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WST^P

Studium Uwarunkowah i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Brzeznio zostato uchwalone uchwata, Nr XIII/96/2000 Rady Gminy w Brzezniu z dnia 22

lutego 2000 r. Dokument ten byf sporza_dzony na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z pozniejszymi

zmianami). Autorem dotychczasowego Studium jest Biuro Planowania Przestrzennego

Wojewodztwa Lodzkiego w Lodzi.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) przewiduje, ze dla okreslenia polityki przestrzennej gminy, w

tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowari i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy jest nadal obowiqzuja^cym dokumentem

uchwalanym przez rad§ gminy, ktory podlegac powinien biezqcej aktualizacji. Ustawa ta, a

takze zmiany w innych przepisach prawnych reguluja^cych polityk? przestrzenna^, zgtoszone

wnioski do aktualnie opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego gminy Brzeznio w zakresie przeznaczenia terenow do zaiesienia, zmiany w

ustaleniach polityki wojewodzkiej, wywoluja. juz teraz potrzeb§ przystosowania zapisu

STUDIUM do aktualnych wymogow prawnych.

Aktualnie obowiazuja^ca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

jednoznacznie stwierdza w art. 9 ust.4 ,,Ustalenia studium 53 wiazace dla organow gminy

przy sporzadzaniu planow miejscowych". Z uwagi na to, ze w opracowaniu pozostaje plan

miejscowy gminy w zakresie wyznaczania gruntow do zaiesienia i nie ma zachowanej

zgodnosci jego ustaleh z dotychczasowym studium, dokonanie niezbednych zmian w tym

dokumencie stato si§ zadaniem niezwykle pilnym.

Wqjt Gminy Brzeznio przystapit do sporza^dzania zmiany Studium gminy Brzeznio

powierzaja_c wprowadzenie niezbednych zmian firmie Adeli i Jerzego Hibner - Projektowanie

urbanistyczne i opracowania rozne z/s w Zdunskiej Woli.

Niniejszy tekst obejmuja.c zarowno tresci zawarte w studium uchwalonym w 2000 r. jak i

wprowadzane don zmiany, jest tekstem ujednoliconym, zgodnie z formutq wynikaja^ca. z

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

studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2004

r. NM18, poz. 1233).



Niniejsze opracowanie wyczerpuje podany wyzej zakres tematyczny.

W zarzqdzaniu rozwojem gminy, Studium ma sfuzyc wykorzystaniu w sposob

maksymalny instrumentow gospodarki przestrzennej dla realizacji celow spoteczno-

gospodarczych; jest to jeden z elementow okreslaja^cych strategie gminy. Jako dokument

przyjmowany uchwata, Rady Gminy Brzeznio, podlega nadzorowi co do zgodnosci z prawem.

I. PODSTAWA, ZAKRES I CEL STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEZNIO Z 2000 ROKU
ORAZ DOKONANYCH W NIM ZMIAN.

Zagospodarowanie przestrzeni, niezaleznie od rodzaju i wielkosci inwestycji lub

przedsiewziecia, jak rowniez ich realizatora, odbywa sie zawsze na obszarze gminy. To

zatozenie obowiqzywato w okresie waznosci ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z

1994 r. jak i obowia_zuje obecnie. Studium okresla cele i kierunki polityki przestrzennej gminy,

ktore realizowac bedzie Wojt Gminy. Cele i kierunki mog^ dotyczyc zarowno dalekosieznego

horyzontu czasowego, jak i krotkiego okresu realizacji. Zasieg terytorialny obejmuje

wytqcznie obszar gminy przy uwzglednieniu powia^zan funkcjonalno-przestrzennych z

gminami sqsiednimi. Studium gminy Brzeznio winno obowiqzkowo uwzgledniac

problematyk? okreslona w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym, tj.

w art. 9 ust. 1. W celu okreslenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad

zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje uchwat$ o przystaj)ieniu do

sporzqdzania studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy,

zwane dalej ,,studium"

ust. 2. Wojt sporzadza studium zawierajqce czesc tekstowq i graficznq, uwzgl$dniajqc

zasady okreslone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ustalenia strategii

rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa oraz strategii rozwoju

gminy, o He gmina dysponuje takim opracowaniem.

ust.3. Studium sporzadza s/'e dla obszaru w granicach administracyjnych gminy.

ust. 4. Ustalenia studium s% wiatace dla organow gminy przy sporzadzaniu planow

miejscowych.

ust.5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

wart. 10. ust. 2. W studium okresla s/e w szczegolnosci:

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenow,

2) kierunki i wskazniki dotyczace zagospodarowania oraz uzytkowania terenow, w tym

tereny wytaczone spod zabudowy,

3) obszary oraz zasady ochrony srodowiska ijego zasobow, ochrony przyrody, krajobrazu

kulturowego oraz uzdrowisk,



4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury

wspofczesnej,

5) kierunki rozwoju systemow komunikacji i infrastruktury technicznej,

6) obszary, na ktorych rozmieszczone b$d% inwestycje celu publicznego o znaczeniu

lokalnym,

7) obszary, na ktorych rozmieszczone £>eda_ inwestycje celu publicznego o znaczeniu

ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego

wojewodztwa i ustaleniami programow, o ktorych mowa w art. 48 ust. 12 ustawy,

8) obszary, dla ktorych obowiqzkowe jest sporzqdzenie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisow odr^bnych, w tym obszary

wymagajqce przeprowadzenia scaleh i podziatu nieruchomosci, a takze obszary

rozmieszczenia obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2 oraz

obszary przestrzeni publicznej,

9) obszary, dla ktorych gmina zamierza sporzqdzic miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego, w tym obszary wymagajace zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i

lesnych na cele nierolnicze i nielesne,

10) kierunki i zasady ksztaftowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

11) obszary narazone na niebezpieczenstwo powodzi i osuwania s/e mas ziemnych,

12) obiekty lub obszary, dla ktorych wyznacza s/§ w ztozu kopaliny filar ochronny,

13) obszary pomnikow zagtedy i ich stref ochronnych oraz obowiazujace na nich

ograniczenia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia

7 maja 1999 r. o ochronie terenow byfych hitlerowskich obozow zagtady (Dz.U.Nr 41,

poz. 412oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271),

14) obszary wymagajace przeksztafceh, rehabilitacji lub rekultywacji,

15) gran ice terenow zamkni$tych i ich stref ochronnych,

16)inne obszary problemowe w zaleznosci od uwarunkowan i potrzeb zagospodarowania

wystqpujacych w gminie.

