y zakwalifikowane do stref funkcjonalnych zgodnie ze swoim
obecnym u ytkowaniem i przeznaczeniem. Dziel si one na: R – tereny rolnicze (uprawy
polowe), R(DZL) - tereny rolnicze wskazane do zalesienia, Rz – tereny rolnicze ( ki i
pastwiska), ZL – tereny lasów, ZP – tereny zieleni urz dzonej, ZC – tereny cmentarzy.
13.1.

ROLNICZA PREZSTRZE PRODUKCYJNA

Rolnictwo jest dominuj
funkcj gminy Pi tek. W strukturze u ytkowania gruntów
ytki rolne stanowi ponad 80% powierzchni gruntów ogó em. Obecny stan gospodarki rolnej
w gminie Pi tek jest korzystny – dobra jako gleb i niska lesisto sprzyja wykorzystaniu
gruntów na cele rolnicze. W strukturze agrarnej zwraca uwag znaczny udzia du ych
gospodarstw rolnych – ponad 65% stanowi gospodarstwa o powierzchni powy ej 5 ha.
Rozwój rolnictwa wymaga b dzie nawodnie , które zapewni mo na poprzez
wykonywanie indywidualnych uj
wody podziemnej dla tych celów. Rozwi zanie takie
pozwala oszcz dzi uzdatniana wod wodoci gow
Rozwój przestrzenny gminy, a zw aszcza wyznaczenie nowych terenów na cele
dzia alno ci gospodarczej oraz budownictwa jednorodzinnego wymaga b dzie wy czenia
cz ci gruntów rolnych z produkcji rolniczej. Informacje na ten temat zawarto w rozdziale 12.
Zmiana przeznaczenia gruntów b dzie równie wymagana dla cz ci terenów
wskazanych dla lokalizacji farm wiatrowych. W tym przypadku nierolniczy charakter b
mia y
wy cznie grunty znajduj ce si bezpo rednio pod fundamentami budowli oraz stanowi ce
drog dojazdow do obiektu. Zmiana charakteru na nierolniczy mo e nast pi w przypadku
lokalizacji ogniw fotowoltanicznych. W tym wypadku zmiana b dzie mia a cz sto charakter
tymczasowy. W studium na ten cel przeznaczone zosta y grunty przede wszystkim klas V i VI,
a wi c niewymagaj ce, w obecnym stanie prawnym, zgody na zmian przeznaczenia.
13.2.

LE NA PREZSTRZE PRODUKCYJNA

Przez le
przestrze produkcyjn nale y rozumie lasy we w adaniu osób fizycznych
oraz Skarbu Pa stwa – zarz dzane przez administracj lasów pa stwowych. Kszta towanie
le nej przestrzeni produkcyjnej powinno odbywa si ze szczególnym uwzgl dnieniem funkcji
pe nionej przez lasy – rekreacyjna, gospodarcza, klimatyczna oraz biologiczna. Eksploatacja
lasów nie mo e zaburzy korzystania z w/w funkcji.
Gospodarka le na powinna by prowadzona tak e poprzez systematyczne dolesianie terenów
rolnych , wykorzystuj c na ten cel grunty ni szych (V,VI,VIz) klas bonitacyjnych.
W celu prowadzenie zrównowa onej gospodarki le nej nale y tak e dba o stan zdrowotny
lasów.
Na rysunku studium cz
B – Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju wskazano obszary
lasów z wyodr bnieniem lasów pa stwowych a tak tak e wskazano tereny rolne do zalesienia.

14. OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGRO ENIA POWODZI
ZIEMNYCH

I OSUWANIA SI MAS

Zgodnie z wymogami przepisów odr bnych w studium uwarunkowa
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i kierunków

