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1.    WPROWADZENIE 

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika 

z art. 3 ust. 1 pkt. 14, art. 46 pkt. 1 oraz art. 51 ust 1 ustawy z dnia 3 października  

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.).  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, niniejsze opracowanie sporządzone jest 

w ramach procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, która w systemie polskiego prawa jest jednym z podstawowych 

elementów oceny potencjalnych przekształceń środowiska wynikających z 

projektowanego zagospodarowania terenu wyznaczonego w studium. 

a. Zakres i cel prognozy oddziaływania na środowisko 

Prognoza skutków wpływu ustaleń projektu „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko” obejmuje 

kompleksową ocenę warunków biotycznych i abiotycznych środowiska 

przyrodniczego, przy uwzględnieniu jego aktualnego stanu i odporności na zmiany 

antropogeniczne oraz wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania i użytkowania terenu. Określa wpływ i zakres potencjalnych 

zmian w środowisku i warunkach życia mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń 

projektowanego dokumentu oraz przedstawia rozwiązania eliminujące lub 

ograniczające negatywne wpływy na środowisko, spowodowane realizacją ustaleń 

zawartych w studium. 

Obejmuje ona kompleksową ocenę warunków biotycznych i abiotycznych 

środowiska przyrodniczego, przy uwzględnieniu jego aktualnego stanu i odporności 

na zmiany antropogeniczne oraz wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu 

zagospodarowania i użytkowania terenu. Określa wpływ i zakres potencjalnych 

zmian w środowisku i warunkach życia mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń 

projektowanego dokumentu oraz przedstawia rozwiązania eliminujące lub 
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ograniczające negatywne wpływy na środowisko, spowodowane realizacją ustaleń 

zawartych w projekcie studium. 

Jej zakres i stopień szczegółowości, który został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo nr WOOŚ.II.411.85.2015.AJ.1 z 

dnia 27 kwietnia 2015 r.) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w 

Wieluniu (pismo nr PSSE.ZNS-461-1/15 z dnia 27 kwietnia 2015 r.), jest zgodny z 

art. 51 oraz art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko 

Głównym celem niniejszego opracowania – prognozy – jest wskazanie, w jakim 

stopniu wyznaczone w studium kierunki będą miały wpływ na środowisko 

przyrodnicze, dokonanie oceny czy jego zapisy nie naruszą idei zrównoważonego 

rozwoju zapewniających zachowanie prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi 

dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz wskazanie metod zmniejszenia lub 

wykluczenia uciążliwości dla środowiska wynikających z realizacji działań zawartych 

w studium. 

Do pozostałych celów zalicza się: 

• ocenę możliwości oddziaływań transgranicznych, 

• identyfikację obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

na środowisko i jego elementy składowe, 

• ocenę na ile zaproponowane rozwiązania pozwolą wzbogacić lub odtworzyć 

obniżone i zdegradowane wartości środowiska, 

• ocenę możliwości pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej 

jakości środowiska. 

Opracowanie składa się z części tekstowej oraz z części graficznej sporządzonej na 

mapie w skali 1:15 000. 

b. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną 

poddając szczegółowej analizie ustalenia projektu studium oraz opracowania 

ekofizjograficznego. Wykorzystano materiały kartograficzne, opracowania archiwalne 
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i planistyczne z zakresu badań środowiska przyrodniczego na omawianym terenie.  

Przeanalizowano i uwzględniono kierunki działań przyjęte w innych prognozach 

oddziaływania na środowisko, a tyczących się przedsięwzięć lokalizowanych na 

terenie gminy. 

Zebrane w ten sposób informacje posłużyły do określenia istniejącego stanu 

środowiska przyrodniczego i określeniu jego funkcjonowania przy obecnym 

zainwestowaniu oraz oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian, które mogą 

być skutkiem realizacji ustaleń studium. Punktem wyjścia do tego była identyfikacja 

czynników mających potencjalny wpływ na środowisko. 

c. Udział społeczeństwa w opracowaniu prognozy oddziaływania na 
środowisko 

Studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

jest dokumentem wymagającym sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko. Elementem tej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko, która 

zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, wymaga udziału społeczeństwa w jej sporządzaniu, 

dzięki czemu, osoby nie posiadające profesjonalnej wiedzy mogą aktywnie włączyć 

się do konsultacji projektu studium, które w wyniku realizacji jego potencjalnych 

działań i przedsięwzięć będą oddziaływać na środowisko.  

Artykuł 29 w/w ustawy podtrzymuje dotychczasową regulację prawa ochrony 

środowiska, przyznając prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa „każdemu”. Środowisko przyrodnicze jest 

bowiem dobrem, które służy wszystkim, nie tylko społeczności lokalnej. Możliwość 

zapoznania się z prognozą i projektem studium może korzystnie wpłynąć na 

umiejętności oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnej 

wagi, dzięki czemu może dostarczyć rzeczowych argumentów w dyskusji z 

forsującymi przedsięwzięcia inwestorami i władzami lokalnymi. 
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2. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM  

a. Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu 

Według regionalizacji Jerzego Kondrackiego obszar gminy Mokrsko znajduje 

się w na styku następujących mezoregionów fizycznogeograficznych: 

• Wysoczyzny Wieruszowskiej i Złoczewskiej, wchodzących w skład makroregionu 

Nizina Południowowielkopolska, podprowincji Niziny Środkowopolskie, 

• Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzępickiego, które wchodzą w skład 

makroregionu Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, należącego do podprowincji 

Wyżyna Śląsko-Krakowska.  

Rys. 2 Lokalizacja gminy w ramach regionów fizycznogeograficzna według J. Kondrackiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie http://bazagis.pgi.gov.pl/ 
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Współczesny obraz ukształtowania powierzchni jest rezultatem nakładania się na 

siebie szeregu procesów rzeźbotwórczych od trzeciorzędu aż do czasów 

współczesnych. Pod względem geomorfologicznym w granicach gminy można 

wyróżnić następujące formy rzeźby terenu będące wynikiem działania różnych 

procesów, w tym: 

• formy związane ze starszym podłożem: 

o we wschodniej części gminy znajdują się dwa fragmenty silnie 

zdenudowanych pagórów jurajskich wyniesionych do 205 m n.p.m. i 241,4 

m n.p.m. o wysokościach względnych od około 10 m do około 30 m. 

Nachylenia zboczy osiągają około 5-10%, natomiast wierzchołki są prawie 

płaskie; 

• formy pochodzenia lodowcowego: 

o północna, niewielka część gminy wyniesiona od około 177 m n.p.m. do 

około 185 m n.p.m. to wysoczyzna morenowa płaska lub lekko falista, o 

wysokościach względnych około 5 m oraz nachyleniach powierzchni 

przeważnie poniżej 2%, 

o wysoczyzna morenowa pagórkowata obejmuje większą część powierzchni 

gminy. Wyniesiona jest ona od około 185 m n.p.m. do około 250 m n.p.m., 

wysokości względne są bardzo zróżnicowane - od około 10 m do około 40 

m, spadki powierzchni są dość często od 5 do 10%, 

o wzgórza i pagóry strefy moreny czołowej są szczególnie liczne w środkowej 

części gminy. Położone są one na wysokościach od około 190 - 265 m 

n.p.m., cechują się wysokościami względnymi od około 5 do około 35 m i 

nachyleniami zboczy od 5 do 10%, 

o osady sandrowe położone w północno-wschodniej części gminy (wieś 

Krzyworzeka) oraz południowej (wieś Dobijacz) o wysokościach 

względnych około 20 m, powierzchnie prawie płaskie (poniżej 2%), 

o obniżenia powytopiskowe o płaskim dnie, okresowo podmokłe, stanowiące 

niewielki fragment w północno-zachodniej części gminy (wieś Słupsko). 

Wyniesione około 176-177 m n.p.m., wysokości względne minimalne, 

o zagłębienia bezodpływowe, aktualnie włączone w odpływ, okresowo 
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podmokłe, znajdują się zarówno w północnej, jak i południowej części 

gminy. Są to niewielkie formy, o małych głębokościach, położone na 

różnych wysokościach (od 177 do 230 m n.p.m.); 

• formy związane z działalnością erozyjno-denudacyjna: 

o dolinki erozyjno-denudacyjne nie mające najczęściej wyraźnie 

wykształconego dna oraz krawędzi, odwadniane stale lub okresowo. 

Zbocza są łagodne, przechodzące niewyraźnie w wysoczyznę. Wyjątkiem 

są niektóre dolinki w północno-wschodniej części gminy, o płaskich dnach i 

wykształconej krawędzi o wysokościach względnych około 2-4 m, 

o dolinki suche, zawieszone o stromych zboczach, nierównym dnie, 

odwadniane są tylko okresowo; 

• formy pochodzenia eolicznego: 

o w południowej części gminy znajdują się nieliczne wydmy, o niewielkich 

rozmiarach i niewielkiej wysokości względnej. Posiadają one formy wałów o 

kierunkach zbliżonych do NW-SE. Wyniesione od około 210-215 m n.p.m. 

Wymienione powyżej formy rzeźby terenu decydują o urozmaiconym 

krajobrazie gminy. Najwyżej wyniesiona (do 265 m. n.p.m.) jest południowo-

wschodnia część, w ramach wzgórz czołowomorenowych w okolicach Ożarowa. 

Najniżej położony jest północny fragment gminy, gdzie rzędne terenu wynoszą 

średnio ok. 170 m n.p.m. Różnica wysokości względnych wynosi ok. 90 m, przy czym 

lokalnie waha się ona od kilku do kilkudziesięciu metrów. 

b. Budowa geologiczna  

Charakterystykę geologiczną gminy opracowano na podstawie Szczegółowej 

Mapy Geologicznej Polski oraz Mapy Hydrogeologicznej Polski, w skali 1:50 000, 

Arkuszy: Praszka, Rudniki, Skomlin i Wieluń wraz z opisami. 

Teren gminy położony jest w zasięgu monokliny Przedsudeckiej, w obrębie 

Wału Jurajskiego, do którego od strony zachodniej przylega Niecka Wielkopolska. 

Jura Krakowsko-Wieluńska na terenie gminy zbudowana jest z osadów jurajskich 

wykształconych w postaci: mułowców, iłołupków, iłów, łupków, mułowców z 

syderytami oraz piaskowców i wapieni.  W północnej części analizowanego obszaru 
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utwory jurajskie nawiercono na głębokościach 2-4 m p.p.t. Ich miąższość jest 

zmienna i wynosi od 45 m (we wsi Słupsko) do 150 m (w okolicach Chotowa oraz w 

pasie między wsiami Mokrsko i Krzyworzeka), przy czym średnio wartości te oscylują 

w granicach 70-150 m.   

Osady trzeciorzędowe reprezentowane przez iły z lignitem o miąższości 7 m 

nawiercono w okolicach miejscowości Komorniki. Iły piaszczyste szare, szaro-

brązowe i ciemnostalowe, miejscami z odcieniem zielonkawym stwierdzono 

natomiast w rejonie Ożarowa. 

Utwory czwartorzędowe, które pokrywają obszar gminy warstwą o 

zróżnicowanej miąższości, są reprezentowane przez osady pochodzące z 

następujących epok: 

• Plejstocen: 

o zlodowacenie środkowopolskie (stadiał mazowiecko-podlaski - Warty): 

- piaski i żwiry wodnolodowcowe – w północnej części gminy są to piaski 

drobno- i średnioziarniste, ze zmienną domieszką żwirów drobno- i 

średniookruchowych. Miąższość osadów wodnolodowcowych w tej części 

gminy waha się od 1,5 do 10 m. W okolicy Mokrska są to ławice żwirowo-

piaszczyste skośnie warstwowane, o miąższości 1-2 m. W południowej i 

zachodniej części gminy osady te występują w postaci cienkich pokryw 

(1,5-3,0 m) na glinach zwałowych. Charakteryzuje je duża zmienność 

poszczególnych frakcji uziarnienia. Są to najczęściej piaski drobno- i 

średnioziarniste przewarstwione z piaskami gruboziarnistymi lub drobno- i 

średnioziarnistymi żwirami. Osady wodnolodowcowe tworzą na ogół jeden 

poziom o miąższości 5-15 m, 

- gliny zwałowe – pas wschód-zachód – tworzą dość rozległe, lecz silnie 

rozczłonkowane płaty. W rejonie Mokrska lekko ilaste. W południowo-

wschodniej części gminy, w okolicach Ożarowa, tworzą dość rozległem 

płaty, częściowo rozczłonkowane przez doliny rzeczne. Są to gliny lekko 

piaszczyste, żółte i brązowe, czasami szare lub szarożółte. Miąższość glin 

zwałowych wynosi przeważnie 5-115 m w obniżeniach, a na 
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wysoczyznach 2-5 m. W okolicy Ożarowa, gdzie leżą bezpośrednio na 

osadach neogenu, miąższość ich jest zredukowana do 1,5 m, 

- piaski i żwiry moren czołowych – rozległym obszarem ich występowania 

jest przestrzeń pomiędzy Komornikami i Mokrskiem sięgająca aż do 

Ożarowa. Są to moreny, które powstały w czasie recesji lądolodu. Szczyty 

wzgórz pokryte są kilkumetrową warstwą bezładnie ułożonych żwirów i 

głazów. W materiale skalnym budującym moreny zaznacza się 

przeważający udział skał północnych nad skałami lokalnymi. Miąższość 

tych osadów wynosi przeważnie 15-30 m. Wzgórza moren czołowych 

wznoszą się na wysokość do 240 m n.p.m. w strefie zachodniej i 230-270 

m n.p.m. w rejonie Ożarowa, 

- piaski i żwiry lodowcowe – występują głównie w pobliżu moren czołowych 

oraz na glinach zwałowych lub obok nich, tworząc z nimi facjalne 

przejście. Są to przeważnie różnoziarniste piaski z domieszką żwirów, 

często zaglinione lub przewarstwione glinami. Ich miąższość jest bardzo 

zmienna i wynosi 2-10 m, 

- piaski i żwiry akumulacji szczelinowej – tworzą formy pagórkowate o 

różnej wielkości. W okolicy Chotowa są to niewielkie pagórki o wysokości 

5-6 m, zbudowane ze skośnie warstwowanych piasków różnoziarnistych z 

dużą domieszką żwirów różnookruchowych, których ilość wzrasta ku 

stropowi; 

• Holocen: 

o namuły den dolinnych i zagłębień bezodpływowych, piaski humusowe i namuły 

piaszczysto-humusowe – występują w dnach dolin i w obniżeniach o 

utrudnionym odpływie. Są to piaski drobnoziarniste i pyłowate oraz mułki, 

lokalnie ze znaczną domieszką substancji organicznej. Ich miąższość wynosi 

2 do 3 m, 

o piaski i żwiry rzeczne tarasów zalewowych 1-3 m n.p. rzeki – są to przeważnie 

piaski drobno- i średnioziarniste z domieszką żwirów drobnookruchowych. 

Występują wzdłuż dolin większych cieków. Ich miąższość wynosi przeważnie 

3-10 m. 
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Teren Gminy Morsko z punktu widzenia warunków budowlanych można uznać 

za korzystny. Większość powierzchni gminy zajmują piaski, żwiry i gliny, które należą 

do gruntów nośnych o korzystnych warunkach geotechnicznych. Dobre warunki do 

posadowienia budynków mają tereny wysoczyzn. Zdecydowanie niekorzystne dla 

budownictwa są obszary dolin, gdzie występują grunty słabonośne i nienośne. 

c. Udokumentowane złoża kopalin oraz obszary i tereny górnicze 

Na terenie gminy znajdują się następujące udokumentowane złoża kopalin: 

• złoże Krzyworzeka – złoże surowca ilastego (iłów jurajskich), 

• złoże Mokrsko – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, 

• złoże Chotów – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej, 

• złoże Chotów II – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej. 

Na terenie gminy wyznaczony znajduje się teren i obszar górniczy „Mokrsko I” 

– ustanowiony decyzją koncesyjną udzieloną przez Marszałka Województwa 

Łódzkiego z dnia 15 października 2010 r. znak: RO.V-MK-7513-26/10, która jest 

ważna do 31 grudnia 2030 r. 

d. Warunki hydrogeologiczne 

Obszar gminy Mokrsko prawie w całości znajduje się w zasięgu porowo-

szczelinowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 325 Częstochowa (W). Na 

obszarze gminy głównym poziomem użytkowym jest poziom środkowej jury. Główną 

warstwą wodonośną są tu piaski i piaskowce warstw kościeliskich o miąższości 20 - 

40 m i dobrych parametrach hydrogeologicznych. Miejscami w zalegających wyżej 

iłach rudonośnych występują nieciągłe i o zmiennej miąższości warstwy wodonośne 

tzw. międzyrudne, o niewielkiej wartości użytkowej. Na znacznym obszarze warstwy 

kościeliskie mają kontakt hydrauliczny z niżej ległymi dolnojurajskimi piaskami 

warstw łysieckich górnych. 

Wody środkowojurajskiego poziomu wodonośnego na obszarze gminy 

charakteryzują średnią jakością. Wymagają prostego uzdatniania, zaś ze względu na 

dobrą izolację warstwy wodonośnej od powierzchni terenu ich jakość jest trwała. 
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Głównymi wskaźnikami decydującymi o braku przydatności tych wód do picia 

są przekroczone normy stężenia żelaza i manganu oraz barwy i mętności. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne występuje powszechnie w piaskach i 

żwirach rzecznych i ogranicza się głównie do obszarów obniżeń dolinnych i ich 

tarasów. Głównymi strukturami tego poziomu są doliny cieków przepływających 

przez obszar gminy. Studnie kopane ujmujące wodę z poziomu gruntowego są na 

ogół płytkie, sięgające kilkunastu metrów głębokości. Miąższość tego poziomu jest 

zmienna i waha się od kilku do dwudziestu kilku metrów. 