W mysl ustawy o samorz^dzie gminnym, gmina posiada prawie catkowitq.

suwerennosc w zakresie planowania przestrzennego. Gmina jest podmiotem tego

planowania. Realizacja inwestycji jest mozliwa tylko wtedy, jesli jest realizowana na terenie

przeznaczonym na ten eel w planie miejscowym lub w decyzji o ustaleniu inwestycji celu

publicznego oraz decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy. Tylko rada gminy poprzez

uchwalanie planow miejscowych stanowi o przeznaczeniu terenow i warunkach ich

zabudowy. Plany miejscowe, wraz z innymi przepisami prawa, ksztattuja. sposob

wykonywania prawa wtasnosci. Zagospodarowanie przestrzenne terenow moze odbywac sie

w oparciu o wiele planow miejscowych zagospodarowania przestrzennego, jednak musza^

bye one zgodne ze studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego



gminy. W przestrzeni bezplanowej zas moga_ bye wydawane decyzje o lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy. Przygotowanie projektow tych decyzji

musi bye jednak powierzone osobom wpisanym na list? samorzqdu zawodowego urbanistow

lub architektow, obowiqzuje tez szczegolny tryb postepowania administracyjnego

zmierzajqcego do ich wydania.

Studium, rozstrzygaja^c o gtownych zasadach ksztattowania catej struktury

przestrzennej gminy, jest wiec narzedziem koordynacyjnym wszystkich planow, decyzji i

przedsi^wziec na obszarze gminy. Nadal studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi

podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych. Jest po prostu sterownikiem

rozwoju przestrzeni gminy, poprzez ustanowienie ram dla przysztych planow i decyzji

przestrzennych. Ustalenia studium 53 wiaza.ce dla dziatari Rady i Wojta Gminy.

Studium uwarunkowari i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy jest

podstawa. do:

- podejmowania uchwat o przystapieniu do sporza.dzania planow miejscowych,

- wewnetrznej kontroli uchwat o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

pod ka_tem ich zgodnosci z ustaleniami studium,

- ofert sktadanych przez organy gminy,

- postugiwania sie przepisami szczegolnymi w przypadkach wyst^powania na obszarze

gminy obiektow objetych tymi przepisami, ktore wptywaja^ na ustalenia studium i wiqza^

organy w postepowaniu administracyjnym.

Przedmiotowe studium sktada sie z nastepuja^cych, scisle ze sobq powia_zanych

dziatow:

- uwarunkowania rozwoju gminy,

- kierunki polityki przestrzennej gminy.

Opracowanie to umozliwia prawidtowe dziatania wtadz gminy na obszarze powierzonej jej

przestrzeni, z usankcjonowaniem jej wartosci i podejmowaniem prac planistycznych oraz

postepowaniem w sprawie o ustalenie warunkow zabudowy zgodnie ze sktadanymi

wnioskami inwestorskimi.

Podstaw? do rozpoczecia procedury wprowadzania zmian do Studium uwarunkowan

i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznio uchwalonego w 2000 r.

stanowity:

1. uchwata Nr XVI/118/04 Rady Gminy w Brzezniu z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie

przystapienia do sporza_dzania zmiany ,,Studium uwarunkowan i kierunkow

zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznio", podjeta na podstawie Oceny

aktualnosci Studium opracowanej przez Wojta Gminy i zaopiniowanej przez

Miedzygminna, Komisj? Urbanistyczno-Architektoniczna, dla gmin Brzeznio i Burzenin

w dniu 8 lipca 2004 r.



2. formalny wymog wynikaja^cy z tresci art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym,

3. potrzeba okreslenia i wprowadzenia niezb^dnego zakresu zapisow na rzecz

dostosowania dotychczasowego ,,Studium..." do problematyki wynikajqcej z art. 10

ustawy i trybu poste.powania zgodnie z tresciq art. 33 ,,Jezeli w wyniku zmiany ustaw

zachodzi koniecznosc zmiany studium tub planu miejscowego, czynnosci, o ktorych

mowa w art. 11 i 17 wykonuje s/e odpowiednio w zakresie niezb^dnym do dokonania

tych zmian".

4. ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa fodzkiego przyj^te

przez Sejmik Wojewodztwa Lodzkiego uchwatq NrXLV/524/2002 z dnia 9 lipca 2002 r.,

w szczegolnosci maja.ce wpfyw na polityk? przestrzenna gminy Brzeznio,

5. aktualne ustalenia wtadzy samorza_dowej gminy w zakresie polityki spoleczno-

L gospodarczej i koncepcji inwestowania oparte na wieloletnim planie inwestycyjnym gminy

Brzeznio reprezentowane przez Wojta Gminy i Rade. Gminy, a takze wynikajqce z analizy

zgtoszonych wnioskow dotycza.cych zmiany ustaleri studium oraz sporza_dzania planu

miejscowego gminy.

6. potrzeba uzyskania formalnej zgodnosci ustaleri Studium z rozwia.zaniami przyje.tymi

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznio

w zakresie przeznaczenia terenow pod zalesienie do sporzqdzania ktorego przystapiono

rownolegle z opracowywaniem zmian w studium.

Nadrze.dnym celem dokonania zmian w ,,Studium..." z 2000 r. jest wie.c dostosowanie

jego zapisu do wymagah obecnie obowia^zuja^cej ustawy oraz innych, zmienionych

w miedzyczasie aktow prawnych odnosza_cych si§ do polityki przestrzennej tak, aby nowe

,,Studium... stato si? aktualna. podstawq do prowadzenia w gminie racjonalnej polityki

^przestrzennej w obecnych uwarunkowaniach zewne.trznych i wewn^trznych. Istotnym

elementem w ksztattowaniu tej polityki jest ustawowy wymog art. 20 ust.1 ustawy, zgodnie

z ktorym kazdy plan miejscowy przed jego uchwaleniem przez rad$ gminy, musi bye

poprzedzony stwierdzeniem jego zgodnosci z ustaleniami studium.

II. ZAKRES ZMIAN DOTYCZACYCH PROBLEMATYKI ,,STUDIUM..." I ELEMENTOW
PROCEDURY FORMALIXIO-PRAWNEJ OD 2003 r.

Nowa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym zmienita zakres i problematyk? oraz tryb sporza_dzania studium uwarunkowan

i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin. Z nowych, obowiqzkowych do

uwzgle.dnienia elementow studium, nalezy wyszczegolnic i ustalic:

• zasady ochrony dobr kultury wspotezesnej,



• okreslic obszary, na ktorych beda^ rozmieszczone inwestycje celu publicznego

o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym,

• obszary stanowia.ce przestrzeri publiczna_,

• okreslic obszary, dla ktorych sporza^dzenie planu miejscowego jest obowia_zkowe na

podstawie przepisow odrebnych, w tym obszary rozmieszczenia obiektow handlowych

o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m2,

• okreslic obszary, dla ktorych gmina zamierza sporza^dzic plan miejscowy, w tym obszary

wymagajqce zmiany przeznaczenia gruntow rolnych na cele nierolnicze i nielesne,

• wyszczegolnic obszary narazone na niebezpieczeristwo powodzi i osuwania si§ mas

ziemnych,

• obszary wystepowania ztoz surowcow mineralnych,

• obszary pomnikow zagtady i ich stref ochronnych, granice terenow zamknietych i ich stref

ochronnych

• oraz inne obszary problemowe w zaleznosci od uwarunkowari i potrzeb zagospodarowania

wystepuja^cych w gminie.