zagospodarowania przestrzennego okre la si
obszary szczególnego zagro enia
powodziowego. Podstaw do ich wyznaczania stanowi , sporz dzone przez Prezesa
Krajowego Zarz du Gospodarki Wodnej mapy zagro enia powodziowego i ryzyka
powodziowego .
Kieruj c si ustaleniami map zagro enia powodziowego i ryzyka powodziowego, na
rysunku Studium – Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju wyodr bniono zasi gi wód
powodziowych (dla wody Q1% oraz Q0,2%). Na ich podstawie wykazano obszary nara one na
niebezpiecze stwo powodzi.
Na obszarach szczególnego zagro enia powodzi ustala si zakaz zabudowy oraz
zagospodarowania terenów na zasadach okre lonych w przepisach odr bnych z zakresu
prawa wodnego, dotycz cego ochrony przed powodzi . Obowi zuj te zakazy i ograniczenia
w zakresie wykonywania robót oraz czynno ci utrudniaj cych ochron przed powodzi ,
okre lone w przepisach odr bnych.
Na rysunku studium w granicach miejscowo ci Pi tek wskazano tereny zalewowe
wzd
rzek Moszczenicy i Maliny. Zasi g tzw. wody stuletniej (Q1%) okre lono na podstawie
materia ów sporz dzonych dla potrzeb planu miejscowego. Na terenach zalewowych
po onych wzd
rzeki Moszczenicy i Maliny ograniczenia w zagospodarowaniu powinny
polega na zachowaniu istniej cej zabudowy z zakazem lokalizacji nowych obiektów.
Nale y podkre li , e na terenie gminy Pi tek wyst puj inne obni enia dolinne
ytkowane obecnie jako ki i pastwiska. Tereny te s nara one na okresowe podtapianie. Na
terenach tych obowi zuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy.
W ramach ochrony przeciwpowodziowej w strefie zalewowej rzek Moszczenica i
Malina, w studium proponuje si w s siedztwie istniej cych zbiorników wodnych, budow
nowych budowli (zbiorników) o charakterze retencyjnym. Lokalizacj zbiorników wskazano na
rysunku studium cz
B – Polityka przestrzenna i kierunki rozwoju.
Na terenie gminy Pi tek nie wyst puj
ziemnych.

obszary nara one na osuwanie si

mas

15. OBSZARY POMNIKÓW ZAG ADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ
OBOWI ZUJ CE NA NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIA NO CI
GOSPODARCZEJ
Na terenie gminy Pi tek nie wyst puj pomniki zag ady, o których mowa w ustawie o
ochronie terenów by ych hitlerowskich obozów zag ady.

16. OBIEKTY LUB OBSZARY DLA KTÓRYCH WYZNACZA SI Z
OCHRONNY

U FILAR

Na terenie gminy Pi tek nie wyst puj obiekty lub obszary dla których wyznacza si
u filar ochronny.

17. OBSZARY WYMAGAJ CE PRZEKSZTA CE , REHABILITACJI LUB
REKULTYWACJI
Rekultywacja to przywracanie warto ci u ytkowych i przyrodniczych terenom
zdewastowanym i zdegradowanym przez dzia alno cz owieka, tak jak: górnictwo, przemys
czy rolnictwo. Rekultywacja gruntów rolnych polega g ównie na przywróceniu zdewastowanym
terenom ich dawnej warto ci przyrodniczej, u ytkowej i produkcyjnej, poprzez zasypywanie
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wyrobisk, nawo enie gleb, neutralizacj szkodliwych rodków w glebach zanieczyszczonych
chemicznie, wprowadzanie ro linno ci pionierskiej. W przypadku rekultywacji terenów le nych
dzia ania skupiaj si na zalesianiu wypalonych przez po ar lub wyci tych fragmentów lasu.
Rekultywacja odnosi si równie do terenów poprzemys owych, poeksploatacyjnych i
sk adowisk odpadów. Wówczas przyjmuje si rolny, le ny lub wodny kierunek rekultywacji. W
przypadku terenów poeksploatacyjnych prace naprawcze polegaj na zasypywaniu wyrobisk i
niwelowaniu ha d, regulacji stosunków wodnych, u
nianiu gleby oraz obsadzaniu
ro linno ci , cz sto le
lub wype nianiu zag bie
wod
w celu rekreacyjnego
wykorzystania.
Na terenie gminy Pi tek rekultywacja b dzie si odnosi g ównie do terenów
poeksploatacyjnych powsta ych w wyniku wydobywania z
kopalin po likwidacji zak adu
górniczego. Rekultywacja tych terenów powinna by zgodna z kierunkiem wyznaczonym przez
odpowiednie decyzje i przepisy wydane przez upowa nione organy. W obecnym stanie
prawnym w ciwy starosta na wniosek strony ustala stopie ograniczenia lub utraty warto ci
ytkowej gruntów, kierunek i termin wykonania rekultywacji gruntów oraz osob
odpowiedzialn za rekultywacj .
Rehabilitacja natomiast odnosi si do zdegradowanych obszarów zabudowanych,
budynków oraz obiektów infrastruktury technicznej i drogowej. Dzia ania zmierzaj ce do
poprawy tego stanu polegaj na rewitalizacji, czyli o ywieniu zdegradowanych obszarów
miejskich i wiejskich, które w wyniku przemian gospodarczych, spo ecznych, ekonomicznych,
itp. utraci y swoja dawn funkcj . Rewitalizacja jest zespo em wielokierunkowych dzia
z
zakresu budownictwa, planowania przestrzennego, ekonomii i polityki spo ecznej. Tego typu
dzia ania s niezb dne do przeprowadzenia w centrum miejscowo ci Pi tek. Poprawa jako ci
tkanki mieszkaniowej oraz usprawnienie infrastruktury a tak e estetyczne ukszta towanie
przestrzeni korzystnie wp yn oby na o ywienie ycia spo eczno-gospodarczego. Obszar w
miejscowo ci Pi tek, wskazany do rewitalizacji powinien by to samy ze stref ochrony
konserwatorskiej.
Na terenie gminy rewitalizacji wymagaj równie tereny dawnych folwarków i parków
podworskich wraz ze znajduj cymi si w nich zabytkowymi obiektami. W tych obszarach
konieczna jest zmiana funkcji niektórych obiektów lub przywrócenie funkcji pierwotnej,
modernizacja i ochrona przed dalszym niszczeniem obiektów zabytkowych, uzupe nienie i
uporz dkowanie zieleni, likwidacja elementów dysharmonijnych, wyposa enie terenów w
infrastruktur techniczn i drogow . Konieczne jest równie uzupe nienie tych dzia
programami maj cymi na celu o ywienie gospodarcze i rozwi zywanie problemów
spo ecznych.