Wykaz udokumentowanych otworów studziennych znajdujących się w gminie Mokrsko 
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/h] 
 

/depresja 
[m] 

 
(uzyskana 
podczas 
trzeciego 
pompo-
wania 

próbnego) 
 

Zatwierdzo
ne zasoby 
eksploata-

cyjne 
[m

3
/h] 
 

/ depresja 
[m]/ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
eksploata
-cyjna 

145,0 

piaskowiec szaroczarny 
drobnoziarnisty 
piaskowiec 
różnoziarnisty 
piaskowiec 
gruboziarnisty 

116,0 24,0 80,0/15,0 
80,0 
/15,0 

1. 
Mokrsko 
/wodociąg 
gminny/ 

2 
awaryjna 

146,0 

jura 
środko-
wa 

jura 
środko-
wa 

piaskowce drobno i 
średnioziarniste, z 
wkładkami piasku, 
szare 

115,0 26,0 80,0/9,35 
80,0 
/9,35 

2. 
Mokrsko 
/cegielnia/ 

1 102,0 
jura 
środko-
wa 

jura 
środko-
wa 

piasek drobny szary 
piaskowiec szary, 
syderyt 
piaskowiec szary 
twardy 

93,8 34,3 9,4/1,1 
9,4 
/1,1 

3. 
Mokrsko 
/zakłady 
mięsne/ 

1 112,0 jura jura 

piaskowce 
drobnoziarniste z 
przewarstwieniami 
piasków drobnych i 
pylastych 
piaskowiec kościeliski 
średnioziarnisty 

74,0 26,0 23,0/38,0 b.d. 

4. 
Ożarów 
/wodociąg 
gminny/ 

1 
eksploata
-cyjna 

180,0 
jura 
środko-
wa 

jura 
środko-
wa 

piaskowiec szary b. 
silnie zailony 
piaskowiec drobnoziar-
nisty szary 
piaskowiec drobnoziar-
nisty szary z iłami 
piaskowiec 
średnioziarnisty szary 
przechodzący w piaski 

140,6 45,4 48,0/8,6 
57,0 
/18,5 
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2 
awaryjna 

168,0 

piaskowiec drobno i 
bardzo drobno-ziarnisty 
zilony, białoszary 
piaskowiec 
drobnoziarnisty z 
wkładkami 
średnioziarnistego, 
białoszary 
piaskowiec średnio i 
gruboziarnisty, 
białoszary 

140,0 46,54 50,0/5,7 
50,0 
/5,7 

5. 
Ożarów 
/cegielnia/ 

1 161,0 
jura 
środko-
wa 

jura 
środko-
wa 

piaskowiec z 
przerostami iłu 
syderytowego 
ciemnoszare 
piaskowiec zwietrzały 
ciemnoszary 
piaskowiec 
gruboziarnisty 
jasnoszary 

142,0 44,7 20,2/2,6 b.d. 

6. 
Krzywo-
rzeka 
/cegielnia/ 

1 200,0 
jura 
środko-
wa 

jura 
środko-
wa 

piaskowiec 
gruboziarnisty 
popielato-szary 
piaskowiec 
średnioziarnisty szary z 
wkładkami iłu czarnego 
piaskowiec 
średnioziarnisty z 
wkładkami iłu czarnego 
piaskowiec 
gruboziarnisty popielaty 
piaskowiec 
średnioziarnisty 
popielaty 

163,2 28,0 69,3/18,9 
69,3 
/18,9 

7. 
Komorniki 
/dom 
dziecka/ 

1 138,0 
jura 
środko-
wa 

jura 
środko-
wa 

piaskowce 
drobnoziarniste szare, 
silnie zasilone, mało 
zwięzłe 
piaskowce 
średnioziarniste szare, 
przechodzące w piaski 

88,0 35,1 20,75/32,0 
20,75 
/32,0 

8. 
Chotów 
/cegielnia/ 

1 160,0 
jura 
środko-
wa 

jura 
środko-
wa 

piaskowce zasilone 
piaskowce ze żwirami 
grubymi 
piaskowce 
średnioziarniste 

127,0 9,3 51,6/29,4 
25,0 
/15,0 

Źródło: Dokumentacje hydrogeologiczne w/w otworów studziennych, Operat wodnoprawny na pobór wód 
podziemnych i eksploatację urządzeń wodnych na stacji uzdatniania wody w miejscowości Mokrsko, 
gmina Mokrsko, październik 2012, Operat wodnoprawny na pobór wód podziemnych i eksploatację 
urządzeń wodnych na stacj uzdatniania wody w miejscowości Ożarów, gmina Mokrsko, październik 2014, 
Mapa hydrogeologiczna Polski, arkusze: Skomlin, Wieluń, Praszka, Rudniki; Warszawa, 2000. 

e. Siec hydrograficzna 

Gmina Mokrsko leży całkowicie w dorzeczu Warty, płynącej około 10 km na 

wschód od granic gminy. Przez obszar gminy przebiega dział wodny III rzędu, 

dzielący obszar gminy na dwie prawie równe części: północno-wschodnią należącą 

do zlewni rzeki Pyszna oraz południowo-zachodnią leżącą w zlewni rzeki Prosna. 

Obszar gminy nie jest przecięty większymi dopływami. 
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Do największych cieków wodnych przepływających przez obszar gminy 

zaliczają się: 

• Ożarka, rzeczka o długości 14,6 km stanowiąca prawobrzeżny dopływ Prosny. 

Jej obszar źródłowy znajduje się na północ od miejscowości Ożarów. Ujście do 

Prosny znajduje się w rejonie Praszki. Ożarka odwadnia południową część 

gminy. 

• Motyl – ciek wodny o długości 8,6 km, prawobrzeżny dopływ Prosny. Obszar 

źródłowy zlokalizowany jest w okolicach wsi Komorniki. Cały ciek odwadnia 

zachodni i południowy fragment gminy. 

• dopływ z Komornik – ciek o długości 7,5 km, prawobrzeżny dopływ Prosny, 

odwadniający środkowo-zachodni fragment gminy. Źródła cieku zlokalizowane są 

w środkowej części wsi Komorniki. 

• Olszyna (kanał Piaski-Kurów) – ciek o długości 11,8 km, odwadnia środkową i 

północną część obszaru gminy. 

• Kanał Krzyworzycki, uregulowany ciek o długości 11,4 km. Odwadnia wschodnią 

część obszaru gminy. Uchodzi do rzeki Pysznej na obszarze gminy Wieluń. 

Ponadto występują cieki okresowe, a w południowej części pojawiają się 

tereny podmokłe. Na omawianym obszarze występują też wody stojące, które tworzą 

stawy w południowej części gminy (w rejonie wsi Ożarów), zbiornik wodny w 

Krzyworzece oraz stawy powstałe w wyniku zalania wyrobisk poeksploatacyjnych 

przy cegielniach (w rejonie wsi Mokrsko, Chotów, Ożarów, Krzyworzeka).  

f. Gleby 

Zróżnicowanie gleb pod względem klasy bonitacji na terenie gminy 

przedstawia się następująco: 

Klasa Bonitacyjna (w % udziału powierzchni gruntów ornych) 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz Razem 

0,00 0,07 3,82 12,12 32,06 28,48 18,43 5,00 0,02 
100 

(4861 
ha) 

Źródło: Dane UG Mokrsko, kwiecień 2015 r. 

Bonitacja gleb waha się od II do VI klasy, przy czym przeważają gleby kl. III 

i IV. Największe kompleksy gleb III klasy bonitacyjnej znajdują się w północnej i 
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środkowej części gminy (okolice wsi Mokrsko, Krzyworzeka, Chotów, Mątewki i 

Słupsko). 

Najlepsze gleby gminy to gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne 

wyługowane oraz lokalnie czarne ziemie. Występują one dużymi kompleksami 

w środkowej części gminy w rejonie wsi Mokrsko, Krzyworzeka, Ożarów, a także 

mniejszymi płatami w rejonie wsi Komorniki oraz na północy w rejonie wsi Chotów, 

Słupsko. Są to gleby III klasy gruntów ornych (sporadycznie II kl.) zaliczane do 

kompleksu pszennego dobrego oraz żytnio-pszennego. Gleby te charakteryzują się 

dużą zasobnością w składniki pokarmowe, właściwymi stosunkami wodno-

powietrznymi, posiadają bardzo korzystne warunki do produkcji rolnej w szerokim 

zakresie upraw przy wysokiej kulturze rolnej. Do grupy gleb najlepszych należy także 

zaliczyć gleby o podobnym składzie mechanicznym, ale o niekorzystnych warunkach 

wilgotnościowych zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego, występujące 

sporadycznie niewielkimi płatami we wschodniej części gminy. Wszystkie te gleby są 

glebami prawnie chronionymi o dużych walorach środowiska przyrodniczego, 

wskazane do pozostawienia w dotychczasowym użytkowaniu. 

Gleby średniej jakości występują na całym obszarze gminy poza częścią 

południową. Występują głównie w formie dość dużych płatów w rejonie wsi Mątewki, 

Chotów i Komorniki. Są to głównie gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne 

wyługowane, a miejscami czarne ziemie właściwe. Są to gleby IV klasy gruntów 

ornych zaliczane do kompleksu żytniego dobrego. 

Gleby mało korzystne i bardzo mało korzystne do produkcji rolnej występują 

głównie w południowej części gminy, a ponadto niewielkimi przeważnie płatami na 

całym terenie. Większe ich powierzchnie znajdują się w rejonie wsi Orzechowiec, 

Pasternik, Ożarów, Krzyworzeka. Są to głównie gleby brunatne wyługowane 

z niewielkim udziałem gleb pseudobielicowych i czarnych ziem. Gleby te należą do 

V-VI klasy gruntów ornych, a zaliczane są do kompleksu żytniego słabego i żytnio-

łubinowego. Możliwości podniesienia żyzności tych gleb są niewielkie. Proponowane 

w planie zalesienia tych terenów są rozwiązaniem jak najbardziej prawidłowym. 

W gminie występują również chronione gleby organiczne, głównie torfowe, 

związane z dolinami niektórych cieków, znajdujących się w gminie. Są to głównie 
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obszary we wsiach Orzechowiec, Jasna Góra, Motyl i Banasie. Ich odsetek nie jest 

jednak duży.  

Na obszarze gminy występuje dużo terenów zmeliorowanych. Za priorytetowe 

działania należy uznać prace związane z konserwacją i prawidłowym 

funkcjonowaniem istniejących systemów melioracyjnych. Należy przyjąć, że 

inwestowanie i lokalizowanie obiektów i urządzeń o innym charakterze niż rolniczym 

nie powinno mieć miejsca na obszarach zmeliorowanych. 

Oceniając warunki glebowe gminy Mokrsko należy stwierdzić, że gmina 

posiada dzięki dominacji dobrych i bardzo dobrych gleb bardzo korzystne warunki do 

intensywnej gospodarki rolnej. 

g. Warunki klimatu lokalnego* 

Warunki klimatyczne gminy wykazują zasadnicze podobieństwo do cech 

klimatu całego rejonu Polski środkowej. Według podziału klimatycznego Polski W. 

Okołowicza gmina Mokrsko leży w południowo-wschodniej strefie Regionu Śląsko-

Wielkopolskiego, z zaznaczającymi się słabymi wpływami oceanicznymi.  

Ogólna charakterystyka tego regionu to: 

• średnie temperatury stycznia wynoszą 2° C, lipca 18,2° C; 

• zima trwa średnio 80 dni, lato 98 dni; 

• dni pogodnych w roku jest średnio 61, pochmurnych 110; 

• średni roczny opad wynosi 550 mm; 

• pokrywa śnieżna występuje przez około 63 dni; 

• wilgotność względna powietrza na rozpatrywanym terenie nie odbiega 

wartościom od innych obszarów środkowej Polski, mianowicie średnio w roku 

wynosi ona 81 % (wilgotność wykazuje zmienność przestrzenną w gminie, 

różnice lokalne spowodowane są rzeźbą, pokryciem terenu i zaleganiem wód 

gruntowych); 

• dnia z mgłą w skali rocznej notuje się średnio 42 (występuje zróżnicowanie 

przestrzenne – obszary w północnej części o płytko zalegającej wodzie gruntowej 

                                                   
*
 Na podstawie serwisu internetowego www.mokrsko.pl 
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są bardziej podatne na występowanie mgieł w stosunku do obszarów 

wyniesionych i suchych); 

• zachmurzenie nie wykazuje większej zmienności przestrzennej – średnio w roku 

zachmurzenie wynosi 6,7; 

• dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, cisz notuje się bardzo mało, 

co jest korzystnym zjawiskiem, gdyż nie zachodzi obawa stagnacji mgieł, 

zanieczyszczeń oraz świadczy to o dobrej wentylacji terenu. 

Na terenie gminy można wyróżnić tereny różniące się odmiennymi warunkami 

topoklimatycznymi (wg wcześniejszych opracowań fizjograficznych): 

• topoklimat terenów wyniesionych o suchym podłożu charakteryzuje się dobrymi 

warunkami solarnymi, bardzo dobrymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi, 

małą częstotliwością występowania mgieł, bardzo dobrymi warunkami 

przewietrzania. Tereny te mają najlepsze warunki topoklimatyczne wskazane do 

upraw rolnych oraz zabudowy mieszkaniowej. Niewskazana jest lokalizacja na 

tych terenach obiektów przemysłowych o szkodliwym i uciążliwym działaniu;  

• topoklimat terenów płaskich o suchym podłożu cechujący się przeciętnymi 

warunkami solarnymi, dobrymi warunkami termiczno-wilgotnościowymi, dobrymi 

warunkami przewietrzania. Tereny te mają dobre warunki topoklimatyczne 

wskazane do upraw polowych, sadowniczych itp. oraz zabudowy mieszkaniowej; 

• topoklimat terenów płaskich oraz lokalnych obniżeń, o wodzie gruntowej 

zalegającej płycej niż 1 m od powierzchni, charakteryzujących się przeciętnymi 

warunkami solarnymi właściwymi terenom płaskim, przeciętnymi warunkami 

termicznymi, okresowo gorszymi warunkami wilgotnościowymi i zwiększoną 

częstotliwością występowania mgieł, dobrymi warunkami przewietrzania 

z okresową tendencją do utrudnionego rozpraszania zanieczyszczeń. Obszary 

wskazane dla upraw wymagających dużych ilości wilgoci. Niewskazana 

lokalizacja zabudowy mieszkaniowej; 

• topoklimat terenów leśnych (głównie południowa część gminy) o swoistych 

warunkach klimatycznych cechujący się wyrównanym profilem termiczno-

wilgotnościowym, niekorzystnymi warunkami solarnymi (duże zacienienie), 

znaczną zacisznością, emisją związków eterowych działających bakteriobójczo 
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oraz regenerująco na organizm ludzki. Obszary ze wskazaniem do rozwoju 

funkcji rekreacyjno-turystycznej; 

topoklimat terenów stanowiących naturalne rynny spływu powietrza chłodnego, 

którymi grawitacyjnie spływa powietrze chłodne i wilgotne do dolin i obniżeń z wyżej 

położonych obszarów. W obniżeniach i dolinach nie należy stwarzać barier 

utrudniających grawitacyjny spływ powietrza chłodnego, a więc nasypów, zabudowy i 

zwartych zespołów zieleni prostopadle do osi doliny. 

h. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna 

Przy rozpatrywaniu warunków środowiska pod kątem ich wpływu na rolnictwo 

brane są pod uwagę, następujące elementy: gleba, klimat, rzeźba oraz warunki 

wodne terenu. Jest rzeczą oczywistą, że między poszczególnymi czynnikami 

przyrodniczymi istnieje współdziałanie, w wyniku którego mogą się tworzyć różne 

układy, mniej lub bardziej korzystne dla rozwoju roślin. Chów zwierząt gospodarskich 

na ogół nie wykazuje ścisłych zależności podczas rozwoju od poszczególnych 

komponentów, dlatego przede wszystkim mówimy tu o korzyściach z punktu 

widzenia możliwości rozwoju produkcji roślinnej. 

Mokrsko jest gminą rolniczą z przeważającym udziałem użytków rolnych. 

Rolnictwo jest wiodącą dziedziną gospodarki gminy. Na terenie gminy Mokrsko 

prowadzona jest produkcja roślinna i zwierzęca. W zakresie specjalizacji rolniczych 

wskazać należy przede wszystkim: 

• produkcję trzody chlewnej, 

• produkcję mleka; 

oraz w mniejszym stopniu: 

• uprawę ziemniaków, ukierunkowaną na rynki zbytu przede wszystkim w 

województwie śląskim, 

• szkółkarstwo sadzonek (rośliny jagodowe) oraz drzew i krzewów, 

• uprawę warzyw i owoców. 

Dane z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r. wskazują, że gmina wyróżnia 

się pod względem pogłowia trzody chlewnej i w tej dziedzinie gospodarki przoduje w 

powiecie. 
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Największy udział w ogólnej liczbie gospodarstw prowadzących działalność 

rolniczą mają gospodarstwa małe, o powierzchni nie przekraczającej 5 ha. Stanowią 

one ok. 63% ogólnej liczby gospodarstw. Gospodarstwa większe, o powierzchni od 5 

do 15 ha, stanowią około 31% ogólnej liczby gospodarstw prowadzących działalność 

rolniczą. Pozostałe 6% stanowią gospodarstwa przekraczające 15 ha powierzchni, 

zajmując przy tym blisko 1/3 powierzchni wszystkich gospodarstw. 

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego prowadzącego działalność rolniczą 

wynosi w gminie 6,92 ha, co jest wartością nieznacznie większą od średniej wartości 

dla powiatu (6,88 ha). 