Przystepujqc zatem do korekty pierwszej edycji studium przyjetej uchwata^ Nr

XIII/96/2000 Rady Gminy w Brzezniu z dnia 22 lutego 2000 r. nalezato dostosowac caty

dokument do wymagan obecnie obowiqzuja_cej ustawy. W zdecydowanej wi^kszosci

zarowno uwarunkowania jak i ustalenia studium pozostanq bez zmiany, dokonano jednak

aktualizacji danych informacyjnych oraz dostosowano do realiow i wymagan nowej ustawy

niektore ustalenia. W niniejszym opracowaniu uzupetniono dotychczasowq tresc

przede wszystkim o nastepujqce zagadnienia:

1) w zakresie problematyki dotyczqcej srodowiska przyrodniczego:

• propozycje Wojewody todzkiego w zakresie wprowadzenia w granicach gminy

Brzeznio nowych terenow przewidzianych do obj^cia ochrona^ prawna^ na podstawie

przepisow o ochronie przyrody wraz z korektq granic terenow juz objetych ta^ ochrona_,

• korekta granic terenow rolniczych przewidzianych do zalesienia,

• wprowadzenie granic zagrozenia powodziowego w dolinie rzeki Zegliny oraz ustalenie

dla nich zasad zagospodarowania,

• okreslenie zasad ochrony i korzystania na terenie gminy z wod podziemnych i

powierzchniowych,

• korekta udokumentowanych ztoz surowcow mineralnych, w szczegolnosci

wyznaczonych obszarow i terenow gorniczych,

2) w zakresie terenow przeznaczonych pod zabudowe: mieszkaniowa^, zagrodowa^,

rekreacyjna, i ustugowa^ - zgodnie ze ztozonymi wnioskami do ,,Studium..." przez osoby

fizyczne, co do ktorych nie byto przeciwwskazan do ich uwzglednienia,



3) w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

• korekta przebiegu linii wysokiego napiecia 110 kV,

• wyznaczenie gminnego punktu do czasowego sktadowania odpadow niebezpiecznych,

• zmiana numerow i klas drog powiatowych,

• wyznaczenie potqczenia drogowego mi^dzy droga_ krajowa_ Nr 14 a projektowana_ droga_

ekspresowa^ S-8 na wysokosci w§zta ,,Ztoczew Pin",

4) w zakresie innych elementow Studium:

• wyznaczenie obszarow stanowia_cych przestrzen publicznq,

• oznaczenie obszarow obj^tych obowia_zuja^cymi planami miejscowymi,

• korekta przebiegu granicy administracyjnej gminy,

• zmiana nazw administracyjnych trzech sotectw.

• okreslenie terenow wymagaja_cych uzyskania zgody organow na przeznaczenie

gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne.

• aktualizacja informacji i ustaleh wynikaj^cych z przyj^tych przez Rad§ Gminy

w Brzezniu dokumentow maja_cych wptyw na kierunki polityki przestrzennej gminy.

Wykaz zmian zawiera tabelaryczne zestawienie, z ktorego numeracj? dla obszarow

nimi obj^tych przeniesiono na rysunek zmiany Studium.

III. UWARUNKOWANIA ZEWNETRZNE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY BRZEZNIO

1. Powieizania funkcjonalno-przestrzenne gminy

Gmina Brzeznio jest potozona w zachodnio-srodkowej cz^sci wojewodztwa todzkiego.

Graniczy od potnocy z gmina_ Wroblew, od potudnia - z miastem i gmina Ztoczew, od

wschodu - z gminami Burzenin i Sieradz, od zachodu - z gmina Bra^szewice.

Oddziafywanie funkcjonalno-przestrzenne na sa_siednie gminy dotyczy powiazari

przyrodniczych, infrastruktury spotecznej (powia^zania administracyjne, gospodarcze,

ustugowe) jak rowniez przez instalacje przesytowe infrastruktury technicznej i komunikacji.

Analiza wszelkich powia_zah wykazata, ze styki z sa^siednimi gminami nie powoduja^

konfliktow, ktore naruszalyby ich interesy.

2. Powia^zania przyrodnicze.

Do najwazniejszych powiazah przyrodniczych z obszarami sa_siednimi nalezy zaliczyc:

• przebieg dolin rzecznych, z ktorych doliny rzek Zegliny i Myji sa_ najwazniejsze,



« obszary bezposredniego zagrozenia powodzia, wystepuja^ce tylko w doiinie rzeki

Zegliny,

- fragment obszaru gminy jest polozony w granicach Gtownego Zbiornika Wod

Podziemnych Nr 312 pofozonego w powiecie sieradzkim, gtownie w gminie Sieradz,

- obszary chronionego krajobrazu, w tym Brqszewicki OCHK i projektowany Ztoczewski

OCHK,

- kompleksy lesne, szczegolnie w zachodniej i potnocnej cz^sci gminy maja_ce swoje

przedtuzenie w gminach sa^siednich,

- kompleksy gleb chronionych i upraw rolniczych maja^ce swoje przedtuzenia w

gminach sqsiednich

3. Infrastruktura spofeczna.

Zasi^g powia^zari funkcjonalno-przestrzennych jest zroznicowany pod wzgl^dem

poszczegolnych dziedzin zycia spoieczno-gospodarczego. Powia^zania dotycza^ glownie

miasta wojewodzkiego todzi oraz duzych osrodkow miejskich, a przede wszystkim Sieradza

- bytego miasta wojewodzkiego stanowiqcego obecnie siedzib^ powiatu sieradzkiego.

Powia^zania administracyjne dotycza^ administracji rza^dowej i samorza^dowej oraz specjalnej.

To Sieradz obsluguje gmin? Brzeznio w zakresie roznych ustug w zakresie zdrowia, oswiaty i

szkolnictwa na szczeblu srednim i wyzszym, kultury i innych ustug specjalistycznych, handlu

itp. Izochrona dojazdu do Sieradza to mniej niz 30 minut. W gminie Brzeznio zostat jednak

wybudowany niedawno (Juz P° sporza_dzeniu i uchwaleniu dotychczasowego studium)

zbiornik ,,Proba" na rzece Zeglinie i zbiornik ten stat si§ mekka, dla wypoczynku codziennego

i swiatecznego w okresie letnim. W sezonie przebywa na obrzezach zbiornika rownoczesnie

kilkaset wypoczywaja_cych. Zwia^zki gospodarcze gminy z innymi obszarami dotyczq rynku

zbytu wytworzonych produktow, gtownie rolnych, oraz rynku pracy.

4. Infrastruktura techniczna.

Powia^zania istnieja^cej infrastruktury technicznej z terenami sqsiednich gmin dotycza^:

- komunikacji,

- telekomunikacji,

- gospodarki odpadami,

- elektroenergetyki.

Przez teren gminy przebiega droga krajowa Nr 14 relacji Lodz-Walichnowy oraz 7 drog

powiatowych. Pozostale drogi stanowia_ siec drog gminnych.



\\o zachodniej stronie drogi krajowej Nr 14 biegnie kabel telekomunikacyjny (linia

swiattowodowa) o znaczeniu krajowym, a po wschodniej stronie tej drogi - kabel

telekomunikacyjny mi^dzymiastowy.