18. TERENY URZ DZE MELIORACYJNYCH
Znaczna cz
obszaru gminy Pi tek jest zmeliorowana. Studium ustala obowi zek
zachowania rowów melioracyjnych w celu zapewnienia w ciwych warunków odbioru wód
powierzchniowych. Konieczne jest tak e udost pnianie rowów melioracyjnych do prowadzenia
prac porz dkowych i udra niaj cych.
W przypadku konieczno ci przebudowy urz dze melioracyjnych, koliduj cych z
planowan zabudow , nale y zapewni prawid owe funkcjonowanie s siednich terenów, na
których wyst puj urz dzenia melioracyjne, w sposób zapewniaj cy swobodny odp yw wód
deszczowych.
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19. ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW OBRONNO CI I OBRONY CYWILNEJ
Problematyk tego zagadnienia reguluj przepisy odr bne dotycz ce obronno ci
pa stwa, dzia
obrony cywilnej, sposobu uwzgl dniania w zagospodarowaniu
przestrzennym potrzeb obronno ci i bezpiecze stwa pa stwa. Uwzgl dniaj c wymogi w/w
uregulowa prawnych, a tak e innych przepisów dotycz cych planowania przestrzennego,
prawa budowlanego, prawa ochrony rodowiska i prawa wodnego, w niniejszym studium
zaleca si :
1) zachowanie dro no ci dróg wojewódzkich nr 702 i 703 poprzez:
a) ograniczenie zjazdów z niej do istniej cych oraz planowanych, zgodnie z
przepisami odr bnymi, skrzy owa ;
b) obs ug komunikacyjn terenów po
pomoc dróg ni szego rz du.

nych w s siedztwie tych dróg za

2) mo liwo korzystania z istniej cej i projektowanej sieci w sytuacjach zagro enia
kryzysowego, przy za eniu zasilania uj
wody energi
elektryczn
z
przewo nych generatorów pr dotwórczych;
3) dostosowanie sieci wodoci gowej do celów przeciwpo arowych tj. mo liwo ci
szybkiego i niezawodnego uruchamiania hydrantów przyulicznych;
4) utrzymanie uj (studni g binowych) przystosowanych do zaopatrzenia gminy w
wod w warunkach specjalnych (uj cia we wsiach Mys ówka, Janowice, Go lub,
Górki P awskie, P awice);
5) zapewnienie ochrony sanitarnej w strefach bezpo redniej ochrony uj

wody;

6) uwzgl dnianie mo liwo drugostronnego zasilania w energi elektryczn z sieci
oraz awaryjnego zaopatrzenia w wod obiektów u yteczno ci publicznej;
7) zakaz zabudowy na obszarach dolin cieków wodnych przy za eniu adaptacji
rozproszonych siedlisk. Zakazy na tych terenach nie dotycz zada na rzecz
obronno ci kraju, prowadzenia akcji ratowniczych oraz dzia
zwi zanych z
bezpiecze stwem powszechnym – w ramach tych dzia
dopuszcza si mo liwo
dojazdu do cieku wodnego przez pojazdy zmechanizowane w celu pobrania wody;
8) mo liwo wykorzystania istniej cych terenów zielonych (parki, boiska sportowe)
na cele obronno ci w sytuacjach szczególnych;
9) mo liwo wykorzystania terenów wolnych od zabudowy ( tereny upraw rolnych) na
cele ewakuacji mieszka ców oraz budow dora nych budowli ochronnych w
przypadkach szczególnych zagro
.