Gleby klasy III i IV przekraczają 75% powierzchni użytków rolnych. Na 

obszarze gminy podstawowe uprawy to zboża, gdzie dominują pszenżyto, jęczmień i 

pszenica oraz mieszanki zbożowe. Powierzchnia zasiewu zbożami zajmuje 

powierzchnię 4012 ha, co stanowi blisko 92% wszystkich powierzchni zajętych pod 

uprawy. Silnie rozwinięta w gminie jest gałąź produkcji rolniczej związana z hodowlą 

zwierząt. Spośród zwierząt dużych największy udział mają trzoda chlewna (blisko 10 

tys. sztuk na 320 gospodarstw) i bydło (15 303 sztuki na 314 gospodarstw). 

Prawie cała powierzchnia gruntów rolnych w gminie jest zmeliorowana, od 

Ożarowa i Komornik na południu aż po północną granicę gminy. 

Lesistość gminy wg danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 18,7%. Lasy 

zajmują powierzchnię 1486 ha. Największe kompleksy leśne zlokalizowane są w 

południowej i południowo-zachodniej części gminy. Dominującym typem 

siedliskowym kompleksów leśnych w gminie są bory: bór mieszany świeży, bór 

mieszany wilgotny i bór świeży w południowej części lasów, oraz bór suchy w 

okolicach miejscowości Słoniny. Podstawowym gatunkiem drzew w tych siedliskach 

jest sosna choć zaznacza się udział brzozy oraz dębów. Lasy w gminie pełnią przede 

wszystkim funkcje gospodarczą, chociaż kompleksy rosnące wzdłuż cieku wodnego 

na granicy z gminą Praszka pełnią funkcję ochronną – ochrona wody 

i. Obszary i obiekty chronione 

Na obszarze gminy zlokalizowane są zarówno wielkoobszarowe jak i 

indywidualne formy ochrony przyrody, do których zaliczyć należy: Obszar 
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Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza 

ożarowskie”, pomniki przyrody i użytki ekologiczne. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny 

Utworzony na terenie 7 gmin: Bolesławiec, Galewice, Łubnice, Sokolniki, 

Wieruszów, Mokrsko i Skomlin w celu ochrony cennych ze względu na walory 

przyrodnicze i krajobrazowe zróżnicowanych ekosystemów, a w szczególności 

naturalnego koryta rzeki Prosny, wartościowych ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną 

funkcję korytarza ekologicznego. Aktem prawnym wyznaczającym przedmiotowy 

obszar jest rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. 

w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego Nr 75, poz.711) zmienione Rozporządzeniem Nr 19/2009 Wojewody 

Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody 

Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego 

Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 236, poz. 2117). W granicach 

obszaru znajduje się południowa część gminy Mokrsko. 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

Na obszarze gminy zlokalizowany jest jeden zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie”. Obszar ten zlokalizowany w południowej części 

gminy obejmuje urozmaiconą zachodnią część Wyżyny Wieluńskiej z jej łagodną 

pofalowaną rzeźbą. Powierzchnia zespołu wynosi około 630 ha. Podstawę prawną 

stanowi rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego  z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie 

wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły 

przyrodniczo-krajobrazowe (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 115) oraz 

rozporządzenie Nr 9/99 Wojewody Łódzkiego z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie 

wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez dotychczasowych wojewodów i 

nadal obowiązujących na obszarze województwa łódzkiego lub jego części (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego Nr 28, poz. 137). 
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Pomniki przyrody 

Na terenie gminy Mokrsko ochroną prawną w postaci pomników przyrody 

objęte zostały: 

• lipa drobnolistna rosnąca przy plebanii we wsi Chotów (Rozporządzenie 

Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie uznania za obiekty 

chronione Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 29, poz. 174), 

• 2 lipy drobnolistne zlokalizowane w Mokrsku, w parku wiejskim (Rozporządzenie 

Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie uznania za pomnik 

przyrody Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3, poz. 9), 

• 5 wiązów szypułkowych, 2 lipy drobnolistne, dąb szypułkowy, klon zwyczajny, 

grab zwyczajny zlokalizowane w parku wiejskim w Komornikach 

(Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie 

uznania za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3, poz. 9), 

• jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, 7 dębów szypułkowych zlokalizowane w parku 

wiejskim w Ożarowie (Rozporządzenie  Wojewody Sieradzkiego  z dnia 3 lutego 

1998 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3, 

poz. 9), 

• 2 dęby szypułkowe, lipa drobnolistna rosnące na terenie Ośrodka Zdrowia w 

Ożarowie i na terenie Muzeum w Ożarowie (Uchwała NR IV/26/11 Rady Gminy 

Mokrsko z dnia 24.01.2011 r. W sprawie ustanowienia pomników przyrody na 

terenie Gminy Mokrsko (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 89, poz 763) zmieniająca 

Rozporządzenie  Wojewody Sieradzkiego  z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie 

uznania za pomnik przyrody Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 3, poz. 9), 

• dąb szypułkowy rosnący w Ożarowie, na terenie leśnictwa Ożarów, oddz. 162b 

(Rozporządzenie Nr 20/2005 Wojewody  Łódzkiego z dnia 13 lipca 2005 r. w 

sprawie uznania za pomniki przyrody). 

Użytki ekologiczne 

Na terenie gminy ochroną prawną w postaci użytków ekologicznych objęte 

zostały: 

• dwa bagna śródleśne w miejscowości Ożarów, Leśnictwie Ożarów 
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(Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody  Łódzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w 

sprawie uznania za użytki ekologiczne), 

bagno śródleśne w miejscowości Motyl Żelazna, Leśnictwie Wróblew 

(Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody  Łódzkiego z dnia 22 maja 2000 r. w sprawie 

uznania za użytki ekologiczne). 

j. Flora i fauna 

Szata roślinna jest jednym z najbardziej przeobrażonych elementów 

środowiska przyrodniczego gminy. W krajobrazie gminy dominują siedliska rolnicze 

zajęte na pola uprawne, na których prowadzona jest monokulturowa uprawa roślinna. 

Porastająca ją roślinność to gatunki typowe i pospolite dla regionu. Gatunki 

segetalne takie jak: chaber bławatek, mak polny, mak piaskowy, bylica pospolita 

stanowią podstawowy komponent florystyczny tych siedlisk. 

Na kształt szaty roślinnej gminy ogromny wpływ mają lasy. Ich udział w 

ogólnej powierzchni gminy wynosi blisko 19%. Największe, zwarte powierzchniowo 

zbiorowiska roślinności leśnej znajdują się w południowej części gminy. Lasy w 

gminie pełnią przede wszystkim funkcję gospodarczą, ale spełniają też istotną rolę 

krajobrazową i ekologiczną. Zróżnicowanie typów siedliskowych nie jest znaczne. 

Dominujący jest udział siedlisk borowych – bory mieszane świeże, bory świeże, bory 

mieszane wilgotne. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna. Drzewostan 

uzupełniają takie gatunki jak brzoza, dąb, modrzew czy buk. W warstwie podszytu 

wyróżniającymi gatunkami są kruszyna pospolita, jarząb pospolity, czeremcha 

pospolita, świerk pospolity, jałowiec. Runo leśne zbudowane jest w większości także 

z gatunków pospolitych i charakterystycznych dla regionu, w szczególności różnych 

gatunków mchów, paproci czy traw. 

Zbiorowiska łąkowe skupione są głównie w dolinach rzek: Ożarki, Kanału 

Krzyworzyckiego oraz bezimiennych cieków wodnych. Łąki są elementem 

antropogenicznym w krajobrazie, powstały w miejscu wycięcia lasów użyźniane są 

corocznymi zalewami wód wiosennych. Zbiorowiska te odznaczają się szczególnymi 

walorami przyrodniczymi, umożliwiają zachowanie dużej bioróżnorodności oraz 

pełnią funkcje wodno- i glebochronne, hydrologiczne, klimatyczno-higieniczne i 
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krajobrazowe. Specyficznymi walorami przyrodniczymi odznaczają się występujące 

głównie w dolinach cieków, rzadziej w zagłębieniach bezodpływowych zespoły 

roślinności szuwarowotorfowiskowej. Stwarzają one możliwości bytowania dla 

bogatego zespołu zwierząt związanych ze środowiskiem wodno–błotnym. 

Duże znaczenie mają zadrzewienia nie będące zbiorowiskami leśnymi. Są to: 

• zadrzewienia przywodne, ciągnące się wzdłuż cieków wodnych (wierzby, olsze, 

brzozy, kruszyna), 

• zadrzewienia przydrożne, towarzyszące ciągom komunikacyjnym, 

• zadrzewienia śródpolne, często porastające tereny nie użytkowane rolniczo i 

miedze (zarośla tarniny, dzikiej róży, jeżyn, derenia, pojedyncze drzewa). 

Na całym omawianym obszarze grupą wykazującą silną ekspansję są rośliny 

synantropijne tj. związane z siedliskami stworzonymi przez człowieka (np. pola, 

ogrody, nieużytki, nasypy, drogi, podwórza, śmietniki). W najniższym piętrze 

występuje roślinność synantropijna pochodzenia ruderalnego, w piętrze średnim - 

krzewy, w tym również sadzone w postaci żywopłotów, piętro najwyższe stanowią 

kompleksy zielni wysokiej – drzew sadzone w układach kępowych lub szpalerowych. 

Ostoją zwierząt na terenie gminy są głównie lasy, zadrzewienia oraz wszelkie 

zbiorniki wód płynących i stojących jak również tereny podmokłe. Fauna ssaków 

związanych ze zbiorowiskami leśnymi jest bardzo zróżnicowana. Występują tu duże 

parzystokopytne i drobne ssaki z rzędów: owadożerne, gryzonie, a także małe i 

średnie drapieżne. W kompleksach leśnych występują jeleniowate. Najliczniejszym 

przedstawicielem tego rzędu jest sarna. Z rzędu owadożernych występują: jeż 

wschodni, kret i ryjówki. Z gryzoni można wymienić: nornice rudą, mysz leśną i mysz 

zaroślową oraz wiewiórkę rudą. Bogactwo fauny krajobrazu rolniczego zależy przede 

wszystkim od stopnia jego mozaikowatości oraz intensywności prowadzonej tam 

gospodarki. Najliczniejszymi ssakami na terenie upraw rolnych są gryzonie gatunków 

łownych. Występują tutaj królik, zając oraz pełna populacja sarny. 

Gatunki ptaków bytujących na obszarze gminy należą do awifauny 

synantropijnej oraz typowej dla różnego rodzaju zadrzewień, zlokalizowanych także 

w pobliżu siedzib ludzkich (np. parki, ogrody). Są to gatunki pospolite, osiągające 
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wysokie liczebności w Polsce i w regionie takie jak sierpówka, rudzik, kapturka, 

bogatka, modraszka, pełzacz ogrodowy, mazurek, zięba, drozdy, szpaki. 

k. Środowisko kulturowe  

Ochrona dóbr kultury materialnej i niematerialnej jest celem polityki 

przestrzennej, a kształtowanie środowiska kulturowego powinno generować rozwój 

innych dziedzin życia regionu (np. turystykę i rekreację, osadnictwo, leśnictwo, 

rolnictwo). Obiekty kultury materialnej winny być wykorzystane i użytkowane z 

zapewnieniem opieki konserwatorskiej, rewaloryzacji i nadania im odpowiednich 

funkcji użytkowych.  

W studium uwzględnia się w szczególności ochronę: 

• zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru, 

• zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, 

• obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zabytki nieruchome wpisane do rejestru 

Lp. Lokalizacja Obiekt Data 
Nr i data wpisu do 
rejestru 

1. Chotów 
kościół parafialny pw 
św. Marcina 

1616-1624 r. 
Nr 934/112/A z dnia 30 
grudnia 1967 r. 
Decyzja KLIV-680/832/67 

2. Komorniki 
kościół parafialny pw 
Narodzenia N.P. Marii  

1631 r. 
Nr 949/121/A z dnia 30 
grudnia 1967 r. 

3. Krzyworzeka 
kościół parafialny pw. 
śś Piotra i Pawła 

1264 r. 
przebudowa w 
XVIII w. 

Nr 306/129/A z dnia 30 
grudnia 1967 r. 
Decyzja KLIV/680/847/67 

4. Krzyworzeka 

dzwonnica przy 
zespole kościoła 
parafialnego pw. śś 
Piotra i Pawła 

1 poł. XIII w. 
Nr 946/130/A z dnia 30 
grudnia 1967 r. 
Decyzja KLIV/680/848/67 

5. Mokrsko 
kościół parafialny pw. 
św. Stanisława B.M. 

1626 r. 
Nr 949/139/A z dnia 30 
grudnia 1967 r. 
Decyzja KLIV/680/853/67 

6. Ożarów 
dwór modrzewiowy 
w założeniu dworsko-
parkowym 

ok. 1757 r. 

Nr 147/A z dnia 1 czerwca 
1967 r. 
Decyzja KLIV/680/55/67 z dnia 
1 czerwca 1967 r. 

7. Ożarów 
dom, tzw. „kamienica” 
w założeniu dworsko-
parkowym 

1 ćw. XX w. 
przed 1920 r. 

Nr A/110 z dnia 28 lutego 
2011 r. 
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8. Ożarów park z aleją lipową II poł. XVIII w. 
Nr 413/A z dnia 18 sierpnia 
1996 r. 
Decyzja PSOZ.I.5347/25/96 

9. Ożarów altana  
Nr 413/A z dnia 18 sierpnia 
1996 r. 

10. Ożarów 
baszta widokowa 
(relikt) 

1800 r. 
Nr 413/A z dnia 18 sierpnia 
1996 r. 

11. 
Ożarów 
Kocilew 

wiatrak 1914-1918 r. 
Nr 337/A z dnia 6 października 
1986 r. 
Decyzja KLIV-5340/16/86 

 

Obszary objęte ochroną na podstawie ustaleń miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Obowiązujący plan miejscowy ustala zasady ochrony oraz sposób 

zagospodarowania dóbr kultury. Ochroną zostały objęte obszary stanowisk 

archeologicznych, strefy obserwacji archeologicznej oraz obiekty wpisane do rejestru 

zabytków. Ustalenia ochrony w planie określają zasady postępowania w trakcie 

realizacji inwestycji m. in. poprzez ustalenie obowiązku uzgodnienia z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków wszelkich planowanych inwestycji kubaturowych, 

drogowych, liniowych, związanych z uzbrojeniem terenu, eksploatacją kruszywa i 

innych związanych z robotami ziemnymi – naruszającymi strukturę gruntu poniżej 

warstwy ornej – tj. głębiej niż 30 cm na obszarze stanowisk archeologicznych oraz 

stref obserwacji archeologicznej. W odniesieniu do obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków plan ustala, że wszelkie prace polegające na zmianie istniejącego stanu i 

wyglądu obiektu wymagają każdorazowo uzgodnienie z Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków, na terenach wokół obiektów obowiązuje uzgodnienie z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków planowanych wycinek i pielęgnacji 

drzewostanu na obiektach. Ponadto plan zakazuje lokalizacji masztów telefonii 

komórkowej i reklam wielkoformatowych. 

Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków  

W Gminnej Ewidencji Zabytków znajduje się 68 obiektów i obszarów 

stanowiących wartość historyczną i kulturową. 
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L.p. Miejscowość Nazwa Ulica/nr, lokalizacja Datowanie 
1. Chotów zespół kościoła parafialnego p.w. 

św. Marcina – kościół 
- 1616-1624 

2. Chotów zespół kościoła parafialnego p.w. 
św. Marcina – otoczenie kościoła w 
granicach trwałego ogrodzenia 
przykościelnego 

- XVII-XX w. 

3. Chotów cmentarz parafialny przy drodze 
prowadzącej do 
miejscowości 
Krzyworzeka 

1 poł. XX w. 

4. Chotów cmentarz choleryczny - ok. 2 poł. XIX w. 
5. Chotów dawny zespół dworsko-parkowy – 

dwór – obecnie szkoła 
- 3 ćw. XIX w. 

6. Chotów dawny zespół dworsko-parkowy – 
park 

przy szkole 
podstawowej 

3 ćw. XIX w. 

7. Chotów dom 29 1942 r. 
8. Chotów dom 36 1942 r. 
9. Chotów dom 52 lata 30 XX w. 
10. Komorniki zespół kościoła parafialnego p.w. 

Narodzenia N.P. Marii – kościół 
- 1631 r. 

11. Komorniki zespół kościoła parafialnego p.w. 
Narodzenia N.P. Marii – otoczenie 
kościoła 

-  XVII w. 

12. Komorniki cmentarz parafialny przy drodze polnej 
równolegle do trasy 
Komorniki –Zmyślona 

pocz. XX w. 

13. Komorniki dawny zespół dworski 
obecnie dom dziecka 

- 1880-1900 

14. Komorniki dom 62 ok. 1925 r. 
15. Komorniki dom 103 1924 r. 
16. Komorniki dom 133 1926 r. 
17. Krzyworzeka zespół kościoła parafialnego p.w. 

śś. Piotra i Pawła – kościół 
- 1264 r. 

przebudo-wany 
w XVIII w. 

18. Krzyworzeka zespół kościoła parafialnego p.w. 
śś. Piotra i Pawła – dzwonnica 

- 1 poł. XIII w. 

19. Krzyworzeka zespół kościoła parafialnego p.w. 
śś. Piotra i Pawła – otoczenie 
kościoła 

- XIII w. 

20. Krzyworzeka cmentarz parafialny przy drodze powiatowej 
Wieluń-Mokrsko 

2 poł. XIX w. 

21. Krzyworzeka cmentarz choleryczny - ok. 2 poł. XIX w. 
22. Krzyworzeka dom 40 1942 r. 
23. Krzyworzeka dom 113 1942 r. 
24. Krzyworzeka dom 158 ok. 1919 r. 
25. Krzyworzeka dom 188 ok. 1942 r. 
26. Krzyworzeka dom 193 koniec XIX w. 
27. Mokrsko zespół kościoła parafialnego p.w. 