W zakresie elektroenergetyki gmina Brzeznio uczestniczy w przebiegu linii 110 kV relacji

Ztoczew-Sieradz o przebiegu jak na rysunku studium. Linia ta zostata wybudowana przed

dwoma laty.

W sotectwie Rydzew ziokalizowane jest wysypisko odpadow komunalnych ,,Zwierzyniec" Do

niedawna byto ono wysypiskiem mie.dzygminnym i nadal takim powinno bye. Wskutek

protestow okolicznych mieszkancow wsi wysypisko stato si§ wytqcznie wysypiskiem

gminnym i nie przystapiono do jego rozbudowy.

5. Uwarunkowania formalno-prawne.

Aktualna polityka przestrzenna wojewodztwa todzkiego okreslona jest w ,,Planie

zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa todzkiego" uchwalonego przez Sejmik

Wojewodztwa todzkiego w dniu 9 lipca 2002 r. uchwatsi Nr XLV/524/2002. Dokument ten

zgodny z ,,Koncepcja_ polityki przestrzennego zagospodarowania kraju" przyj^tq przez Sejm

RP w listopadzie 2000 r. jest takze zgodny ze ,,Strategia_ rozwoju wojewodztwa todzkiego"

z maja 2000 r. W planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa todzkiego:

1) zakwalifikowano gmin§ Brzeznio do strefy wielofunkcyjnych przeksztatceri obszarow

wiejskich b^d^ca, jednq ze stref rozwoju przestrzennego wojewodztwa todzkiego.

Sktadaja_ si§ na nia. podstrefa rolna (korzystne warunki dla intensywnej produkcji rolnej,

sredni udziat powierzchni lesnej, przeci^tne warunki srodowiska) oraz podstrefa rolno-

lesna (mato korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa, duze kompleksy lesne, preferowany

rozwoj agroturystyki, tworzenie roznych form rekreacji).

2) gmina Brzeznio znajduje si? takze w obr^bie strefy potencjalnych koncentracji procesow

rozwojowych wzdtuz projektowanej drogi S-8 (droga ta stanowi jeden ze strategicznych

uktadow komunikacyjnych wojewodztwa todzkiego),

3) postulowana jest budowa (w ramach jednego ze strategicznych kierunkow usprawnienia

funkcjonowania kolei w wojewodztwie todzkim) kolejowego skrotu od Sieradza do

Wieruszowa wraz z modernizacja^ istnieja^cej linii od Wieruszowa do Wroctawia.

Umozliwitoby to obstug? aglomeracji todzkiej przez siec pocia^gow Intercity i tranzytowych

Eurocity, ktore kursuja. z Warszawy do Wroctawia przez Poznari, omijaja^c Lodz.

4) gmina stanowi obszar rozwoju funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnej.

5) gmina Brzeznio wchodzi w sktad sieradzkiego podregionu etnograficznego (jednego

z pî ciu na terenie wojewodztwa todzkiego) co swiadczy o pewnej odr^bnosci kulturowej

jej mieszkancow.
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6) W granicach gminy Brzeznio jest przewidziany do utworzenia Zloczewski Obszar

I Chronionego Krajobrazu, stanowiqcy element regionalnego systemu obszarow prawnie

chronionych.

I 7) O znaczeniu wojewodzkim jest tu przewidywana budowa gazociqgu wysokiego cisnienia

wraz ze stacja^ redukcyjno-pomiarowa^, stanowiqcego odejscie w kierunku Brzeznia od

I gazocia^gu dla srodkowej czesci b.wojewodztwa sieradzkiego.

I IV. UWARUNKOWANIA WEWNEJRZNE

' 1. WYNIKAJACE ZE STANU SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

• a) pofozenie

' Zgodnie z podzialem Polski na krainy fizyczno-geograficzne J.Kondrackiego i A.Rychlinga ,

gmina Brzeznio lezy w prowincji Niz Srodkowoeuropejski, podprowincji Niziny

™ Srodkowopolskie, makroregionie Nizina Potudniowowielkopolska, mezoregionie Wysoczyzna

Ztoczewska. Wedlug podziatu administracyjnego - zajmuje srodkowq cz^sc powiatu

sieradzkiego i graniczy z gminami: Sieradz, Burzenin, Ztoczew, Bra^szewice i Wroblew.

Powierzchnia gminy wynosi 12.873 ha.

b) budowa geologiczna.

Obszar gminy Brzeznio znajduje sie w zasiegu pozostatosci zlodowacenia Warty i prawie w

cafosci pokryty jest utworami czwartorz^dowymi. Na niewielkim obszarze na wschod od

Zapola, w okolicach Ruszkowa, znajduja. si§ wychodnie wapiennych skal gornojurajskich -

kimerydzkich (wg ,,Objasnieri do szczegotowej mapy geologicznej Polski" w skali 1:50 000,

arkusz Zloczew, autor: W. Baliriski, wyd. PIG W-wa, 1997 r). Znajduja^ce sie w zasiegu

monokliny kalisko-ztoczewskiej podtoze czwartorzedu, zawiera utwory mezozoiczne i

^^ trzecior5zedowe. Powierzchni? mezozoiczna^ tworza_ gtownie utwory jury gornej (wapienie

Oksfordu, wapienie i margle kimerydy) oraz fragmentarycznie kredy dolnej (piaski kwarcowe

i zwiry albu). Utwory trzeciorzedowe reprezentowane sq przez rumosze skalne, ify i gliny

zwietrzelinowe powstate w warunkach Iqdowych w wyniku procesow erozji i denudacji

powierzchni terenu.

Osady czwartorz^dowe wystepuja^ powszechnie i tworzq pokryw? o miqzszosci dose

zroznicowanej. Jest ona uzalezniona w znacznym stopniu od uksztattowania potoza

czwartorzedu. Przewaznie miqzszosc utworow czwartorzedowych ksztattuje si? w granicach

30-45 m, ale istniejq tez takie sytuacje, gdzie na wysoko wzniesionym podfozu (150 m npm)

grubosc osadow czwartorzedowych maleje do kilkunastu metrow (Barczew) lub pokrywa

czwartorzedu nie wyst^puje (Ruszkow). Na teren gminy lodowiec wkraczat trzykrotnie. Z

okresu zlodowacenia pofudniowowielkopolskiego pochodzq piaski i zwiry wodnolodowcowe

oraz gliny zwatowe. W czasie interglacjalu wielkiego osadzaly si§ piaski i zwiry akumulacji

rzecznej oraz mutki i piaski drobnoziarniste jeziorne. W czasie zlodowacenia
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srodkowopolskiego lodowiec docierat tu dwa razy, w czasie stadiatu Odry oraz stadiatu

Warty. Transgresje la_dolodu oraz przedzielaja_cy je interglacjat Pilicy pozostawity nastepujqce

osady: mutki i ity zastoiskowe, piaski i zwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwatowe. W czasie

kolejnego ocieplenia i ustepowania la^dolodu warciariskiego stopniowo zwiekszat si? udziat

piaskow i zwirow osadzanych przez wody roztopowe. W miejscach dtuzszego stacjonowania

lodowca powstawaty formy wypukte, jako skutek osadzania si? utworow w szczelinach lodu.