20. GRANICE TERENÓW ZAMKNI TYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Tereny zamkni te to tereny o charakterze zastrze onym ze wzgl du na obronno i
bezpiecze stwo pa stwa, okre lone przez w ciwych ministrów i kierowników urz dów
centralnych. Na terenie gminy Pi tek nie wyst puj tereny zamkni te.

21. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM
Na obszarze gminy Pi tek nie wyznacza si obszarów funkcjonalnych o znaczeniu
lokalnym, rozumianych jak obszarów szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki
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przestrzennej lub wyst powania konfliktów przestrzennych.

22. UZASADNIENIE PRZYJ TYCH ROZWI ZA
Rada Gminy Pi tek w dniu 18 listopada 2013 roku, podj a uchwa Nr XXXIV/178/13
w sprawie przyst pienia do zmiany studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy. Konieczno zmiany dotychczas obowi zuj cego studium wynika a z
kilku przes anek:
1) zmiany wielu przepisów prawnych wp ywaj cych na zasady zagospodarowania
terenu,
2) braku zgód na zmian przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze w trakcie
sporz dzania planów miejscowych. Konsekwencj tego sta a si konieczno
weryfikacji przeznaczenie terenów w dotychczasowym studium;
3) zmiana polityki przestrzennej gminy w zakresie wyznaczania terenów na cele
dzia alno ci gospodarczej;
4) ogranicze w zagospodarowaniu cz ci terenów, wynikaj cych z ustanowienia na
obszarze gminy terenów chronionych Natura 2000.
Rozwi zania przyj te w niniejszym studium stanowi z jednej strony kontynuacj
polityki przestrzennej obowi zuj cego studium, z drugiej za wprowadzaj istotne zmiany w
zagospodarowaniu niektórych miejscowo ci.
Opieraj c si na rozpoznaniu istniej cego stanu zagospodarowania przestrzennego,
funkcjonowaniu rodowiska przyrodniczego w niniejszym studium przyj to nast puj ce
podstawowe zadania polityki przestrzennej:
1) rewitalizacja zabudowy i przestrzeni historycznego zespo u
miejscowo ci Pi tek,

miejskiego w

2) przebudowa uk adu komunikacyjnego w ci gach dróg wojewódzkich,
3) rozwój funkcji gospodarczych na obszarze gminy,
4) harmonijny rozwój przestrzenny poszczególnych wsi,
5) ochrona terenów otwartych przed nadmiernym zainwestowaniem,
6) wykorzystanie obiektów i obszarów zabytkowych, warto ciowych kulturowo i
historycznie, do budowy wizerunku gminy i jej to samo ci.

23. SYNTEZA USTALE STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PI TEK
Za g ówne za enie polityki przestrzennej gminy Pi tek uznano udost pnienie terenów
dla potrzeb inwestycyjnych, a tak e umiarkowan
i racjonaln ekspansj terenów
mieszkaniowych przy zachowaniu zasad zrównowa onego rozwoju oraz dba ci o
rodowisko przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe i zabytki.
Wyznaczone w studium cele polityki przestrzennej gminy Pi tek obejmuj :
1) popraw adu przestrzennego, czyli takie ukszta towanie przestrzeni, które tworzy
harmonijn
ca
oraz uwzgl dnia w uporz dkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, spo eczno - gospodarcze, rodowiskowe,
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kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne, poprzez:
a) wyznaczenie czytelnych stref funkcjonalno - przestrzennych, z uwzgl dnieniem
ich zró nicowanej struktury: strefa mieszkalna, strefa dzia alno ci gospodarczej,
strefa przyrodnicza oraz rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej uzupe nione o
komunikacj drogow i infrastruktur techniczn ,
b) okre lenie zasad zagospodarowania i zabudowy poszczególnych stref,
c) ograniczenie dzia
inwestycyjnych na terenach cennych przyrodniczo w celu
ich ochrony przed niszczeniem i zabudowywaniem,
d) ustalenie ochrony obiektów i obszarów o znaczeniu historyczno - kulturowym w
celu zachowania zabytków w mo liwie nienaruszonej formie,
e) wyznaczenie przestrzeni publicznych jako miejsc koncentracji ycia spo ecznego
mieszka ców;
2) d enie do zrównowa onego rozwoju, poprzez wprowadzenie spójnego modelu
rozwoju przestrzennego gminy zapewniaj cego rozwój spo eczno-gospodarczy
poprzez wyznaczenie terenów o funkcjach produkcyjno-us ugowych oraz
mieszkaniowych, z zapewnieniem obs ugi komunikacyjnej i infrastrukturalnej, przy
jednoczesnej ochronie pierwotnej rolniczej funkcji gminy oraz jej walorów
przyrodniczych i kulturowych;
3) ochron obszarów o walorach historyczno-kulturowych, jako kulturalnego dorobku
spo ecznego, poprzez:
a) obj cie ochron obiektów zabytkowych uj tych w rejestrze zabytków i gminnej
oraz wojewódzkiej ewidencji zabytków w celu zachowania warto ciowych cech
architektonicznych, wiadcz cych o regionalnej tradycyjnej technice budowlanej,
b) obj cie ochron stanowisk archeologicznych poprzez wytyczenie stref ochrony
archeologicznej, w obr bie których mog znajdowa si
lady dawnej ludzkiej
dzia alno ci,
c) obj cie ochron
cmentarzy;
5) ochron