św. Stanisława B.M. – kościół 
- 1626 r. 

28. Mokrsko zespół kościoła parafialnego p.w. 
św. Stanisława B.M. – otoczenie 
kościoła 

- XVII w. 

29. Mokrsko cmentarz parafialny cmentarz znajduje się 
za kościołem 

2 poł. XIX w. 
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30. Mokrsko cmentarz choleryczny - ok. 2 poł. XIX w. 
31. Mokrsko park dworski przy drodze Wieluń-

Skomlin 
XIX w. 

32. Mokrsko dawny zespół dworski – dwór – 
obecnie dom kultury 

przy drodze Wieluń-
Skomlin 

3 ćw. XIX w. – 
ok. 1920 r. 

33. Mokrsko dom 56 1942 r. 
34. Mokrsko dom 108 1 ćw. XX w. 
35. Mokrsko dom 204 1930 r. 
36. Mokrsko dom 276 1934 r. 
37.  Ożarów zespół kościoła parafialnego p.w. 

św. Marii Magdaleny – kościół 
- 1938-45 

38. Ożarów zespół kościoła parafialnego p.w. 
św. Marii Magdaleny – otoczenie 
kościoła 

- XX w. 

39. Ożarów zespół kościoła parafialnego p.w. 
św. Marii Magdaleny – plebania 

- XX w. 

40. Ożarów cmentarz parafialny przy drodze Ożarów-
Popowice 

przed 1885 r. 

41. Ożarów cmentarz choleryczny - ok. 2 ćw. XIX w. 
42. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 

modrzewiowy dwór 
- ok. 1757 r. 

43. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 
kamienica 

park leśny 1 ćw. XX w. 
przed 1920 r. 

44. Ożarów założenie dworsko-parkowe – dom 
mieszkalny „karbowego” i „forysia” 

- 1 poł. XIX w. 

45. Ożarów założenie dworsko-parkowe – dom 
mieszkalny „kurnik” 

park leśny 1 poł. XIX w. 

46. Ożarów założenie dworsko-parkowe – dom - 1 poł. XIX w. 
47. Ożarów zespół dworsko-parkowy – 

leśniczówka 
- 1 poł. XIX w. 

48. Ożarów zespół dworsko-parkowy – kantorek - 1 poł. XIX w. 
49. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 

budynek podworski – mieszkanie 
służby dworskiej 

- 1 poł. XIX w. 

50. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 
budynek podworski – dom włodarza 
(polowego) 

- 1 poł. XIX w. 

51. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 
budynek gospodarczy – obora 

- 1 poł. XIX w. 

52. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 
budynek gospodarczy – świniarnia 

- 1 poł. XIX w. 

53. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 
budynek gospodarczy 

- 1 poł. XIX w. 

54. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 
wieża widokowa 

- 1800 r. 

55. Ożarów założenie dworsko-parkowe – 
cegielnia 

- 1910-15 r. 

56. Ożarów założenie dworsko-parkowe – park - 2 poł. XVIII w. 
57. Ożarów wiatrak Kocilew 1914 r. 

odbudowany w 
1918 r. 

58. Ożarów dom 33 1934 r. 
59. Ożarów dom 60 1923 r. 
60. Ożarów dom 62 1918 r. 
61. Ożarów dom 138 1945 r. 
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62. Ożarów dom 150 1928 r. 
63. Ożarów dom 156 1921 r. 
64. Ożarów dom 158 1923 r. 
65. Ożarów dom 159 ok. 1950 r. 
66. Ożarów dom 169 pocz. XX w. 
67. Ożarów dom 179 1933 r. 
68. Ożarów dom 184 1911 r. 

Stanowiska archeologiczne  

Na terenie gminy znajduje się szereg stanowisk archeologicznych, 

oznaczonych na rysunku zmiany studium, będących świadectwem wielowiekowego 

osadnictwa.  

3. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z 
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 
CHRONIONYCH. 

Ocena uwarunkowań środowiska przyrodniczego, warunków sanitarno-

zdrowotnych oraz walorów krajobrazowych obszaru opracowania pozwala na 

dokonanie diagnozy jego obecnego oraz potencjalnego stanu, jak również 

możliwości dalszego funkcjonowania. W warunkach naturalnych środowisko 

przyrodnicze tworzy układ wzajemnie ze sobą powiązanych i wpływających na siebie 

elementów abiotycznych i biotycznych. Wszelka działalność człowieka powoduje 

zmiany w pierwotnym stanie równowagi. Przekształceniom i degradacji na skutek 

antropopresji podlegają poszczególne elementy środowiska, przy czym zmiana 

jednego wywołuje zaburzenia równowagi w całym układzie, co oddziałuje na 

pozostałe elementy. Poszczególne komponenty środowiska odznaczają się 

zróżnicowaną wrażliwością na procesy degradujące, przez co ich stan i możliwości 

funkcjonowania są również odmienne. 

Na terenie gminy Mokrsko główne źródła zagrożenia środowiska są 

spowodowane jego zanieczyszczeniem (czyli wprowadzeniem do powietrza, wody, 

ziemi,  substancji  stałych, ciekłych lub gazowych albo energii w takich ilościach lub w 

takim składzie, który może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę 

żywą, glebę, wodę lub spowodować inne zmiany w środowisku, w tym również 
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kulturowym). Powstają one w wyniku postępującego procesu urbanizacji, który 

przekłada się na rozwój  transportu, gospodarki komunalnej itp.   

Występujące na terenie gminy zagrożenia to przede wszystkim: 

• zagrożenia atmosfery, 

• zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

• hałas, 

• pole elektromagnetyczne, 

• osuwanie się mas ziemnych, 

• zagrożenie wystąpienia powodzi. 

a. Zagrożenia atmosfery oraz jej stan 

Rodzaje źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza w gminie można podzielić na: 

• emisję punktową (zorganizowaną emisję z kominów zakładowych powstałą w 

wyniku energetycznego spalania paliw i przemysłowych procesów 

technologicznych),  

• emisję liniową (komunikacyjną, pochodzącą głównie z transportu 

samochodowego, kolejowego, w której poszczególne odcinki drogi rozpatrywane 

są jako emitory), 

• emisję powierzchniową (w skład której wchodzą zanieczyszczenia komunalne z: 

palenisk domowych, gromadzenia i utylizacji ścieków i odpadów), 

• emisje z rolnictwa pochodzącą z upraw i hodowli zwierząt. 

Na terenie gminy nie jest prowadzona stała kontrola zanieczyszczeń 

powietrza. Nie mniej jednak zakłada się, że wpływ na jego stan mają przede 

wszystkim procesy energetycznego spalania paliw związane z emisją 

powierzchniową oraz emisją punktową. Są one szczególnie uciążliwe w okresie 

grzewczym wśród zwartej zabudowy, która utrudnia proces rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń. Procesy te pochodzą zarówno z niskich emitorów 

odprowadzających gazowe produkty spalania z palenisk domowych jak i lokalnych i 

zbiorczych kotłowni, w których często podstawowym nośnikiem grzewczym jest 

węgiel, niestety często złej jakości o dużej zawartości siarki. Dominującą rolę w 

systemie ciepłowniczym gminy, a zarazem największymi emitorami zanieczyszczeń, 
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są zakładowe i komunalne kotłownie. Podłączone są do nich głównie zakłady 

produkcyjne i obiekty gminne. Obiekty te powodują okresowy wzrost stężeń pyłu 

zawieszonego, a także dwutlenku siarki, które mogą się kumulować zwłaszcza w 

okresie grzewczym.  

Istotnym źródłem zanieczyszczenia atmosfery są również trasy 

komunikacyjne, zwłaszcza drogi o znaczeniu krajowym czy ponadlokalnym. Źródła 

emisji komunikacyjnej znajdują się nisko nad ziemią, co sprawia, że 

zanieczyszczenia emitowane z silników pojazdów kumulują się głównie w 

najbliższym otoczeniu dróg, a ich wpływ na jakość powietrza maleje wraz z 

odległością. Szkodliwe substancje pochodzące ze spalania paliw stanowią źródło 

zanieczyszczenia zarówno powietrza, jak i gleb, a w konsekwencji również wód 

powierzchniowych i podziemnych na skutek wymywania zanieczyszczeń z 

powierzchni gruntu. Na obszarze gminy wpływ na powietrze atmosferyczne mają 

przede wszystkim drogi powiatowe. Droga krajowa, przebiegająca we wschodniej 

części gminy, nie stanowi głównego źródła zanieczyszczeń i jej wpływ na atmosferę 

w gminie nie jest znaczący. 

Działalność rolnicza, szczególnie rozwinięta tak mocno jak w gminie Mokrsko, 

nie pozostaje obojętna dla atmosfery. Wiąże się ona bowiem z:  

• nasileniem erozji eolicznej, 

• intensyfikacją pylenia z pól,  

• intensyfikacją nawożenia oraz zwiększoną emisją nawozów sztucznych czy 

środków ochrony roślin, 

• kompostowaniem i emisją produktów rozkładu materii organicznej, 

• zwiększoną emisją amoniaku, którego źródłem są zwierzęta hodowlane, 

• wzrostem zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów i maszyn rolniczych. 

Z pośród w/w źródeł zagrożenia jeden z istotniejszych problemów stanowi 

emisja pyłu, który powstaje: w wyniku prac polowych (tj. orania i zbierania plonów), 

nawożenia, emisji pyłków z uprawianych roślin, wypalania pól, transportu plonów i 

hodowli zwierząt (w tym karmienia zwierząt zbożami). Zgodnie z danymi zawartymi w 

„Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2014 r.” emisja pyłu 

PM10 w województwie wyniosła: 1 128,7 Mg/a z hodowli i 1 513,7 Mg/a z uprawy. 
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Natomiast gmina Mokrsko wskazana została jako obszar, na którym emisja ta 

utrzymuje się na poziomie sięgającym wartości 1,5 – 2,8 Mg/a w przypadku hodowli 

oraz 2,4 – 3,7 Mg/a dla upraw. 

b. Zagrożenia wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich stan 

Z pośród wszystkich cieków powierzchniowych znajdujących się na terenie 

gminy Mokrsko tylko Kanał Krzyworzycki i Kanał Piaski-Kurów, które wchodzą w 

skład Jednolitej Części Wód Powierzchniowych† – Pyszna do Dopływu z Gromadzic, 

objęte zostały badaniami wykonywanymi w ramach sieci monitoringu operacyjnego 

wód powierzchniowych województwa łódzkiego w 2014 r. Ze względu na znaczny 

stopień przeobrażenia w/w JCW ocenie poddano: potencjał ekologiczny, jego stan 

chemiczny oraz stan. Zgodnie z obowiązującymi przepisami potencjał ekologiczny 

klasyfikuje się na podstawie zbadanych elementów biologicznych, 

fizykochemicznych, hydromorfologicznych do jednej z pięciu klas: 

• I – oznacza potencjał ekologiczny maksymalny, 

• II – oznacza potencjał ekologiczny dobry, 

• III – oznacza potencjał ekologiczny umiarkowany, 

• IV – oznacza potencjał ekologiczny słaby, 

• V – oznacza potencjał ekologiczny zły 

Stan chemiczny badany na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód dzieli 

się na: 

• dobry - oznacza stan chemiczny wymagany do spełnienia celów środowiskowych 

ustalonych dla jednolitej części wód powierzchniowych, zgodnie z ustawą Prawo 

wodne, 

• poniżej dobrego - jeżeli jeden lub więcej wskaźników chemicznych nie osiąga 

zgodności ze środowiskowymi normami jakości, 

Stan jednolitej części wód określa się jako: 

• dobry – w przypadku gdy dana JCW osiąga przynajmniej dobry potencjał 

ekologiczny i dobry stan chemiczny, 

                                                   
† jednolite części wód powierzchniowych rozumiane są jako oddzielne, znaczące elementy wód 

powierzchniowych, takich jak rzeka lub jej część, jezioro, inne zbiorniki wodne, itp., które dzielą się na 
naturalne, silnie zmienione i sztuczne 
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• zły – w każdym innym przypadku niż wymieniony powyżej. 

Klasyfikacja potencjału ekologicznego i chemicznego  
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dopływu z 
Gromadzic 

Pyszna-
Stawek 

silnie 
zmienio

na 
IV II PPD* słaby dobry - 

*PPD – poniżej potencjału dobrego 

Źródło: Zestawienie tabelaryczne oceny jednolitej części wód powierzchniowych w województwie 

łódzkim za 2013 rok 

 

W przypadku wód powierzchniowych zagrożenie ich jakości oraz słaby 

potencjał ekologiczny wynika przede wszystkim z charakteru zagospodarowania 

terenu gminy, jego właściwości fizykochemicznych, a także charakteru ognisk 

zanieczyszczeń, za które uznać należy takie efekty działalności człowieka 

prowadzące do zmian własności fizycznych, chemicznych oraz biologicznych, 

obniżających walory jakościowe wód. Na terenie gminy za główne źródło 

zanieczyszczeń należy uznać:  

• niewydolny i słabo rozwinięty system kanalizacji - podczas gdy z wodociągu 

gminnego korzysta 4760 mieszkańców, z sieci kanalizacyjnej już tylko 1622, co 

stanowi 29,9% ogólnej liczby mieszkańców, przy czym dostęp do sieci kanalizacji 

sanitarnej mają jedynie wsie Mokrsko i Krzyworzeka. Same ścieki odprowadzane 

są do oczyszczalni ścieków w Mokrsku, która w 2013 r. odprowadziła do cieku 

Olszanka 97 452 m3/rok‡ ścieków. 

• ścieki przemysłowe powstające w zakładzie przetwórstwa mięsnego w Mokrsku – 

są one odprowadzane do zakładowej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 

ścieków, która w 2013 r. odprowadziła do rowu R-D/16 – Dopływ z Komornik 

93 880 m3/rok ścieków, 

                                                   
‡ zgodnie z informacjami zawartymi w „Wykazie oczyszczalni ścieków na terenie województwa 
łódzkiego o emisjach zanieczyszczeń do wód lub do ziemi powyżej 5m

3
/d w 2013 roku” 
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• spływy powierzchniowe z terenów pól uprawnych (na których stosowane są 

nawozy mineralne i chemiczne środki ochrony roślin),  

• spływy powierzchniowe pochodzące z sieci drenarskiej, które trafiają do wód 

wraz z opadami, 

• spływy powierzchniowe z tras komunikacyjnych – brak odpowiednio rozwiniętej 

kanalizacji deszczowej. 

 

 Na terenie gminy w ramach sieci monitoringu wód podziemnych województwa 

łódzkiego znajduje się 1 punkt badawczy monitoringu diagnostycznego 

zlokalizowany w Ożarowie. Ocenę wód dokonano w 2014 r. zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i 

sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), według której 

wody podziemne możemy zakwalifikować do 5 klas jakości: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

• klasa II – wody dobrej jakości, 

• klasa III – wody zadowalającej jakości, 

• klasa IV – wody niezadawalającej jakości, 

• klasa V – wody złej jakości. 

Jakość wód podziemnych w Ożarowie 

Miejscowość Stratygrafia 
Klasa 

czystości 
Wskaźniki decydujące o klasie 

Ożarów 
jura 

środkowa 
II temperatura – 12,5oC, Mn – 0,075mg/l, Fe – 4,25 mg/l 

Źródło Ocena jakości wód podziemnych w punktach badawczych monitoringu diagnostycznego w 

2014 roku w województwie łódzkiem 

W w/w badanym punkcie kontrolnym wody ujmowane z pokładów jury 

środkowej charakteryzowały się dobrą jakością, o niewielkiej podwyższonej 

zawartość żelaza i manganu pochodzących z naturalnych procesów – ich obecność 

nie wykazuje istotnego oddziaływania antropogenicznego. 
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c. Hałas 

Jednym z bardziej determinujących czynników jakości środowiska jest hałas 

rozumiany jako dźwięki niepożądane, uciążliwe, szkodliwe. Może on wywierać 

niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, świat zwierzęcy i roślinny, a jego 

szkodliwość zależy od natężenia, częstotliwości, charakteru zmian w czasie, 

długotrwałości działania. Hałas występuje powszechnie, zwłaszcza wzdłuż tras 

komunikacyjnych, obiektów przemysłowych i usługowych o charakterze wytwórczym.  

Na terenie gminy nie ma stałego punktu pomiarowego, jednak można przyjąć, że 

głównym jego źródłami są: 

• hałas komunikacyjny,  

• zakłady produkcyjne, usługowe i rzemieślnicze, 

• eksploatacja powierzchniowa. 

d. Pole elektromagnetyczne 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są systemy 

wytwórcze i przesyłowe energii elektrycznej, stacje radiowe, telewizyjne i telefonii 

komórkowej, urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i 

urządzenia użytku domowego, słowem - promieniowanie to występuje powszechnie 

w środowisku. Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia, 

które emitują fale elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o 

częstotliwości od 0,1 do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w 

środowisku naturalnym. W gminie Mokrsko do sztucznych źródeł emisji pól 

elektromagnetycznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska należą: 

• linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110kV i 15 kV, 

• urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne wykorzystywane w przemyśle, 

ośrodkach straży pożarnej. 

e. Osuwanie się mas ziemnych 

Na terenie gminy nie występują obszary, na których mogą wystąpić zjawiska 

związane z osuwaniem się mas ziemnych.    
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f. Zagrożenie wystąpienia powodzi 

Na obszarze gminy nie występują obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią. Jednak z uwagi na dosyć gęstą sieć hydrograficzną lokalnie mogą 

występować okresowe wezbrania w miejscowościach Chotów (w tym Górale), 

Mokrsko, Ożarów, Komorniki i Krzyworzeka. 

4. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM 
ALBO KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 
PROJEKTU STUDIUM 

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mokrsko stanowi dokument planistyczny o lokalnym znaczeniu. Przy jego 

sporządzaniu miały zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

wspólnotowym i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, 

a mianowicie: 

- utrzymanie norm odniesień do jakości wód określonych w przepisach odrębnych 

(projekt studium nakazuje by wraz z przeznaczaniem nowych terenów pod 

zabudowę podejmowano działania zmierzające do zapewnienia odpowiedniej 

ilości wody, zwiększania niezawodności sieci wodociągowej, obniżania jej 

awaryjności i strat ilości wody oraz zapewnienia odpowiedniej ilość wody dla 

celów przeciwpożarowych. Dodatkowo ustala również by wraz za zwiększonym 

zapotrzebowaniem na wodę, który przekładać się będzie także na wzrost ilości 

wytwarzanych ścieków, następował systematyczny rozwój sieci kanalizacji 

sanitarnej. Natomiast za najważniejsze inwestycje z zakresu gospodarki ściekami 

określa: rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę 

oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Jedynie w miejscach gdzie budowa zbiorczych 

systemów będzie technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona zakłada, że 

odprowadzanie ścieków odbywać się będzie do przydomowych oczyszczalni lub 

szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe), 

- w odniesieniu do ochrony powierzchni ziemi oraz gleby (najważniejszym 

zadaniem gminy w zakresie gospodarki odpadami jest ograniczenie do minimum 
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negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko oraz maksymalny wzrost 

ich gospodarczego wykorzystania), 

- utrzymanie norm odniesień jakości powietrza określonych w przepisach 

odrębnych (projekt studium ustala zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 

ciepła, które systematycznie powinny być wymieniane na zasilane paliwem 

ekologicznym. Ponadto zakłada się sukcesywne zwiększanie ilości energii 

cieplnej pozyskiwanej z indywidualnych odnawialnych źródeł energii, w 

szczególności wykorzystujących w procesie przetwarzania energię geotermalną i  

energię promieniowania słonecznego), 

- utrzymanie norm odniesień dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

określonych w przepisach odrębnych (projekt studium nakazuje zachowanie 

dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie - zgodnie 

z przepisami o ochronie środowiska). 

 

Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego w opracowanym dokumencie odbywać się będzie poprzez utrzymanie 

równowagi przyrodniczej, racjonalną gospodarkę istniejących zasobów i wartości 

środowiska przy uwzględnieniu uwarunkowań gospodarczych, społecznych, 

kulturowych i regionalnych, co ma sprzyjać trwałemu zrównoważonemu rozwojowi 

oraz poprawie warunków jakości życia ludności. Cele te będą realizowane poprzez 

rozwój i uporządkowanie zagadnień związanych z infrastrukturą techniczną oraz 

ochronę środowiska przyrodniczego. 

5. PRZEDSTAWIENIE USTALEŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE 
STUDIUM, W TYM ZAPROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ 
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH  

a. Informacje o głównych celach, zawartości studium oraz powiązaniach 
studium z innymi dokumentami 

Podstawą formalną do opracowania studium jest Uchwała Nr XXV/136/12 

Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Mokrsko. 
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Obecnie gmina Mokrsko dysponuje Studium przyjętym uchwałą Nr 

XLVI/258/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 21 czerwca 2010 r. Wraz z upływem czasu 

część ustaleń obowiązującego Studium stanowi przeszkodę dla prawidłowego 

rozwoju gminy, a wraz ze zmieniającymi się trendami gospodarczymi stanowi też 

barierę w opracowaniu planów miejscowych. Aktualność i dane zawarte w 

obowiązującym dokumencie nie przystają już dłużej do stanu faktycznego, zarówno 

w zakresie uwarunkowań jak i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Z tego powodu wystąpiła konieczność dostosowania dokumentu do obowiązujących 

przepisów prawnych oraz aktualizacja ustaleń związanych z przeznaczeniem 

terenów w odpowiedzi na wnioski zgłoszone przez mieszkańców oraz 

przedsiębiorców z obszaru gminy oraz zainteresowanych inwestowaniem na jej 

obszarze. 

Zakres i tryb opracowania określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu 

projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233). 

Sporządzającym studium jest Wójt, natomiast zatwierdzanie następuje w 

formie uchwały Rady Gminy której załączniki stanowią: 

• załącznik nr 1 – tekst Studium, 

• załącznik nr 2 – plansza „Uwarunkowania” w skali 1:10 000, 

• załącznik nr 3 – plansza „Kierunki zagospodarowania, polityka funkcjonalno-

przestrzenna”  w skali 1:10 000, 

• załącznik nr 4 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do  

wyłożonego projektu studium.  

Ustalenia studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mokrsko są powiązane z następującymi dokumentami: 

1) Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego (Uchwała 

Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.) 

między innymi poprzez: 
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a) zrównoważony rozwój obszarów wiejskich stanowiący jeden z głównych 

kierunków działań związanych z równoważeniem systemu osadniczego i 

poprawą spójności terytorialnej regionu - jako priorytetowy kierunek działań, 

przyjęto rozwój wielofunkcyjny oparty, poza działalnością rolniczą, między 

innymi na usługach turystycznych, w tym: agroturystycznych i 

wypoczynkowych, przetwórstwie rolno-spożywczym czy lokalnym 

rzemiośle, 

b) rozwój budownictwa mieszkaniowego poprzez racjonalną, uzasadnioną 

ekonomicznie politykę przestrzenną, kształtowaną na poziomie lokalnym, 

uwzględniającą ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz 

przeciwdziałanie powstawaniu zabudowy o cechach dysharmonijnych, 

c) poprawę zaopatrzenia województwa w gaz – gmina Mokrsko wypada 

korzystnie pod względem długości sieci, zarówno wysokiego ciśnienia, jak i 

rozdzielczej (na tle pozostałych gmin z powiatu wieluńskiego), przy czym 

jest on aktualnie wykorzystywany przede wszystkim przez podmioty 

gospodarcze. Z tego względu projekt studium uwzględnia rozbudowę sieci 

gazowej o kanały dystrybucyjne zapewniające dostarczanie paliwa 

gazowego dla odbiorców indywidualnych, 

d) ochronę zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie 

ciągłości systemu ekologicznego – w projektowanym dokumencie 

wyznaczono najcenniejsze tereny przyrodnicze w gminie, w tym: Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Wzgórza Ożarowskie”, pomniki przyrody i użytki ekologiczne, 

e) zwiększanie i wzbogacanie zasobów leśnych,  

f) zachowanie i ochronę materialnych i niematerialnych zasobów dziedzictwa 

kulturowego oraz krajobrazu kulturowego województwa – poprzez ochronę  

dóbr kultury materialnej i niematerialnej zlokalizowanych w granicach 

gminy, w tym: zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich 

otoczenia, innych zabytków nieruchomych, znajdujących się w gminnej 

ewidencji zabytków, 
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2) Wojewódzkim Programem Małej Retencji zatwierdzonym uchwałą Nr 581/10 

Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 kwietnia 2010 r. oraz jego aneksem 

– projekt studium uwzględnia projektowany w gminie zbiornik retencyjny 

„Motyl”, który ma służyć zmniejszeniu deficytu wód, będącego następstwem 

zarówno uwarunkowań przyrodniczych, jak i niewłaściwej gospodarki. 

3) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, przyjętymi 

uchwałami: 

a) XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mokrsko, powiat wieluński, województwo łódzkie, 

b) L/284/10 Rady Gminy Mokrsko z dnia 4 października 2010 r. w sprawie 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mokrsko w 

zakresie trasy gazociągu wysokiego ciśnienia wraz z towarzyszącą 

infrastrukturą oraz przewodami osłonowymi dla kabli do transmisji danych. 

Ustalenia projektu studium są powiązane z zapisami w/w dokumentów 

między innymi poprzez: utrzymanie wyznaczonego w nich 

zagospodarowania, w tym trasy gazociągu wysokiego ciśnienia, 

zachowanie ciągłości poszczególnych obszarów funkcjonalnych czy 

uwzględnienie zasad ochrony zabytków. Dodatkowo analizując 

opracowania ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby obowiązujących 

planów miejscowych należy stwierdzić, iż wyznaczone funkcje, są zgodne z 

predyspozycjami przyrodniczymi oraz przydatnością środowiska dla nowych 

form zagospodarowania terenu. 

4) dokumentacjami geologicznymi i koncesjami na wydobywanie kruszywa, na 

podstawie których wyznaczono granice złóż surowców naturalnych oraz granice 

terenu i obszaru górniczego.  

 

W zmianie studium nie uwzględniono trwającego postępowania w sprawie 

wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 1200 kW na 

działce nr ewid. 67 w miejscowości Ożarów. 
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b. Projektowane zagospodarowanie terenów 

Projektowane zagospodarowanie jest wypadkową istniejącego zainwestowania, 

wniosków zgłoszonych przez instytucje i osoby prywatne oraz ustaleń zawartych w 

obecnie obowiązującym studium.  

Na obszarze gminy wyróżniono następujące rodzaje terenów: 

• tereny zabudowy zagrodowej, 

• tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

• tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

• tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

• tereny zabudowy usługowej, 

• tereny rekreacji indywidualnej, 

• tereny usług sportu, 

• tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, 

• tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, 

• tereny zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, 

• tereny infrastruktury technicznej i obsługi komunikacji, 

• tereny leśne, 

• tereny przeznaczone do zalesienia, 

• tereny zieleni urządzonej, 

• tereny cmentarzy, 

• tereny rolne, 

• tereny trwałych użytków zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych,  

• tereny wód powierzchniowych. 

Gmina Mokrsko dysponuje dobrze rozwiniętym układem komunikacyjnym, na 

który składa się sieć dróg powiatowych uzupełniona przez sieć dróg gminnych. 

Oprócz tego dostęp do większych ośrodków miejskich i krajowego systemu 

komunikacyjnego zapewnia droga krajowa Nr 45 przebiegająca w południowo-

wschodnim fragmencie gminy. 

W ramach istniejącego układu, w celu poprawy płynności ruchu i zwiększenia 

bezpieczeństwa, przewiduje:  
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• przebudowę i modernizację dróg powiatowych i gminnych do wymaganych 

przepisami parametrów,  

• budowę sieci dróg dojazdowych wewnątrz nowo wyznaczonych terenów 

zabudowy mieszkaniowej, 

• przebudowę skrzyżowań w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, 

• budowę ścieżek rowerowych. 

Studium określa następujące klasy dróg publicznych: 

- droga główna (G) dla drogi krajowej, 

- drogi zbiorcze (Z) lub lokalne (L) dla dróg powiatowych, 

- drogi lokalne (L) lub dojazdowe (D) dla dróg publicznych gminnych. 

W ramach głównych kierunków w zakresie infrastruktury technicznej określono:  

• dla zaopatrzenia w wodę – rozbudowę sieci wodociągowej na nowych terenach 

przeznaczonych pod zabudowę, zwiększanie niezawodności sieci wodociągowej, 

obniżanie jej awaryjności i strat ilości wody oraz zapewnienie odpowiedniej ilość 

wody dla celów przeciwpożarowych. Kolejne inwestycje wodociągowe na terenie 

gminy zakładają modernizację i wymianę wyeksploatowanej sieci, 

• dla gospodarki ściekowej – harmonijny rozwój sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze 

wzrostem ilości terenów zainwestowanych, rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji 

oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mokrsku. W miejscach gdzie budowa 

zbiorczych systemów będzie technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona 

zakłada się, że odprowadzanie ścieków odbywać się będzie do przydomowych 

oczyszczalni lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

• dla zaopatrzenia w energię elektryczną – modernizację, rozbudowę i budowę 

sieci średniego i niskiego napięcia, która powinna następować równocześnie z 

przeznaczaniem nowych terenów pod zabudowę. Studium wyznacza dodatkowo 

obszar projektowanych ogniw fotowoltaicznych wraz ze strefami ochronnymi 

związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i 

użytkowaniu terenu, 

• dla zaopatrzenia w gaz – rozwój sieci gazowej w gminie poprzez rozbudowę sieci 

o kanały dystrybucyjne zapewniające dostarczanie paliwa gazowego dla 

odbiorców indywidualnych,  
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• dla zaopatrzenia w ciepło – utrzymanie oraz modernizację i ewentualną 

rozbudowę funkcjonujących systemów ogrzewania oraz stopniową wymianę 

przydomowych kotłowni węglowych na źródła ciepła zasilane paliwem 

ekologicznym. Ponadto zakłada się sukcesywne zwiększanie ilości energii 

cieplnej pozyskiwanej z indywidualnych odnawialnych źródeł energii, w 

szczególności wykorzystujących w procesie przetwarzania energię geotermalną i  

energię promieniowania słonecznego, 

• dla gospodarki odpadami – najważniejszym zadaniem w zakresie gospodarki 

odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów realizowane poprzez 

stosowanie czystych technologii produkcji, selektywną zbiórkę odpadów i 

powtórne wykorzystanie oraz wprowadzenie programu działań edukacyjnych. Za 

główne cele gospodarki odpadami realizowanymi na terenie gminy jest: objęcie 

wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną selektywną zbiórką odpadów 

komunalnych, wdrożenie na obszarze gminy przydomowych metod 

kompostowania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów 

zielonych, organizacja i rozwijania systemu zbierania odpadów 

wielkogabarytowych, wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów, 

utworzenie ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla 

realizacji wspólnych przedsięwzięć (we współpracy z powiatem), 

• dla telekomunikacji – rozwój sieci teleinformatycznych realizowany przez 

inwestorów indywidualnych, w oparciu o istniejące sieci światłowodowe oraz 

systemy bezprzewodowe. Studium dopuszcza lokalizowanie inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, jeżeli taka inwestycja jest zgodna z 

przepisami odrębnymi. 

c. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska 

Wymogi określone w przepisach ogólnych i szczegółowych z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony przyrody określają wytyczne odnośnie zapewnienia warunków 

utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska.  

Z tego powodu zapisy projektu studium dążą do eliminowania, ograniczenia 
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zagrożeń i podejmowania działań, które będą temu zapobiegać oraz będą zgodne z 

w/w przepisami. 

Projekt studium uwzględnia wszystkie istniejące formy ochrony, w tym: Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza 

Ożarowskie”, pomniki przyrody i użytki ekologiczne, nakazując ich ochronę zgodnie z 

przepisami odrębnymi. Dodatkowo nakazuje by przy sporządzaniu miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniać zakazy wynikające z aktów 

je powołujących oraz przepisów dotyczących ochrony przyrody.  

Przedmiotowy projekt studium nie wprowadza inwestycji sprzecznych z celami 

ochrony środowiska na tych terenach, respektuje wymogi określone w przepisach 

ogólnych z zakresu ochrony środowiska oraz jest zgodny z aktualnym opracowaniem 

ekofizjograficznym dla obszaru gminy. 

d. Ochrona różnorodności biologicznej 

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 

występujących na ziemi w różnych ekosystemach  i  zespołach ekologicznych, 

których są częścią. Jest ona uwarunkowana położeniem geograficznym (które 

decyduje o klimacie, istniejącej sieć hydrograficznej, glebach itp.)  oraz działalnością 

człowieka w tym np. stopniem wykorzystania środowiska przez rolnictwo bądź 

eksploatację powierzchniową. Ma ona podstawowe znaczenie dla trwałości 

poszczególnych gatunków uzależnionych od bogactwa siedlisk występujących na 

danym terenie, dlatego tak ważne jest kształtowanie takiej polityki funkcjonalno-

przestrzennej gminy, która uwzględni zachowanie różnorodności gatunkowej 

 i siedliskowej w ramach istniejących ekosystemów.  

Kierunki zagospodarowania przedmiotowego projektu studium chronią 

bioróżnorodność poprzez racjonalne kształtowanie przestrzeni, co wiąże się  

z lokalizowaniem funkcji i odpowiednim sposobem zagospodarowania terenu 

zgodnym z jego predyspozycjami przyrodniczymi (walorami i wrażliwością na 

degradację). Rozwój układów zabudowy maksymalnie wykorzystuje już istniejące 

zainwestowanie (w szczególności sieć drogową i systemy infrastruktury technicznej)  

i zagospodarowanie, co sprzyja ochronie różnorodności biologicznej w ramach 
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terenów zurbanizowanych. Poza kształtowaniem obszarów zabudowanych 

wyróżniają w ramach gminy istniejący system ekologiczny, do którego zaliczyć 

należy: kompleksy leśne, tereny wód płynących wraz z przyległymi terenami łąk i 

pastwisk, wody powierzchniowe stojące oraz tereny zieleni urządzonej. Ochrona 

sytemu przyrodniczego oraz występującej tu bioróżnorodności ma polegać na: 

• ograniczaniu możliwości lokalizacji nowej zabudowy na terenach 

charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi, 

• zachowaniu naturalnego ukształtowania dolin z systemem zadrzewień i 

zakrzewień, 

• ograniczaniu rozpraszania i lokalizowania zabudowy na terenach otwartych, 

• stosowaniu zieleń izolacyjną dla terenów szczególnie uciążliwych dla środowiska 

i negatywnie wpływających na krajobraz gminy, 

• naturalne tereny zielone znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 

zurbanizowanych, w razie zaistnienia takiej potrzeby, zagospodarowywać na 

tereny: sportu, rekreacji, wypoczynku, które będą charakteryzować się dużą 

powierzchnią biologicznie czynną i będą w niewielkim sposób zniekształcać 

tereny przyrodnicze przez co utrzymają one ciągłość systemu ekologicznego. 

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO 
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ STUDIUM NA 
ŚRODOWISKO 

a. Źródła przewidywanego oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późn. zm.), wyróżnia się następujące 

rodzaje przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko: 

• mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*, 

• mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**, 
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• przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są klasyfikowane jako 

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. 1 i 2***. 