W okresu interstadiatu emskiego pochodza^ osady mutkowo-organiczne z tupkami

bitumicznymi i kreda. jeziorna. o mia_zszosci 13,5 m wystepuja.ce w zbiorniku jeziornym w

Barczewie. W czasie zlodowacenia potnocnopolskiego omawiany obszar znajdowat si? w

strefie klimatu peryglacjalnego. Z tego okresu pochodza. piaski terasy nadzalewowej rzeki

Zegliny. Pod koniec plejstocenu oraz w holocenie rozpocza_t si? proces formowania wydm

oraz akumulacja piaskow humusowych, namutow i torfow w dolinach rzecznych oraz w

zagl?bieniach bezodplywowych.

Z racji budowy geologicznej nie wyst?pujq w gminie Brzeznio jakiekolwiek istotne

ograniczenia dia rozwoju podstawowych funkcji; nie wyst?puja_ tez istotne predyspozycje dia

ukierunkowania funkcji.

c) surowce mineralne.

Na terenie gminy Brzeznio wyst?puja, nast?puja_ce ztoza surowcow naturalnych:

• Surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego - ztoze Ostrow, o powierzchni 46,0 ha i

zasobach geologicznych 5 585 000 m3. Zlokalizowane jest w granicach sotectw Podcabaje

i Bronistawow. Ztoze jest rozpoznane w kategorii 62, nie jest eksploatowane. Tworzy jeden

poktad gliny czwartorz?dowej o mia_zszosci 7,6-22,3 m przykryty nadktadem gleby oraz

piasku grubosci 0,3-3,3 m. Surowiec ten jest przydatny do produkcji glinoporytu. Dia ztoza

ustala si? obowia/ek sporzqdzenia planu miejscowego w przypadku zamiaru jego

eksploatacji.

• Ztoze piasku - dwa duze ztoza kruszywa naturalnego Zwierzyniec wyst?pujg_ na

zachodnim kraricu gminy w sotectwie Rydzew. Ztoze piasku eksploatowane jest od 1975 r.

Jego zasoby geologiczne sq okreslane na 1 718000 ton. Seri? ztozowa. tworza. dwa

poktady piaskow czwartorz?dowych o sredniej mia^zszosci 13,9 m, przykryte warstwq gleby

i gliny o grubosci od 0,1 do 1,0 m. Ztoze piasku jest suche. W 1998 r. wielkosc produkcji

wynosita 16,0 tys. ton. Eksploatacja mechaniczna prowadzona wwyrobisku stokowym jest

cia^gta. W odlegtosci okoto 1 km od miejsca wydobywania surowca znajduje sie zaktad

przerobczy, gdzie piasek jest ptukany i tak uszlachetniony przekazywany odbiorcom. Ztoze

to jest eksploatowane przez prywatnego przedsi?biorc?. Na eksploatacj? ztoza zostata

wydana koncesja w 1993 r. Planowany jest wodny kierunek rekultywacji wyrobiska po

zakohczeniu eksploatacji. Granice obszaru i terenu gorniczego Zwierzyniec zostaty

wyznaczone w decyzji Wojewody Sieradzkiego z dnia 10 listopada 1995 r. znak:
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OS.IV.7512/26/95 zmieniajqcej w tym zakresie wydanq w dniu 9 kwietnia 1993 r. decyzje o

znaku OS.IV. 7512/34/93 koncesje na wydobywanie kopaliny (kruszywa naturalnego) ze

ztoza ,,Zwierzyniec" w miejscowosci Rydzew. Granice te wniesione 53 na rysunek Studium,

a teren zostat oznaczony symbolem PG. Dla ztoza, w przypadku jego powi^kszenia, ustala

sie obowia_zek sporza^dzenia planu miejscowego.

• Ztoze piasku Rydzew potozone w sotectwie Rydzew na dzialkach Nr 1/2 i Nr 2. Ztoze

zostato udokumentowane w kategorii Ci. W dniu 31 maja 2004 r. zostata wydana przez

Starost? Sieradzkiego koncesja na wydobywanie kopaliny ze ztoza Panu Wawrzyhcowi

Misiakowi. Termin waznosci koncesji mija 30 czerwca 2014 r. Granice obszaru i terenu

gorniczego ,,Rydzew" ustanowione zostaty w decyzji Starosty Sieradzkiego z dnia 31 maja

2004 r. o znaku: RS.7512/4/04 udzielajqcej koncesji na wydowywanie kopaliny ze ztoza

kruszywa naturalnego ,,Rydzew". Granice te wniesiono na rysunek Studium, a teren zostat

oznaczony symbolem PG. Dla ztoza, w przypadku zmiany granic obszaru i terenu

gorniczego, ustala si§ obowiqzek sporza^dzania planu miejscowego.

• Ztoze kruszywa potozone we wsi Kliczkow Maty. Ztoze to jest udokumentowane,

opracowano dla tego obszaru projekt miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 r, jednak

Rada Gminy Brzeznio odstajDita od uchwalenia tego planu.

Z tytutu wystepowania surowcow mineralnych nie wyste.pujav dla gminy istotne ograniczenia

dla jej funkcji; nie wyst§puja_ tez istotne predyspozycje.

d) rzezba terenu.

Obszar gminy jest potozony w obrebie rowniny polodowcowej, lekko nachylonej w kierunku

wschodnim, naleza.cej do Wysoczyzny Ztoczewskiej. Najwyzej potozony fragment to pagor

kemowy, znajduja.cy sie w potnocnej zalesionej czesci gminy (oddz. 13 uroczyska Kliczkow)

o wysokosci 203,3 m npm. Najnizej usytuowana jest powierzchnia tarasu zalewowego w

dolinie Zegliny, znajdujqca sie w czesci potnocno-wschodniej, przy granicy gminy, ponizej

miejscowosci D^boteka - 143,3 m npm. Roznica wysokosci terenu w obrebie gminy wynosi

60,0 m. Lokalne wysokosci wzgledne najczesciej mieszczq sie w przedziale 15,0-20,0 m.

Najwyzszy poziom wysoczyznowy znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci gminy oraz

w czesci potudniowej. Wynosi on srednio 178,0-185,0 m n.p.m. Wyst^puje tu dziat wodny III

rz§du mie.dzy rzekami Prosna^ i Wartq. Nizszy poziom wysoczyznowy na sredniej wysokosci

155,0-170,0 m npm odwadniaja. zrodtowe odcinki lewych doptywow Warty: Zeglina i Myja.