w formie stref ochrony ekspozycji widokowej parków oraz

rodowiska i jego zasobów poprzez:

a) okre lenie zasad dla terenów otwartych (pola uprawne,
lasy) z zakazem lub ograniczeniem zabudowy,

ki, obni enia dolinne,

b) maksymaln ochron
gleb o wysokich klasach bonitacyjnych w celu
podtrzymania rolniczej funkcji gminy,
c) ochron krajobrazu w oparciu o w y przyrodnicze obejmuj ce kompleksy
le ne i parki podworskie, korytarze ekologiczne wzd
dolin rzecznych
stanowi ce czniki mi dzy w ami,
d) prawn ochron obszarów Natura 2000 „Pradolina Warszawsko - Berli ska”
oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko – Berli skiej.
6) rozwój systemów komunikacyjnych poprzez:
a) budow obwodnic w ci gach dróg wojewódzkich,
b) rozbudow

uk adu dróg gminnych, zapewniaj cych bezpo redni dost p do
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terenów inwestycyjnych,
c) ograniczenie lokalizacji zabudowy wzd
dróg tranzytowych w celu
usprawnienia ruchu i zapobiegania degradacji ich transportowej roli oraz
zwi kszenia bezpiecze stwa u ytkowników drogi a tak e unikni cia;
7) rozwój systemów infrastruktury technicznej, niezb dnych do poprawy jako ci
mieszka ców i rozwoju gospodarczego gminy, poprzez:

ycia

a) modernizacj i rozbudow sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej w celu
zapewnienia dost pu do wody i kanalizacji wszystkim terenom zurbanizowanym
i przeznaczonym do zainwestowania,
b) modernizacj i rozbudow sieci elektroenergetycznej,
c) stworzenie mo liwo ci dla przysz ej gazyfikacji gminy,
d) zapewnienie dost pno ci do us ug telekomunikacyjnych,
e) obj cie wszystkich mieszka ców systemem zorganizowanej zbiórki odpadów
oraz wdro enie selektywnej zbiórki odpadów w tym uruchomienie czasowych
punktów odbioru odpadów,
f) umo liwienie wytwarzania energii ze
róde odnawialnych, poprzez
wyznaczenie terenów dla lokalizacji urz dze wytwarzaj cych energi z
odnawialnych
róde energii o mocy przekraczaj cej 100kW (si owni
wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych).
Realizacja powy szych za
zwi kszy mo liwo ci inwestycyjne na terenie gminy
tym samym pozytywnie wp ywaj c na sytuacj gospodarcz a tak e standard ycia
mieszka ców. Jednocze nie ustalenia studium gwarantuj zrównowa ony rozwój gminy oraz
zachowanie jej walorów historyczny, krajobrazowych oraz przyrodniczych.

24. INTERPRETACJA ZAPISÓW USTALE

STUDIUM

Ustalenia zawarte w studium, zarówno w cz ci tekstowej jak i na rysunkach, wyra aj
kierunki polityki przestrzennej, nie s
cis ymi przes dzeniami o okre lonych granicach
zainwestowania i u ytkowania terenów, nie ograniczaj mo liwo ci innych dzia .
Ostateczne ustalenia granic terenów przeznaczonych do zabudowy b
ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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dokonane w