Na obszarze objętym projektem studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko do nowych inwestycji (w 

odniesieniu do ustaleń obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego), można zaliczyć: 

1. tereny rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych w Mokrsku, Krzyworzece, 

Chotowie i Brzezinach** (ponieważ jednak nie jest znana nominalna moc w/w 

przedsięwzięć oraz rodzaj zastosowanej technologii, informacje zawarte w 

poniższych rozdziałach, dotyczące przedmiotowych inwestycji, będą miały 

charakter orientacyjny), 

2. tereny eksploatacji powierzchniowej wyznaczone w ramach udokumentowanych 

złóż surowców naturalnych: Mokrsko, Chotów, Chotów II, Krzyworzeka**, 

3. tereny zabudowy usługowej w północnej części miejscowości Ożarów**, 

4. poszerzenie terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów w 

miejscowości Mokrsko**, 

5. miejscowe poszerzenia terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i 

mieszkaniowo-usługowej. 

** przedsięwzięcie potencjalnie znacząco oddziaływujące na środowisko 

 
Dodatkowo w przedmiotowej edycji zmiany studium zrezygnowano z realizacji 

na terenie gminy terenów lokalizacji farm wiatrowych. 

b. Przewidywane oddziaływanie 

Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania 

realizacji ustaleń przedmiotowego projektu studium na środowisko przyrodnicze, 

które przedstawia się następująco: 
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Przewidywane oddziaływanie obszarów rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych 
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różnorodność 
biologiczną     +    +   

ludzi +   + +  +     
zwierzęta +      +    + 
rośliny +    +       
wodę     +       
powietrze  +        +  
powierzchnię 
ziemi +    +    +   

krajobraz +      +    + 
klimat 
(akustyczny) +      + +   + 

zasoby 
naturalne            

zabytki            
dobra  
materialne 

           

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są 

uzależnione od fazy jego realizacji.   

Na etapie budowania/montowania instalacji inwestycja ta może bezpośrednio 

oddziaływać na takie komponenty środowiska naturalnego jak: gleby, rzeźba terenu, 

fauna i flora. Będzie to jednak ingerencja powierzchniowa, występująca przede 

wszystkim w miejscach styku stóp montażowych z glebą, gdzie może dojść do 

likwidacji pokrywy glebowej z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą (fauną 

glebową). Uciążliwości dla ludzi i zwierząt na etapie budowania/montowania instalacji 

mogą być związane z transportem materiałów na place inwestycyjne oraz wywozem 

urobków z wykopów pod fundamenty. Hałas, powstający podczas prac budowlanych 

wystąpi na skutek pracy maszyn oraz ruchu pojazdów. Czas związany z procesem 

montowania powinien być relatywnie krótki. 

Funkcjonowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych 

źródeł energii wykorzystujących w procesie przetwarzania promieniowanie słoneczne 

nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Praca solarów fotowoltaicznych 
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nie zanieczyszcza bowiem powietrza oraz nie wytwarza odpadów. Poza robotami 

montażowymi, przyłączeniowymi oraz okresową obsługą konserwacyjną, praca 

elektrowni słonecznej odbywa się bezobsługowo, bez udziału człowieka.  

Przewidywane oddziaływanie terenów eksploatacji powierzchniowej 
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różnorodność 
biologiczną 

+      +     

ludzi  +     +     
zwierzęta + +     +    + 
rośliny + +         + 
wodę +      +     
powietrze            
powierzchnię 
ziemi 

+      +    + 

krajobraz +      +     
klimat 
 

 +     +     

zasoby naturalne +       +   + 
zabytki 
(archeologiczne) 

           

dobra  
materialne 

           

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są 

uzależnione od fazy jego realizacji.   

Na etapie początkowym i w trakcie eksploatacji dominują oddziaływania 

negatywne spowodowane powierzchniowym przekształceniem terenu (powstaniem 

wyrobiska eksploatacyjnego), co bezpośrednio wpływa na zwierzęta, rośliny, 

krajobraz. Z terenu wyrobisk trzeba będzie zdjąć warstwę gleby, a wraz z nią szatę 

roślinną, co spowoduje, że zmniejszeniu ulegnie powierzchnia siedlisk roślin i 

zwierząt, dla których stanowią one miejsca żerowania i bytowania. Utrata wartości 

użytkowej gruntów będzie miała jednak charakter przejściowy, bowiem tereny 

poeksploatacyjne po zakończeniu eksploatacji powinny być zrekultywowane.  

W trakcie funkcjonowania kopalni, w obrębie odkrywki obserwować będziemy 

niewielką inwersję temperatury – w dzień temperatura wewnątrz wyrobiska będzie 
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wyższa niż w jego otoczeniu, natomiast w nocy temperatura w wyrobisku będzie 

niższa niż na zewnątrz. Ze względu na czas istnienia przedsięwzięcia będą 

dominować oddziaływania długoterminowe.  

Przewidywane oddziaływanie terenów zabudowy produkcyjno-usługowej oraz zabudowy 
usługowej 
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różnorodność 
biologiczną +           

ludzi  +  +        
zwierzęta  +  +        
rośliny + +  + +       
wodę +   + +       
powietrze  +  + +  +     
powierzchnię 
ziemi +   + +  +     

krajobraz +      +     
klimat 
(akustyczny)  +     +     

zasoby naturalne            
zabytki            
dobra  
materialne 

           

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są 

uzależnione od fazy jego realizacji. 

Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych dojdzie do miejscowej 

likwidacji pokrywy glebowej i roślinności (skutkiem przemieszczenia warstwy 

próchnicznej będzie również zniszczenie poziomów glebowych, zmiana warunków 

wodno-powietrznych gleby). Stan aerosanitarny powietrza mogą pogorszyć spaliny 

pracujących na budowie maszyn i pojazdów (w tym samochody o dużym tonażu, 

przewożące ładunki), które będą również źródłem hałasu. W/w oddziaływania będą 

miały charakter lokalny, krótkoterminowy ograniczony do terenu budowy, jego 

zaplecza oraz dróg dojazdowych.  

Funkcjonowanie terenów produkcyjno-usługowych oraz usługowych może 

przyczynić się natomiast do gromadzenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
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zanieczyszczeń oraz hałasu pochodzenia komunikacyjnego, przy czym stopień ich 

oddziaływania będzie zależeć od rodzaju prowadzonej działalności.  

 

Przewidywane oddziaływanie miejscowego poszerzenia terenów zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej  
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różnorodność 
biologiczną            

ludzi  +       +   
zwierzęta  +  +        
rośliny + +  + +   +    
wodę +   + +       
powietrze  +  + +   +    
powierzchnię 
ziemi +   + +   +    

krajobraz +       +    
klimat 
(akustyczny)  +      +    

zasoby naturalne            
zabytki            
dobra materialne          +  

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są 

uzależnione od fazy jego realizacji. 

W trakcie budowy zniszczeniu ulegnie pokrywa glebowo - roślinna w wyniku 

technicznej zabudowy powierzchni ziemi - pod budynkami oraz nawierzchniami 

utwardzonymi, pojawiać się będą również uciążliwości związane z emisją  

zanieczyszczeń do powietrza, hałasem, które będą miały charakter lokalny, 

krótkoterminowy ograniczony do terenu budowy, jego zaplecza oraz dróg 

dojazdowych. 

Istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej lub mieszkaniowo-

usługowej mogą być przede wszystkim źródłem niskiej emisji zanieczyszczeń 

pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła oraz lokalnych kotłowni. 
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7. WPŁYW USTALEŃ STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

a. Oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby  

Największy wpływ na powierzchnię ziemi i gleby w ramach wszystkich nowych 

przedsięwzięć mogą mieć tereny eksploatacji kopalin, które przyczynią się do 

zasadniczych zmian i przekształceń powierzchni ziemi. Na znacznej części obszarów 

dotychczas w znacznej części użytkowanych rolniczo powstaną tereny związane z 

eksploatacją kruszywa, co spowoduje przekształcenia obecnej rzeźby terenu 

(powstaną wyrobiska eksploatacyjne oraz inne obiekty związane z uzbrojeniem 

terenu). Podczas wydobywania kruszywa nastąpi naruszenie i zniszczenie fizycznej i 

biologicznej struktury powierzchniowej warstwy gleby, przy czym humus zostanie w 

całości zdjęty i wykorzystany przy procesach rekultywacji. Pozostały nakład, w tym 

masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z wydobywaniem 

kopalin ze złóż, które nie są odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, będą 

zagospodarowane zgodnie z wydaną koncesją na wydobywanie kopalin ze złóż.  

Pozostałe przewidziane zapisami projektu studium przedsięwzięcia powinny 

oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby głównie na etapie inwestycyjnym. 

Realizacja nowej zabudowy (zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, 

mieszkaniowo-usługowej, usługowej i przemysłowej) oraz montowanie/budowa 

urządzeń wytwarzających energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (ogniw 

fotowoltaicznych) i wynikające stąd roboty ziemne w oczywisty sposób naruszą 

istniejącą strukturę gruntu. W zależności od stopnia przekształcenia powierzchni 

ziemi transformacji ulegną również gleby, na skutek prowadzenia prac budowlanych 

nastąpi zmiana ułożenia przypowierzchniowych warstw gleby oraz zmiana składu 

chemicznego gruntów i ich właściwości technicznych, m.in. uziarnienia, 

zagęszczenia, stopnia plastyczności. Całkowite wykluczenie gleb z rolniczego 

użytkowania dotyczyć będzie terenów przewidzianych pod zainwestowanie (w tym: 

budynki, dojazdy, parkingi). Zmiany te jednak należy uznać za nieuniknione w 

przypadku tego typu inwestycji. Ustalenia studium dotyczące minimalnego udziału 

powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalnej powierzchni zabudowy pozwolą 
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jednak przynajmniej częściowo ograniczyć zasięg potencjalnej degradacji gleb i 

powierzchni ziemi.  

b. Wody powierzchniowe i podziemne 

Eksploatacja kruszywa nie będzie się wiązała z emisją ścieków 

technologicznych z kopalni. Na terenach z nią sąsiadujących nie przewiduje się 

zmiany stosunków wodnych, a co za tym idzie powstania leja depresji i obniżenia się 

zwierciadła wód podziemnych w otoczeniu wyrobiska (pomimo, iż część zasobów 

znajduje się w warstwie zawodnionej ich eksploatacja odbywać się będzie bez 

odwodnienia górotworu, nie zamierza się również wypompowywania wody z 

wyrobiska). Samo wydobycie kopaliny odbywać się będzie sposobem odkrywkowym, 

a dokładniej systemem zabierkowym przy pomocy koparki podsiębiernej. Czynności 

polegające na tankowaniu i serwisowaniu urządzeń będą prowadzone na specjalnie 

do tego celu przygotowanym utwardzonym miejscu, poza terenem wydobywczym. 

Oddziaływanie na wody podziemne (pierwszy poziom wodonośny) mógłby wystąpić 

jedynie w przypadku nieprawidłowo prowadzonej eksploatacji kopalni, np. rozlania 

substancji ropopochodnych z pracujących maszyn w miejscu wydobycia i ich 

przeniknięcie do gruntu oraz warstwy wodonośnej. Zachowanie odpowiednich 

reżimów pracy wyklucza takie oddziaływanie. Na wypadek ewentualnego wycieku z 

maszyn lub urządzeń, kopalnia zostanie wyposażona w sorbenty oraz w pojemnik na 

zużyty sorbent. 

Wpływ projektowanych ogniw fotowoltaicznych na wody powierzchniowe i 

podziemne będzie polegał przede wszystkim na lokalnym ograniczeniu infiltracji 

wody opadowej do gruntu, która spłynie po powierzchni fundamentów i wsiąknie do 

ziemi w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Przy czym analizowane wody opadowe przy 

braku kontaktu ze źródłami zanieczyszczeń, kwalifikuje się jako czyste, nie 

wymagające oczyszczania.  

Realizacja terenów zabudowy mieszkaniowej nie powinna mieć negatywnego 

wpływu na środowisko wodne przedmiotowego terenu. Ustalenia projektu studium 

regulują bowiem zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, nakazują 

harmonijny rozwój sieci kanalizacji sanitarnej, a w miejscu gdzie budowa zbiorczych 
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systemów będzie technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona odprowadzanie 

ścieków do przydomowych oczyszczalni lub szczelnych zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe. Wprowadzenie obszarów zabudowanych może jedynie 

spowodować zmniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów przypowierzchniowych 

zwłaszcza na terenach zajętych przez fundamenty, dojazdy, parkingi. 

c. Powietrze 

W związku z realizacją zapisów projektu studium nie przewiduje się znaczącego 

wzrostu oddziaływań na jakość powietrza atmosferycznego.  

Potencjalnym źródłem zanieczyszczeń może stać się eksploatacja 

powierzchniowa. Emisja niezorganizowana może pochodzić z: nowo powstającego 

wyrobiska, dróg i placów technologicznych, placów składowania itp. Z obiektów tych 

emitowane będą głównie zanieczyszczenia pyłowe, a także lotne składniki farb, 

rozpuszczalników, klejów itp. Pewien udział w zanieczyszczeniu powietrza mogą 

mieć również pojazdy i pomocniczy sprzęt technologiczny z silnikami spalinowymi, 

wykorzystywane w eksploatacji złoża. Zanieczyszczenia emitowane w sposób 

niezorganizowany będą miały charakter lokalny, przy czym ich zasięg musi zamykać 

się w granicy wyznaczonego w koncesji, terenu górniczego. 

Spodziewana jest również zwiększona emisja substancji gazowych i pyłowych 

w trakcie budowy wszystkich pozostałych przewidzianych do realizacji nowych 

inwestycji, których źródłem będą: pojazdy, silniki pracujących maszyn, sypkie 

materiały budowlane związane z pracami budowlanymi. Będzie to oddziaływanie 

krótkotrwałe, którego zasięg ograniczy się do terenu budowy i które powinno ustać 

po zakończeniu prowadzenia prac budowlanych. W celu ograniczenia szkodliwej 

emisji spalin pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła projekt studium zakłada 

modernizację istniejących kotłowni węglowych oraz stopniową ich wymianę na 

zasilane paliwem ekologicznym. Ponadto zakłada sukcesywne zwiększanie ilości 

energii cieplnej pozyskiwanej z indywidualnych odnawialnych źródeł energii, w 

szczególności wykorzystujących w procesie przetwarzania energię geotermalną i  

energię promieniowania słonecznego. 
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d. Klimat i mikroklimat 

Realizacja i eksploatacja odkrywki, która po uzyskaniu koncesji na wydobycie 

może powstać w ramach terenów eksploatacji powierzchniowej, wpłynie na zmiany 

klimatu lokalnego w jego najbliższym otoczeniu. W obrębie wyrobiska obserwować 

będziemy inwersję temperatury (uzależnioną od głębokości wykopu) – w dzień 

temperatura wewnątrz wyrobiska będzie nieznacznie wyższa niż w jego otoczeniu, 

natomiast w nocy temperatura w wyrobisku będzie nieznacznie niższa niż na 

zewnątrz.  

Konstrukcja paneli fotowoltaicznych i same panele mogą spowodować niewielki 

spadek natężania bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do 

powierzchni ziemi (zacienienie) dla fragmentów działek objętych przedsięwzięciem. 

W skali globalnej realizacja przedmiotowych urządzeń będzie miała pozytywny wpływ 

na ograniczanie zmian klimatycznych poprzez zmniejszenie emisji CO2 oraz innych 

zanieczyszczeń powietrza emitowanych z sektora produkującego energię elektryczną 

pochodzącą z konwencjonalnych źródeł. 

Realizacja nowych terenów zabudowy nie będzie miała wpływu na zmiany 

klimatu lokalnego. 

e. Krajobraz 

W przedmiotowym projekcie studium nie planuje się realizacji inwestycji, które 

będą stanowić wysokościowe dominanty techniczne, zniekształcające naturalny 

krajobraz gminy. Jedynym elementem mogącym mieć negatywny wpływ na krajobraz 

jest powierzchniowa eksploatacja surowców. Największe oddziaływanie wystąpi w 

fazie eksploatacji, kiedy to rolniczy krajobraz zostanie przekształcony w 

przemysłowy. Miejsce pól uprawnych, łąk mogą zająć wyrobiska (formy wklęsłe), z 

których wydobywać się będzie kopalinę. Po zakończeniu eksploatacji kruszyw 

przedmiotowy teren powinien zostać zrekultywowany, co spowoduje, iż zmiany w 

krajobrazie będą miały charakter średnioterminowy, częściowo odwracalny. 

Także realizacja ogniw fotowoltaicznych, ze względu na niewielkie parametry 

obiektów nie będzie stanowić elementów agresywnie wyróżniających się w 

otoczeniu. 
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f. Klimat akustyczny 

Odkrywkowa eksploatacja kruszywa może przyczynić się do zwiększenia emisji 

hałasu, którego najwyższy poziom będzie występować podczas zdejmowania 

nadkładu. W miarę zagłębiania się maszyn na wyrobisku, będzie on tłumiony przez 

skarpy. O wpływie poszczególnych urządzeń na środowisko akustyczne decydować 

będzie również ich rodzaj oraz sprawność techniczna, przy czy przewiduje się, że 

dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, zależnie od źródła hałasu, 

sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu nie mogą wykraczać poza 

wartości określone prawem. 

Same panele fotowoltaiczne nie wymagają chłodzenia mechanicznego w 

związku z powyższym nie stanowią źródła emisja hałasu, który natomiast może 

powstawać w wyniku pracy przetwornic napięcia – inwerterów. Hałas generowany 

przez te urządzenia uzależniony jest od mocy poszczególnej jednostki, ale nawet 

praca największych z nich, używanych przy tego typu instalacjach, nie przekracza 

poziomu 45dB (jest on sprawdzany 1m od urządzenia), w związku z powyższym 

należy stwierdzić iż przedmiotowe instalacje nie będą stanowiły istotnego źródła 

hałasu.  