Doliny rzeczne Zegliny i Myji, rozcinajqc powierzchnie wysoczyzn, urozmaicaja. ich

monotonnq powierzchni?. W granicach gminy wystepuja. nast?puja_ce zasadnicze formy

rzezby terenu:

- formy utworzone w strefie martwego lodu - pagorki morenowe martwego lodu,

- formy pochodzenia wodnolodowcowego - rowniny wodnolodowcowe, ozy, kemy,
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- formy pochodzenia eolicznego - rowniny piaskow przewianych, wydmy i wystepujqce

wsrod nich zagtebienia deflacyjne,

- formy pochodzenia rzecznego - dna dolin rzecznych i poziomy teras rzecznych,

- formy pochodzenia denudacyjnego - doliny nieckowate i niecki denudacyjne,

- formy antropogeniczne - wyrobiska poeksploatacyjne piaskow i zwirow.

Poza wyzej wymienionymi formami, wspomniec nalezy o zarysowuja^cych sie wyraznie w

rzezbie terenu krawedziach i stokach wysoczyzn oraz tarasow rzecznych. Dominujq w

gminie trzy typy rzezby;

- rowniny akumulacji wodnolodowcowej z pagorkami kemowymi,

- rowniny moreny dennej, z przewazajqcym udziatem gliny zwalowej na powierzchni,

- misy wytopiskowe wypetnione piaskami pokrywaja^cymi gline zwatowa_.

WspoJczesna rzezba obszaru gminy, z wyjajkiem dolin rzecznych, przetrwala w mato

zmienionej postaci od ziodowacenia Warty, a glacjalny porza_dek rzezby, zwiazany z

aeralnym zanikaniem lobu poJudniowowielkopolskiego, zachowat tutaj swojq czytelnosc.

Doliny rzeczne, zafozone w fazie kataglacjalnej ziodowacenia Warty przez wody roztopowe,

zostaly erozyjnie poglebione w okresie postglacjalnym, a nastepnie ulegty wypefnieniu przez

osady rzeczne w czasie ziodowacenia polnocnopolskiego. Do najmlodszych wiekowo form,

wystepuja_cych na omawianym obszarze, nalezy nieliczne formy eoliczne. Sa_ to wydmy

posniete borem, w rejonie Tumidaju i Lipna, wnosza^ce pewne urozmaicenie monotonnej

powierzchni wysoczyznowej. Holocenskie sq takze tarasy zalewowe w dolinach rzek.

Z powyzszego wynika, ze rzezba terenu w gminie Brzeznio nie odbiega od przecietnych jej

rysow dla Polski Srodkowej i nie stanowi tym samym o ograniczeniach jak i predyspozycjach

dla rozwoju konkretnych rodzajow zagospodarowania i uzytkowania.

e) gleby

W gminie Brzeznio gleby wyksztafcity si? na podtozu utworow polodowcowych, sq wiec

uzaleznione od sktadu tych utworow, a ich bonitacja w znacznym stopniu decyduje o

rozmiarach i jakosci produkcji rolniczej. Najwieksza^ przydatnosc rolniczq posiadajq gleby

brunatne, pseudobielicowe i bielicowe oraz czarne ziemie wytworzone na glinach, ktore

zaliczane sq do kompleksow pszennych 1,2,3 lub kompleksu pszenno-zytniego 4, - II i III

klasy bonitacyjnej. Gleby te, a takze gleby klasy IV wystepujq w centralnej czesci gminy i

zajmuja^ 46,2% uzytkow rolnych. Gleby stabsze, klas V i VI, wyksztatcone na podtozu

zroznicowanym z przewaga_ piaskow, znajdujq sie w zasadzie na obrzezach gminy Brzeznio

z dominacja, gleb klasy VI w zachodniej czesci gminy. Gleby klas V-VIz zajmuja, 53,8%

uzytkow rolnych. Gleby organiczne - murszowe i torfowe wystepujq na matej powierzchni w

dolinach ciekow. Powierzchnia gleb wg poszczegolnych klas bonitacyjnych przedstawia

ponizsze zestawienie:
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Klasa

bonitacyjna

1

II

Ilia

Nib

IVa

IVb

V

VI

Viz

ta^cznie

Grunty orne i sady

Powierzchn.

[ha]

0

12

616

827

863

1.095

2.814

1.410

77

7.714

Powierzchn.

[%]

0

0,2

8,0

10,7

11,2

14,2

36,5

18,3

0,9

100,0

Klasa

bonitacyjna

I

II

III

IV

V

VI

Viz

La^cznie

Uzytki zielone

Powierzchn.

[ha]

0

1

92

696

554

32

1

1.376

Powierzchn.

[%]

0

0,05

6,7

50,6

40,3

2,3

0,05

100,0

Udzial gleb w poszczegolnych klasach bonitacyjnych w powierzchni uzytkow rolnych w

gminie Brzeznio i w powiecie sieradzkim prezentuje ponizsze zestawienie:

Gmina Brzeznio Powiat sieradzki

Klasa gleb % uzytkow rolnych % uzytkow rolnych

l-lll 17,0 20,8

IV 29,2 32,9

V 37,1 30,5

VI-VIz 16,7 15,8

Warunki przyrodnicze dla produkcji rolniczej sa_ w gminie nieco gorsze od przecietnych dla

powiatu sieradzkiego. Gleby klas I-IV zajmuja^ w gminie 46,2% powierzchni uzytkow rolnych,

zas w powiecie sieradzkim udziaf ten wynosi 53,7%. Ogolny wskaznik waloryzacji jakosci

rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla gminy Brzeznio (wg IUBG w Putawach) wynosi 60,6

punktow, wojewodztwo fodzkie ma 62,6 punktow, powiat sieradzki - 60,8 punktow. Na

gorsza, relatywnie jakosc rolniczej przestrzeni produkcyjnej rzutuja^ glownie warunki wodne.

W stosunku do powiatu, malo jest w gminie Brzeznio uzytkow zielonych, a to dlatego, iz mato

jest tu dolin rzecznych przy czym doliny te nie sa. duze i znacza.ce, jak np. dolina rzeki Warty.

Uzytki zielone zajmuja, ta_cznie 1.376 ha i stanowia. tylko 10,68 % powierzchni gminy oraz

15,1 % uzytkow rolnych gminy.

f) warunki wodne

Wody powierzchniowe.

Pod wzgledem hydrograficznym obszar gminy Brzeznio lezy w dorzeczu Odry, w zlewniach

rzek Warty i Prosny. W cz^sci potudniowo-zachodniej znajduje si? dzial wodny III rzedu
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pomi^dzy Warta^ i Prosna^. Dominuja.cy obszar gminy lezy w zlewni Warty, a tylko niewielki,

poludniowo-zachodni fragment - nalezy do zlewni Prosny, a wtasciwie do zlewni rzeki

Luzycy - doptywu Prosny.

Gtowna^ osia^ hydrograficzna^ gminy jest rzeka Zeglina, lewobrzezny doptyw Warty. Na

omawianym obszarze znajduje si§ zrodtowy i gorny odcinek tej rzeki. W swym gornym biegu

Zeglina ptynie niemal rownoleznikowo, z zachodu na wschod do miejscowosci Pyszkow,

gdzie zmienia swoj kierunek na potudnikowy, Wedtug ,,Raportu o stanie srodowiska w

wojewodztwie todzkim w 2003 r." stan czystosci wod Zegliny badany w profilu pomiarowo-

kontrolnym Ruszkow nie odpowiadat normom z uwagi na miano Coli oraz SO2.