Mając na uwadze wymagania obowiązujących przepisów, dotyczących zasad 

kształtowania warunków akustycznych w środowisku, w ustaleniach projektu 

studium, ustalono dodatkowo następujące zasady ochrony akustycznej: 

• na terenach chronionych akustycznie (zgodnie z przepisami o ochronie 

środowiska) obowiązuje zakaz przekraczania norm hałasu, 

• w przypadku natężonego hałasu wywołanego ruchem komunikacyjnym należy 

przewidzieć realizację m.in. ekranów akustycznych, 

• lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej powinna uwzględniać strefy ochronny 

akustycznej związane z występowaniem obiektów o zwiększonej uciążliwości 

akustycznej: np. urządzenia infrastruktury technicznej, tereny eksploatacji 

powierzchniowej. 

 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Mokrsko 

 

Strona | 57 
 

g. Zwierzęta i rośliny 

Potencjalny wpływ na zwierzęta i rośliny będzie miała odkrywkowa eksploatacja 

surowców. Z terenu wyrobisk zostanie zdjęta wierzchnia  warstwa gleby, a wraz z nią 

szata roślinna. W trakcie wydobywania kopaliny można spodziewać się również 

okresowego oddziaływania na faunę naziemną bytującą/żerującą w obrębie terenu 

inwestycji i w jej sąsiedztwie. Jego przyczyną będzie wzmożony ruch samochodów 

oraz praca maszyn będących źródłem: hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza. W 

wyniku realizacji ustaleń planu, w trakcie eksploatacji złoża pojawią się także bariery 

przestrzenne utrudniające migrację zwierząt (szczególnie tych dużych). Ponieważ 

tereny eksploatacji kopalin wyznaczone zostały na intensywnie użytkowanych 

obszarach rolnych, które nie wykazują większych wartości przyrodniczych można 

stwierdzić, iż ich realizacja nie będzie miała negatywnego wpływu na zróżnicowanie 

gatunkowe miejscowej flory i fauny. Dodatkowo po zakończonym procesie 

rekultywacji, którą przedsiębiorca zobowiązany jest wykonać, w terminie do pięciu lat 

od zakończenia eksploatacji, zdecydowana większość zbiorowisk, które ulegną 

negatywnemu oddziaływaniu, powinny być w stanie się odnowić i odzyskać utracone 

funkcje, dzięki czemu przynajmniej częściowo zostanie odbudowany, istniejący w 

stanie obecnym stan środowiska. 

Budowa/montaż urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł m.in. 

ogniw fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100 kV, ze względu na niewielkie 

powierzchnie oraz aktualnie zagospodarowanie (obecnie są to obszary 

wykorzystywane rolniczo – pola uprawne, gdzie roślinność ma charakter 

agrocenotyczny i ruderalny – istotnie przekształcony przez człowieka), nie powinny 

mieć istotnego wpływu na miejscową florę i faunę. W fazie realizacji będą 

występowały wszystkie zjawiska towarzyszące drobnym robotom ziemnym oraz 

montażowym przy wykonywaniu tego typu inwestycji. Będzie to jednak ingerencja 

powierzchniowa, występująca przede wszystkim w miejscach styku stóp 

montażowych z glebą, gdzie może dojść do likwidacji pokrywy glebowej z istniejącą 

właściwą dla tego miejsca agrocenozą (fauną glebową). Etap użytkowania elektrowni 

słonecznych nie będzie powodował znaczącej uciążliwości dla flory otaczającej 

miejsce inwestycji. Uciążliwe będzie jedynie zacienienie otoczenia związane z 
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charakterystyką konstrukcji. Przedmiotowe instalacje nie będą również stanowić 

zagrożenia, dla zwierząt i ptaków. Powłoka antyrefleksowa pokrywająca panele 

fotowoltaiczne, która ma na celu zwiększenie absorpcji energii promieniowania 

słonecznego, zapobiegać będzie równocześnie niepożądanemu efektowi odbicia 

światła od powierzchni paneli, dzięki czemu nie będą one oślepiać ptaków, 

mogących przelatywać nad instalacją.  

Realizacja nowych terenów zabudowy nie powinna w istotny sposób wpłynąć 

na bioróżnorodność omawianego obszaru. Aby zminimalizować negatywnego 

wpływu planowanych inwestycji na szatę roślinną i zwierzęta w projekcie studium 

określono maksymalną intensywność zabudowy oraz ustalono minimalny udziału 

powierzchni biologicznie czynnej, co chociaż częściowo powinno złagodzić 

przekształcenia środowiska spowodowane utwardzeniem części terenu poprzez 

budowę parkingów czy wprowadzenie zabudowy. 

h. Oddziaływanie na obszary Natura 2000 

Tereny objęte ustaleniami studium znajdują się w odległości 8 km od Obszaru 

Natura 2000 - Załęczański Łuk Warty, który został utworzony na 40 kilometrowym 

łuku Warty między Lisowicami a Kochlewem, w celu ochrony bogatej 

bioróżnorodności – stwierdzono tu występowanie aż 13 rodzajów siedlisk, z których 

najistotniejsze i najlepiej rozwinięte są: jaskinie niedostępne do zwiedzania, 

ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe, murawy kserotermiczne, ciepłolubne 

dąbrowy, starorzecza i naturalne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami roślin o liściach 

pływających lub zanurzonych, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz 

niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie, a także podgórskie i wyżynne 

rumowiska wapienne. Ze względu na charakter przedmiotu ochrony obszaru Natura 

2000 oraz jego znaczne oddalenie, nie przewiduje się by realizacja zapisów studium 

mogła mieć jakikolwiek negatywny wpływ na pogorszenie walorów przyrodniczych w 

nim występujących.  
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i. Oddziaływanie na ludzi 

Przy założeniu, iż stan zdrowia w głównej mierze kształtują różne czynniki oraz 

uwzględniając projektowane przeznaczenia terenów i dopuszczalne ich 

zagospodarowanie nie przewiduje się nowych elementów przestrzeni mogących mieć 

bezpośredni stały negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi. 

j. Pola elektromagnetyczne 

Generatory prądu (np. ogniwa fotowoltaiczne) stanowią źródło niejonizującego 

promieniowania elektromagnetycznego, przy czym wszelkie zagrożenia wystąpienia 

niekorzystnego wpływu na środowisko będą ograniczone do wyznaczonych na 

rysunku studium stref, w ramach których muszą się zamknąć wszelkie oddziaływania 

związane z ograniczeniami w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. 

W celu zachowania wymaganych przepisami prawa odległości nowych 

obiektów budowlanych od istniejących linii elektroenergetycznych w projekcie 

studium wprowadzono pas ochronny, w ramach którego ustala się zakaz 

lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi.  

k. Oddziaływanie na dobra materialne i zabytki  

Żadna z projektowanych na terenie gminy inwestycji wyznaczona w projekcie 

studium nie będzie negatywnie wpływać na dobra materialne i zabytki znajdujące się 

na jej terenie. 

l. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii  

Przez poważną awarię wg Prawa Ochrony Środowiska rozumie się: zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Z uwagi na rodzaj i ilość mogących powstać substancji i/lub odpadów 

niebezpiecznych, żadna z projektowanych w studium inwestycji nie zalicza się do 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 
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2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie 

się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo 

zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej  

(Dz. U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.) 

Odrębnym tematem oddziaływania każdego przedsięwzięcia na środowisko są 

natomiast sytuacje awaryjne. Zdarzenia tego typu są zazwyczaj nagłe i trudne do 

przewidzenia. Sytuacje awaryjne związane z funkcjonowaniem wyznaczonych w 

projekcie studium nowych inwestycji (chociaż mało prawdopodobne), na terenie 

gminy Mokrsko mogą wystąpić: 

• w wyniku uszkodzenia sprzętu pracującego na terenach eksploatacji 

powierzchniowej, których efektem mogłoby być zanieczyszczenie gruntu lub wód 

gruntowych spowodowane wyciekiem substancji. Zastosowane najnowsze 

rozwiązania techniczne w znaczny sposób powinno jednak wyeliminować ryzyko 

związane z tego typu sytuacjami awaryjnymi, 

• w wyniku wystąpienia wypadku drogowego. Sytuacje awaryjne związane z 

eksploatacją drogi dotyczą głównie zderzeń, które mogą wystąpić w wyniku kolizji 

i wypadków drogowych z udziałem środków transportu przewożących substancje 

niebezpieczne (towary niebezpieczne). Statystycznie na trasach 

komunikacyjnych prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii nie jest 

wysokie. Do awarii, które mogą mieć miejsce na szlaku komunikacyjnym można 

zaliczyć: 

- wypadki cystern, 

- rozszczelnienie opakowań podczas transportu, 

- eksplozje, 

- pożary, 

- wypadki samochodowe. 

Mimo iż zdarzenia tego typu pojawiają się rzadko, należy być jednak w pełni 

przygotowanym na ich zaistnienie. Nie można bowiem wykluczyć możliwości 

wystąpienia awarii samochodu przewożącego substancje niebezpieczne. W 

przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych zabudowa sąsiadująca z drogą i jej 
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okolica mogłaby się znaleźć w zasięgu strefy zagrożenia, przy czym trasy i sposób 

przewozu substancji niebezpiecznych regulowany jest specjalnymi przepisami. 

8. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTU STUDIUM 

Określenie zestawu uniwersalnych wytycznych służących ochronie przyrody i 

środowiska oraz niwelujących negatywne oddziaływania jest trudne lub wręcz 

niemożliwe. W zależności od zastosowanej techniki oraz opracowanej technologii, 

wrażliwości poszczególnych komponentów środowiska i przyrody, na niekorzystne 

formy oddziaływania jest różna.   

W projekcie studium zawarte są następujące rozwiązania eliminujące, 

ograniczające i kompensujące negatywne oddziaływanie na środowisko, w tym: 

a. Ochrona powierzchni ziemi 

Głównymi przyczynami deformacji powierzchni ziemi są formy ukształtowane w 

procesach pozyskiwania surowców naturalnych. Na obszarze gminy występują 

zarówno eksploatowane, jeszcze nie wydobywane złoża oraz takie, na których 

działalność górnicza została zakończona. Obszar eksploatacji zlokalizowany jest w 

zachodniej części gminy, w pobliżu cegielni w Mokrsku. 

W celu zminimalizowania szkód spowodowanych powierzchniową eksploatacją 

kopalin ustala się, że po zakończeniu eksploatacji należy zrekultywować 

przedmiotowe tereny zgodnie z określonym kierunkiem w sposób zapewniający 

harmonijne wpisanie zdegradowanej powierzchni w krajobraz gminy. 

b. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych poprzez: 

• stosowanie rozwiązań technicznych eliminujących możliwość zanieczyszczenia 

środowiska gruntowo-wodnego,  

• dążenie do niwelowania dysproporcji w długości sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej poprzez rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
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eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby odprowadzania 

ścieków, 

• możliwość odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe, tylko jako rozwiązania tymczasowego (do czasu budowy 

sieci kanalizacji zbiorczej), 

• dopuszczenie realizacji oczyszczani ścieków w przydomowych oczyszczalniach 

lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe jedynie na 

obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną 

przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie 

oczyszczalni przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie 

ścieków do gruntu nie będzie zagrażało jakości wód podziemnych lub 

powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć i zbiorników wód 

powierzchniowych i podziemnych), 

• odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z ciągów 

komunikacyjnych, placów i parkingów m. im. do szczelnego systemu 

wyposażonego w urządzenia podczyszczające, czy stosowanie urządzeń 

odwadniających w powiązaniu z urządzeniami podczyszczającymi eliminującymi 

w znacznym stopniu zagrożenie zanieczyszczeniem, 

• zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć i zbiorników 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

• promowanie i stosowanie nowoczesnych i bezpiecznych dla środowiska 

wodnego technologii rolniczych, 

• dostosowanie lokalizacji nowych obiektów, do struktur hydrogeologicznych, 

• stosowanie na terenach zurbanizowanych, nowych technologii wpływających na 

czystość i ilość odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację 

urządzeń oczyszczających ścieki przemysłowe, 

• zakaz przekształcania studni na zbiorniki przeznaczone do magazynowania 

nieczystości ciekłych,  

• zachowanie w możliwie najpełniejszym stopniu ciągów zieleni towarzyszącej 

ciekom wodnym (skupisk zieleni nadwodnej, lasów łęgowych), 

• zakaz lokalizacji składowisk odpadów na terenach łąk, pastwisk, w dolinach 
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rzecznych. 

Gmina prawie w całości znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych Nr 345 Częstochowa (W). Z uwagi na dobrą izolację zbiornika przez 

utwory ilaste oraz odporność głównego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia 

z powierzchni terenu poziom zagrożenia zanieczyszczeniem dla wskazanego 

zbiornika jest bardzo niski. 

Ustala się następujące zasady ochrony istniejących urządzeń melioracji wodnych: 

• w przypadku przeznaczenia gruntów zdrenowanych na cele inne niż rolnicze, 

konieczna będzie przebudowa sieci melioracyjnej w sposób zapewniający 

właściwe odwodnienie terenów przyległych, 

• w przypadku zmiany użytkowania terenów, na których występują urządzenia 

melioracyjne, po wcześniejszym uzgodnieniu z organem właściwym w sprawie 

ochrony urządzeń melioracji wodnych, obowiązek przebudowy urządzeń 

melioracyjnych w sposób umożliwiający funkcjonowanie systemu drenarskiego. 

c. Ochrona systemu ekologicznego i walorów krajobrazowych  

Na podstawowy system przyrodniczy gminy, składają się: doliny rzek i cieków 

wraz z towarzyszącymi im terenami łąki i pastwisk, kompleksy leśne zlokalizowane w 

południowej części gminy, stanowiące korytarze ekologiczne i wentylacyjno – 

klimatyczne. Utrzymanie otwartości i ciągłości systemu wymaga pozostawienia w 

użytkowaniu rolniczym dolin o ukierunkowaniu na użytki zielone. Doliny należy 

bezwzględnie wykluczyć z zabudowy, wyklucza się lokalizację przegród 

przestrzennych w poprzek dolin, za wyjątkiem budowli służących gospodarce 

wodnej. Ochrona potencjału ekologicznego powinna nastąpić poprzez utrzymanie 

zieleni lęgowej wzdłuż koryt rzek i cieków. 

W celu ochrony sytemu przyrodniczego i walorów krajobrazowych należy: 

• ograniczyć możliwość lokalizacji nowej zabudowy na terenach 

charakteryzujących się wysokimi walorami przyrodniczymi, 

• naturalne tereny zielone znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów 

zurbanizowanych, w razie zaistnienia takiej potrzeby, zagospodarowywać na 

tereny: sportu, rekreacji, wypoczynku, które będą charakteryzować się dużą 
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powierzchnią biologicznie czynną i będą w niewielkim sposób zniekształcać 

tereny przyrodnicze przez co utrzymają one ciągłość systemu ekologicznego, 

• zachować naturalne ukształtowanie dolin z systemem zadrzewień i zakrzewień, 

• ograniczyć rozpraszanie i lokalizowanie zabudowy na terenach otwartych, 

• stosować zieleń izolacyjną dla terenów szczególnie uciążliwych dla środowiska i 

negatywnie wpływających na krajobraz gminy. 

d. Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez:  

• minimalizację emisji u źródła jego powstawania, poprzez zastosowanie 

nowoczesnych technologii grzewczych, 

• utrzymanie urządzeń infrastruktury technicznej w dobrym stanie technicznym, 

• stosowanie urządzeń ochronnych oraz wprowadzanie zmian technologicznych w 

zakładach przemysłowych, 

• ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z tzw. ,,niskiej emisji”, czyli emisji 

pyłów i szkodliwych gazów, pochodzącej z domowych pieców grzewczych, w 

których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, poprzez: 

- ograniczenie stosowania wysokoemisyjnych paliw na rzecz paliw 

gazowych, olejowych i źródeł odnawialnych,  

- stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych, 

- wykonywanie termomodernizacji budynków,  

- edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości 

ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych 

źródeł energii,  

• tworzenie preferencji dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, 

wykorzystujących przyjazne środowisku technologie wytwarzania, 

• preferencje dla szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

• wprowadzenie pasów zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych. 

• preferencje dla stosowania technologii eliminujących szkodliwe emisje. 

e. Ochrona obszarów ochrony przyrody 

Na obszarze gminy Mokrsko ochronie prawnej podlegają: 
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• obszar chronionego krajobrazu, 

• zespół przyrodniczo-krajobrazowy, 

• użytki ekologiczne, 

• pomniki przyrody. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w 

stosunku do obszarów i obiektów objętych formami ochrony należy brać pod uwagę 

zakazy określone w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony przyrody oraz 

akty prawne, dotyczące ochrony obszarów i obiektów objętych ochroną prawną 

zlokalizowanych w granicach gminy. 

f. Ochrona przed hałasem 

Na terenie gminy ustala się następujące zasady ochrony akustycznej: 

• na terenach chronionych akustycznie (zgodnie z przepisami o ochronie 

środowiska) obowiązuje zakaz przekraczania norm hałasu, 

• w przypadku natężonego hałasu wywołanego ruchem komunikacyjnym należy 

przewidzieć realizację m.in. ekranów akustycznych, 

• lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej powinna uwzględniać strefy ochronny 

akustycznej związane z występowaniem obiektów o zwiększonej uciążliwości 

akustycznej: np. urządzenia infrastruktury technicznej, tereny eksploatacji 

powierzchniowej. 

g. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

Do głównych działań jakie należy podjąć w zakresie ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy jest zakaz lokalizowania 

nowych obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi w strefach ochronnych 

wyznaczonych wzdłuż projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV oraz 

istniejących linii 15 kV. Ustala się szerokość stref dla poszczególnych linii: 

• 36 m dla linii 110 kV (po 18 m na każdą stronę od osi linii), 

• 15 m dla linii 15 kV (po 7,5 m w obie strony od osi linii). 

Na terenach, na których występuje przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

promieniowania elektromagnetycznego (rzeczywiste zmierzone poziomy 
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promieniowania elektromagnetycznego), ustala się obowiązek dostosowania 

zabudowy i zagospodarowania terenu do rzeczywistych, zmierzonych poziomów 

promieniowania elektromagnetycznego oraz zakazuje się realizacji pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi. Dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych w przypadku wystąpienia takich możliwości technicznych. 

h. Ochrona przed ryzykiem wystąpienia powodzi 

W granicach gminy nie występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią. 

W celu przeciwdziałania ewentualnym lokalnym podtopieniom, zgodnie z 

„Wojewódzkim Programem Małej Retencji” dla województwa łódzkiego, na terenie 

gminy przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego „Motyl” zlokalizowanego w 

południowej części gminy. 

i. Ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez: 

• ograniczenie do minimum przeznaczania gleb chronionych i zmeliorowanych 

na cele nierolnicze, 

• poprawianie wartości użytkowej gleb oraz zapobieganie obniżania ich 

produkcyjności, 

• rozwój rolnictwa ekologicznego, szczególnie na gruntach najwyższych klas, 

• zmianę struktury agrarnej (zwiększenie średniej wielkości gospodarstw), 

• ochronę przyrodniczej struktury zieleni wysokiej, średniej i niskiej, cieków, w 

tym wszystkich terenów stanowiących lub mogących stanowić system 

lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych, mających wpływ na 

funkcjonowanie przyrody i odtwarzanie jej zasobów poprzez zdecydowane 

ograniczenie zabudowy, 

• utrzymanie istniejących kompleksów zadrzewień śródpolnych wraz z 

możliwością ich powiększenia, 

• przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z 

działalnością rolniczą, a także innych obiektów budowlanych, należy stosować 

takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty, 

• zakaz zrzutu ścieków do rowów melioracyjnych i bezpośrednio do gleby, 
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• zachowanie istniejącej sieci rowów i systemów drenarskich zapewniających 

prawidłowe funkcjonowanie odwodnienia i odbioru wód; przy zmianie ich 

przeznaczenia konieczna jest kompleksowa przebudowa sieci drenarskich, 

pod nadzorem organu właściwego w sprawie ochrony urządzeń melioracji 

wodnych, 

• zwiększenie zasobów wodnych obszarów poprzez realizację zbiorników 

wodnych, 

• wykorzystywanie dla funkcji rekreacyjnej przy zachowaniu następujących 

zasad: 

– ruch turystyczny powinien być ograniczony do wyznaczonych i 

odpowiednio urządzonych tras, 

– dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc odpoczynku. 

j. Ochronę leśnej przestrzeni produkcyjnej poprzez: 

• ochronę i utrzymanie istniejących ekosystemów leśnych wraz z możliwością ich 

powiększenia, 

• prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ostoi gniazdowania i bytowania 

ptactwa,  

• dopuszczenie tworzenia polan śródleśnych i niewielkich zbiorników wodnych, 

oraz cieków melioracyjnych,  

• promocja programu zalesiania i zadrzewiania obejmującego sukcesywne 

zwiększanie gruntów leśnych lub zadrzewianych na terenach o małej przydatności 

rolniczej i nie użytkowanych rolniczo, 

• zachowanie w stanie naturalnym i ochrona użytków ekologicznych, tj. bagien 

śródleśnych, 

• ograniczenia stosowania środków chemicznych, 

• wykorzystanie terenów dla potrzeb turystyki i wypoczynku, z wykluczeniem 

rozwoju funkcji osadniczych, przy zachowaniu następujących zasad: 

– ruch turystyczny powinien odbywać się na wyznaczonych trasach, z 

określeniem rejonów swobodnej penetracji terenu,  

– dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc wypoczynku, 
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– rozwój urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a 

także niezbędnych urządzeń z zakresu gospodarki leśnej oraz 

komunikacji i infrastruktury technicznej warunkuje się spełnieniem 

wymogów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu. 

Powyższe ustalenia mają za zadanie wesprzeć ochronę terenów wartościowych 

oraz zobowiązania właścicieli do zachowania odpowiedniej równowagi w 

ekosystemach, kształtowania ich równowagi i naturalnej odporności. Realizacja 

powyższych celów ma prowadzić do wyrównanie i ujednolicenie stanu systemów 

lasów prywatnych do lepszych jakościowo lasów państwowych. 

 

W przypadku respektowania w/w zapisów studium stan środowiska gminy nie 

powinien uledz pogorszeniu, dlatego w przedmiotowej prognozie oddziaływania na 

środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań, które mogłyby zapobiegać, 

ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko projektowanego 

zagospodarowania.  

9. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ  ZAWARTYCH W PROJEKCIE STUDIUM WRAZ Z 
UZASADNIENIEM ICH WYBORU  

W ustaleniach studium położono szczególny nacisk na działania zarówno 

zabezpieczające środowisko, jak i modelujące je w ten sposób, który stara się 

harmonijnie wpisać każdy proces inwestycyjny w otaczający krajobraz. Projektowane 

funkcje przyczynią się do pewnych zmian w stanie środowiska, szczególnie w 

zakresie degradacji pokrywy glebowej, zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej, nieznacznego zwiększenia udziału zanieczyszczeń lokalnych, które będą 

rezultatem realizacji nowej zabudowy, drogi oraz infrastruktury technicznej. Jednak 

przy zastosowaniu szeregu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie 

potencjalnych oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które należałoby 

klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska. 

W związku z powyższym nie formułuje się rozwiązań alternatywnych do 

rozwiązań zawartych w projekcie planu. Prognoza oddziaływania na środowisko była 

sporządzana równocześnie z opracowaniem projektu planu miejscowego. Dzięki 
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temu możliwe było wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwoliły na uniknięcie 

potencjalnych znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do 

wyboru najkorzystniejszych, a zarazem optymalnych kierunków działań. 

10. TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT 

W trakcie przedmiotowej analizy nie napotkano na trudności wynikające z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO. 

Żadne rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie realizowane na 

terenie gminy Mokrsko nie będą powodować  transgranicznego oddziaływania na 

środowisko. 

12. POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU STUDIUM 

W przypadku braku realizacji jakichkolwiek inwestycji (również tych, które 

wynikałyby z ustaleń obecnie obowiązujących planów, których wykaz znajduje się w 

pkt. 5b niniejszej prognozy), na przedmiotowym obszarze nie powinny wystąpić 

znaczące zmiany w środowisku. Część niezainwestowanych obecnie terenów będzie 

nadal użytkowana rolniczo lub przeznaczona do zalesienia. Na terenach 

odłogowanych może dochodzić do wkraczania gatunków roślinności ruderalnej, 

której towarzyszyć będą pozostałości roślin uprawnych. 

Wszystkie przewidywane zmiany w środowisku wynikające z ustaleń 

obowiązujących na terenie gminy planów w sposób szczegółowy przedstawiają ich 

prognozy oddziaływania na środowisko. 
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU 
STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wójt 

Gminy Mokrsko – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady 

przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym realizacji 

projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują metod analizy 

zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring, zapisany w 

odrębnych aktach prawnych. Jego zakres i częstotliwość pomiarów zależny jest od 

rodzaju inwestycji zapisanych w studium. Za najważniejsze, z punktu widzenia 

ochrony środowiska należy uznać monitorowanie zmian jakości wód podziemnych i 

jakości powietrza. 

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko do projektu 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Mokrsko”. Sporządzony dokument zawiera prezentację i ocenę ww. projektu z punktu 

widzenia problemów środowiska przyrodniczego, jest dokumentem sporządzanym 

obowiązkowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prognoza zawiera część 

tekstową i graficzną.    

Część opisowa prognozy składa się z następujących części: 

- Informacji ogólnych (wprowadzenia) na temat sporządzanego dokumentu, jego 

podstaw prawnych, przedmiotu i celu opracowania oraz materiałów 

wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy; 

- Analizy i oceny stanu istniejącego środowiska, z uwzględnieniem elementów 

chronionych – teren gminy Mokrsko znajduje się na styku Wysoczyzny 

Wieruszowskiej i Złoczewskiej (należących do Nizin Południowowielkopolskiej) 

oraz Wyżyny Wieluńskiej i Obniżenia Krzępickiego (stanowiących część Wyżyny 

Woźnicko-Wieluńskiej). Współczesny obraz ukształtowania powierzchni jest 

rezultatem nakładania się na siebie szeregu procesów rzeźbotwórczych od 
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trzeciorzędu aż do czasów współczesnych. Pod względem geomorfologicznym w 

granicach gminy można wyróżnić różne formy rzeźby terenu, w tym: formy 

związane ze starszym podłożem, formy pochodzenia wodnolodowcowego 

(wysoczyzna morenowa płaska, lekko falista i pagórkowata, wzgórza i pagóry 

strefy moreny czołowej, sandry, obniżenia powytopiskowe, zagłębienia 

bezodpływowe), formy związane z działalnością erozyjno-denudacyjną (doliny 

erozyjno-denudacyjne, suche dolinki), formy pochodzenia eolicznego – wydmy. 

Pod względem geologicznym gmina położona jest w zasięgu monokliny 

Przedsudeckiej, w obrębie Wału Jurajskiego, który zbudowany jest z:  

o z osadów jurajskich wykształconych w postaci: mułowców, iłołupków, iłów, 

łupków, mułowców z syderytami oraz piaskowców i wapieni,  

o osadów trzeciorzędowych reprezentowanych przez iły z lignitem, 

o osadów czwartorzędowych zbudowanych z: piasków i żwirów 

wodnolodowcowych, glin zwałowych, piasków i żwirów moren czołowych, 

piasków i żwirów lodowcowych, piasków i żwirów akumulacji szczelinowej, 

namuły den dolinnych i zagłębień bezodpływowych, piaski i żwiry rzeczne 

tarasów zalewowych 1-3 m n.p. rzeki.  

W jej granicach znajdują się złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej, w tym: 

złoże: Krzyworzeka, Mokrsko, Chotów, Chotów II, przy czym tylko jedno z nich 

jest aktualnie eksploatowane. Granice terenu i obszaru górniczego ustanowiono 

koncesyjną udzieloną przez Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 15 

października 2010 r. znak: RO.V-MK-7513-26/10, która jest ważna do 31 grudnia 

2030 r. Obszar gminy Mokrsko prawie w całości znajduje się w zasięgu porowo-

szczelinowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 325 Częstochowa (W), 

a głównym poziomem użytkowym jest tu poziom środkowej jury. Sieć 

hydrograficzną obszaru stanowi: rzeka Ożarka, Motyl, dopływ z Komornik, 

Olszynka (kanał Pisia-Kurów), kanał Krzyworzycki. Najlepsze gleby gminy to 

gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane oraz lokalnie czarne 

ziemie. Bonitacja waha się od II do VI klasy, przy czym przeważają gleby kl. III 

i IV. Warunki klimatyczne gminy wykazują zasadnicze podobieństwo do cech 

klimatu całego rejonu Polski środkowej. Według podziału klimatycznego Polski W. 
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Okołowicza gmina Mokrsko leży w południowo-wschodniej strefie Regionu 

Śląsko-Wielkopolskiego, z zaznaczającymi się słabymi wpływami oceanicznymi. 

Przeważają tu użytki rolne, a rolnictwo jest wiodącą dziedziną gospodarki gminy.  

Na obszarze gminy zlokalizowane są zarówno wielkoobszarowe jak i 

indywidualne formy ochrony przyrody, do których zaliczyć należy: Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

„Wzgórza Ożarowskie”, pomniki przyrody i użytki ekologiczne. Potencjalne źródła 

zagrożenia, stanowi tu głównie:  

o niska emisji zanieczyszczeń pochodząca z indywidualnych źródeł ciepła i 

lokalnych kotłowni,  

o emisja pyłu która powstaje: w wyniku prac polowych (tj. orania i zbierania 

plonów), nawożenia, emisji pyłków z uprawianych roślin, wypalania pól, 

transportu plonów i hodowli zwierząt,  

o niewydolny i słabo rozwinięty system kanalizacji,  

o hałas pochodzący z samochodów poruszających się po drogach, 

o promieniowanie elektromagnetyczne od linii elektroenergetycznych 110 i 15 

kV;  

- Przedstawienia rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych zawartych w projekcie 

planu – na obszarze objętym studium ustalono następujące przeznaczenie 

terenów: zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej 

wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, rekreacji indywidualnej, 

usług sportu, rekreacyjno-wypoczynkowe, produkcyjno-usługowej, produkcyjnej, 

składów i magazynów, infrastruktury technicznej i obsługi komunikacji, leśne, 

przeznaczone do zalesienia, zieleni urządzonej, cmentarzy, rolne, trwałych 

użytków zielonych, zadrzewień, dolin rzecznych, wód powierzchniowych. Mokrsko 

dysponuje dobrze rozwiniętym układem komunikacyjnym, na który składa się sieć 

dróg powiatowych uzupełniona przez sieć dróg gminnych. Oprócz tego dostęp do 

większych ośrodków miejskich i krajowego systemu komunikacyjnego zapewnia 

droga krajowa Nr 45 przebiegająca w południowo-wschodnim fragmencie gminy.  
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W studium określono również sposób zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, 

gaz, ciepło, uregulowano sposób prowadzenia gospodarki ściekowej oraz 

gospodarki odpadami; 

- Omówienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu – przy sporządzaniu studium miały zastosowanie różne cele ochrony 

środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym istotne z punktu 

widzenia projektowanego dokumentu, w tym między innymi: utrzymanie norm 

odniesień w stosunku do jakości wód podziemnych, powierzchni ziemi oraz gleby, 

jakości powietrza oraz dopuszczonych poziomów hałasu;  

- Analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania będącego skutkiem 

realizacji projektu studium – do nowych inwestycji (w odniesieniu do ustaleń 

obecnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego), można zaliczyć: 

o tereny rozmieszczenia ogniw fotowoltaicznych w Mokrsku, Krzyworzece, 

Chotowie i Brzezinach (ponieważ jednak nie jest znana nominalna moc w/w 

przedsięwzięć oraz rodzaj zastosowanej technologii, informacje zawarte w 

poniższych rozdziałach, dotyczące przedmiotowych inwestycji, będą miały 

charakter orientacyjny), 

o tereny eksploatacji powierzchniowej wyznaczone w ramach 

udokumentowanych złóż surowców naturalnych: Mokrsko, Chotów, Chotów II, 

Krzyworzeka, 

o tereny zabudowy usługowej w północnej części miejscowości Ożarów, 

o poszerzenie terenów zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów w 

miejscowości Mokrsko, 

o miejscowe poszerzenia terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i 

mieszkaniowo-usługowej. 

Realizacja ustaleń studium przyczyni się do zmian w stanie środowiska, 

szczególnie w zakresie degradacji pokrywy glebowej, zmniejszenie powierzchni 

biologicznie czynnej, nieznacznego zwiększenia udziału zanieczyszczeń 

lokalnych, które będą rezultatem realizacji nowej zabudowy, drogi oraz 
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infrastruktury technicznej – są to jednak zmiany nieuniknione, które występują 

przy każdym procesie budowlanym; 

- Przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu –zapisy projektu studium, wprowadzają 

szereg ustaleń dotyczących ochrony: powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i 

podziemnych, systemu ekologicznego i walorów krajobrazowych, powietrza 

atmosferycznego, obszarów ochrony przyrody, przed hałasem, przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym, ryzykiem wystąpienia powodzi, rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej, leśnej przestrzeni produkcyjnej, powierzchni ziemi. W 

przypadku ich respektowania stan środowiska gminy nie powinien uledz 

pogorszeniu, dlatego w przedmiotowej prognozie oddziaływania na środowisko 

nie wyznaczono dodatkowych rozwiązań, które mogłyby zapobiegać, ograniczać i 

rekompensować negatywny wpływ na środowisko projektowanego 

zagospodarowania, 

- Przedstawienie rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie 

studium – ponieważ w ustaleniach planu położono szczególny nacisk na działania 

zarówno zabezpieczające środowisko, jak i modelujące je w ten sposób, który 

stara się harmonijnie wpisać każdy proces inwestycyjny w otaczający krajobraz 

oraz zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie 

potencjalnych oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które należałoby 

klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska. W związku z powyższym nie 

formułuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie 

studium; 

- Informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko - żadne 

rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą powodować  

transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

- Potencjalnych zmian w środowisku, które mogłyby powstać w przypadku braku 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu - w przypadku braku realizacji 

jakichkolwiek inwestycji (również tych, które wynikałyby z ustaleń obecnie 

obowiązujących planów, których wykaz znajduje się w pkt. 5b niniejszej 
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prognozy), na przedmiotowym obszarze nie powinny wystąpić znaczące zmiany 

w środowisku. Część niezainwestowanych obecnie terenów będzie nadal 

użytkowana rolniczo lub przeznaczona do zalesienia. Na terenach odłogowanych 

może dochodzić do wkraczania gatunków roślinności ruderalnej, której 

towarzyszyć będą pozostałości roślin uprawnych. Wszystkie przewidywane 

zmiany w środowisku wynikające z ustaleń obowiązujących na terenie gminy 

planów w sposób szczegółowy przedstawiają ich prognozy oddziaływania na 

środowisko; 

- Propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ 

sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wójt Gminy 

Mokrsko – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady 

przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym 

realizacji projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują 

metod analizy zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest 

monitoring, zapisany w odrębnych aktach prawnych. Jego zakres i częstotliwość 

pomiarów zależny jest od rodzaju inwestycji zapisanych w studium. Za 

najważniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska należy uznać 

monitorowanie jakości wód oraz emisji hałasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