W potnocnej czesci gminy, rownoleznikowo, z zachodu na wschod ptynie rzeka Myja, doptyw

Warty. Jest to jej gorny odcinek, w ktorym rzeka jest jeszcze niewielka. Na rzece Myji,

czystosc wod rowniez jest pozaklasowa.

Poza Zegliny i Myja_ w gminie wyst^pujq inne cieki bez nazwy, stanowiqce ich doptywy. Sq to

cieki spod Rybnika, Ostrowa i Woli B^dkowskiej (w gminie Burzenin) - doptywy Zegliny oraz

spod Rydzewa i G^siny - doptywy Myji. Z reguty cieki te sq traktowane jako rowy

melioracyjne, stanowia^ce odbiorniki wod powierzchniowych i urzqdzenia melioracji

szczegotowej.

Istotnym elementem hydrografii obszaru gminy sa. stawy. Do najwi^kszych nalezy stawy

,,Stawisko", ,,Ka.t" i ,,Niebiosy" w lesnictwie Pyszkow, zbiornik wodny w rejonie zabytkowego

parku w Kliczkowie Matym, stawy na rzece Myji w Kliczkowie Kolonii, stawy w Debot^ce i

Pyszkowie.

Ochrona czystosci wod powierzchniowych i ich retencjonowanie jest zadaniem

priorytetowym, z uwagi m.in. na deficyt wod powierzchniowych (obszary znacza^cego

wyst^powania deficytu oznaczono na rysunku Studium pn. Uwarunkowania rozwoju gminy),

wysoki stopien zwodocia^gowania gminy (95%), niemal zupetny brak systemow

odprowadzania i oczyszczania sciekow. Degradacja wod powierzchniowych przejawia si? tu

w postaci niekontrolowanych zrzutow sciekow z terenow zabudowanych, trafiajqcych do

gruntu, rowow melioracyjnych ba^dz bezposrednio do ciekow. Do degradacji przyczyniaja^ si?

nadto powierzchniowe sptywy substancji biogennych z terenow uzytkowanych rolniczo,

lesnych i innych zrodet przestrzennych oraz punktowych.

Wzdtuz doliny rzeki Zegliny wystepuje zagrozenie powodziowe, gdzie prawdopodobienstwo

zalewu powodziowego wynosi 1%. Z uwagi na brak jakichkolwiek zabezpieczeh przed

powodziami, nalezy uznac ten teren za problemowy w stosunku do istnieja^cej tarn

zabudowy. Nalezy ustalic na tym obszarze zakaz nowej zabudowy.

W chwili obecnej oddany jest do uzytku zbiornik matej retencji Proba potozony na rzece

Zeglinie o powierzchni 21,4 ha i sredniej gt^bokosci 1,5 m. Jego zdolnosc retencyjna to 390

tys.m3. Zbiornik, obok funkcji retencyjnych, petni takze funkcje rekreacyjne i
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przeciwpowodziowe. W fazie zamierzeri inwestycyjnych znajduje si§ wybudowanie kolejnych

zbiornikow retencyjnych na rzece Myji we wsi Kliczkow Maty - zbiornik Kliczkow Maty-

Ges/'na potozony w naturalnej niecce dolinnej oraz we wsi Kolonia Gozdeckie - zbiornik

Pustelnik.

• Charakterystyke projektowanych zbiornikow przedstawia ponizsze zestawienie

tabelaryczne:

Projektowane zbiorniki matej retencji w gminie Brzeznio

Nazwa

Zb. Pustelnik

Zb. Gqsina

Wies

Pustelnik

Kliczkow
Maty

Rzeka

Myja

doptyw
Myji

Zlewnia

Warta

Warta

Pow.
zalewu

[ha]

10,00

25,0

Sred. gl§b.
[m]

1,20

1,50

Retencja
[tys. ml

150,0

375,0

Funkcja

rekreacja,
hod. ryb
rekreacja,
hod. ryb

Zrodto: Program ochrony Srodowiska powiatu sieradzkiego, Biuro Planowania Przestrzennego
Wojewodztwa todzkiego w todzi, 2003

Uktad dolin rzek i ciekow tworzy lokalny system korytarzy ekologicznych gminy.

Gtownym elementem tego uktadu jest dolina rzeki Zegliny (doptyw Warty) wraz z jej

lewobrzeznym doptywem - rzeka^ Myjq. Poszczegolne komponenty srodowiska

przyrodniczego tworzq ekosystemy maja^ce swoje przedtuzenie na terenach gmin sqsiednich.

Prawidtowe funkcjonowanie korytarzy ekologicznych w scistym powia^zaniu z otwartym

krajobrazem odgrywa wazna_ rol§ w jakosci srodowiska przyrodniczego gminy. Utrzymanie

otwartosci systemu wymaga uzytkowania rolnego dolin o ukierunkowaniu na uzytki zielone

lub lasy i zadrzewienia. Jest to tym bardziej wazne, ze zgodnie z dokumentacja^ sporza_dzona^

przez Regionalny Zarza^d Gospodarki Wodnej w Poznaniu wzdtuz doliny rzeki Zegliny

wyst^puje zagrozenie powodziowe, gdzie prawdopodobiehstwo zalewu powodziowego

wynosi 1%. Z uwagi na brakjakichkolwiekzabezpieczen przed powodziami nalezy uznacten

teren za problemowy w stosunku do istniejqcej tarn zabudowy.

Zgodnie z zaleceniem RZGW w Poznaniu, po analizie uwarunkowan geologiczno-

gruntowych, uksztattowania powierzchni oraz istniejqcych i projektowanych uj§c wod

wgt^bnych i zbiornikow powierzchniowych, oznaczono na rysunku studium obszary, gdzie

nie wyst^puja^ ograniczenia w lokalizacji przydomowych oczyszczalni sciekow i moga^ bye

one budowane bez zagrozeri dla zasobow wod powierzchniowych i podziemnych w gminie.

Na pozostatym obszarze, z uwagi na roznorodne przeciwwskazania w studium ustala si§

zakaz budowy oczyszczalni przydomowych lub w przypadku sporza^dzania dla konkretnego

terenu planu miejscowego - sformutowanie ograniczeh w tym zakresie.

Zgodnie z zaieceniem Wojewodzkiego Zarza^du Melioracji i Urzqdzeri Wodnych wtodzi,

na rysunek Studium wkreslono tereny zmeliorowane, dla ktorych wpisano ustalenie, iz sa_ to

grunty zmeliorowane, ktore winny bye uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Zmiana
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przeznaczenia zmeliorowanych uzytkow rolnych moze nastapic tylko w sytuacjach

wyjqtkowych, przy braku alternatywnych rozwia/ari, po uzyskaniu zgody WZMiUW w Lodzi.

Wczesniej, projekt przebudowy urzqdzeri melioracyjnych, nalezy uzgodnic z Wojewodzkim

Zarzajdem Melioracji i Urza^dzeh Wodnych w Lodzi, Inspektoratem w Sieradzu w sposob

umozliwiaja^cy funkcjonowanie sieci na terenach przylegtych, jak rowniez konieczne b?dzie

wystapienie do Zarzqdu o wykreslenie z ewidencji urza^dzeri melioracji szczegotowych.

Ustala si? obowia_zek pozostawienia pasa ochronnego o szerokosci min. 5 m od rowow

melioracyjnych w celu zapewnienia prawidtowej ich eksploatacji.

Wody podziemne.

Gmina Brzeznio lezy w obr?bie wielkopolskiego regionu hydrogeologicznego.

Na terenie gminy Brzeznio wyst?puje potudniowo-zachodni fragment kredowego Gtownego

Zbiornika Wod Podziemnych nr 312. Z uwagi na to, ze wody tego zbiornika sq pobierane

m.in. dla celow pitnych, wymagajq one szczegolnej ochrony przed zanieczyszczeniem.

GZWP w przewazajqcej cz^sci jest potozony na potnoco-wschod od gminy, jednak rownie

waznym jest zachowanie szczegolnych warunkow i zasad ochrony przed zanieczyszczeniem

z powierzchni jego skrajnych partii. W gminie Brzeznio GZWP lezy w granicach solectwa

Barczew. Zasi^g GZWP przedstawiony jest na rysunku Studium.

Pierwszy uzytkowy poziom wodonosny - czwartorz^dowy - charakteryzuje si?

wyst^powaniem dwoch warstw wodonosnych na gl^bokosci od kilku do kilkudziesi?ciu

metrow w piaszczystych i zwirowych utworach czwartorz?du. Drugim poziomem uzytkowym

jest poziom kredowy, wyst?puja_cy w sp^kanych wapieniach i marglach kredy gornej. Wody w

utworach kredowych zalegaja_ na roznej gl^bokosci, w zaleznosci od zroznicowania

hipsometrycznego powierzchni kenozoicznej.

Na wodach trzeciego poziomu - gornej jury, bazuj^2 uj?cia wod: Brzeznio i Barczew, tj. tam

gdzie utwory kimerydy wystepuja^ bezposrednio pod naktadem czwartorz^du. Na obszarze

gminy cztery studnie obj^te sa^ monitoringiem regionalnym. Dwie studnie ujmuj^ce wody

czwartorz^dowe dla wodocia_gow wsi Krzaki i Nowa Wies maja^ wody wysokiej jakosci klasy

Ib. Studnia eksploatuja_ca wody gornokredowe dla Osrodka Hodowli Zarodowej w D?bof?ce

oraz studnia ujmujqca wody gornojurajskie dla wodociqgu wsi Brzeznio posiadajq wody klasy

II tj. sredniej jakosci. Potencjalne zagrozenie wod podziemnych zwia_zane z post?puja^ca_

urbanizacja^, prowadzona^ dziatalnoscia^ gospodarcza^ i rolnictwem jest szczegolnie

niebezpieczne na tych terenach gminy, gdzie na powierzchni wyst?puja_ utwory

przepuszczalne, umozliwiajqce latwa^ infiltracj? zanieczyszczeh.

g) warunki bioklimatyczne i aerosanitarne.

Pod wzgl?dem klimatycznym gmina Brzeznio nie wyroznia si? sposrod otaczajqcych

terenow. Jej obszar znajduje si? w centrum przejsciowego i zmiennego klimatu Po/ski, w

obrebie todzkiej dzielnicy klimatycznej. Cechq charakterystyczna, klimatu tego obszaru jest
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duza zmiennosc pogody oraz zroznicowane warunki meteorologiczne w poszczegolnych

latach. Suma opadow jest mniejsza niz 600 mm rocznie, a srednia temperatura ksztattuje si?

w granicach okoto 7,5-8,0°C. Najnizsze temperatury wyst?puja. w styczniu, najwyzsze - w

lipcu. Dominuja_wiatry o kierunkach zachodnich. Dtugosc okresu wegetacyjnego wynosi 210-

216 dni. Zaleganie pokrywy snieznej - okoto 50-60 dni.

Pod wzgl?dem bioklimatu gmina charakteryzuje si? korzystnymi warunkami. Jedynie doliny

ciekow i obszary z nimi sa.siaduja.ee tj. tam, gdzie wyst?puje wysoki poziom wod gruntowych,

posiadaja. niekorzystny bioklimat, cechuja.cy si? duza. wilgotnoscia. oraz sktonnoscia. do

powstawania mgiel i mrozowisk. Korzystny bioklimat posiada zdecydowana wi?kszosc

terenow gminy. Gmina Brzeznio jest typowo rolnicza. gmina., uprzemystowiona w niewielkim

stopniu. Najwiekszym zaktadem jest firma ,,Sommer Polska" w Zapolu produkuja.ca naczepy

samochodowe. Znajduja. si? tu rowniez zaktady stolarskie, kilka firm zajmuja.cych si?

przetworstwem rolnym, produkcja. betonu, wytwornie pustakow, mtyn gospodarczy, firmy

handluja.ce materialami budowlanymi, srodkami ochrony roslin, w?glem itp. Zaden z

wymienionych zaktadow nie nalezy do szczegolnie ucia.zliwych dla srodowiska. Nie sa^ tu

przekraczane dopuszczalne normy zanieczyszczeh powietrza. Na stan sanitarny obszaru

wptywa glownie lokalna emisja pytow i gazow z indywidualnych palenisk domowych, matych

kottowni i zaktadow produkcyjno-uslugowych. Sa. to emitory niskiej emisji. Punktowym

zrodtem hafasu jest istnieja_cy tartak przy firmie Drewplan w Tumidaju, a liniowym i

najwi?kszym zrodtem zanieczyszczeri powietrza i hatasu jest droga krajowa Nr 14 o bardzo

duzym nat?zeniu ruchu samochodowego.

h) szata roslinna.

Szata roslinna w gminie Brzeznio tylko.w niewielkim stopniu zachowata cechy naturalnosci.

Uzytkowanie gruntow w 2004 r. przedstawiato si? nast?puja.co:

Uzytkowanie terenu w gminie Brzeznio

Uzytkowanie terenu

•^ o

*c
•NO

grunty orne
sady
la_ki

pastwiska
Razem uzytki

rolne
!asy i grunty lesne

te
re

ny
po

zo
st

at
e

tereny
zabudowane

drogi
grunty

zadrzewione
nieuzytki

Powierzchnia [ha]

7.552
133
787
583

9.055

2.933
292

322
65

83

Powierzchnia [%]
uzytk6w
rolnych
83,40
1,46
8,70
6,44

pow.
ogolnej

70,30

22,77
2,27

2,50
0,50

0,64

18



wody
pozostate

powierzchnia
ewidencyjna gminy

119
20

0,92
0,11

12.879 100,0

Dane dotycza_ce uzytkowania terenu przytoczono na podstawie aktualnych danych

zawartych w geodezyjnych sprawozdaniach rocznych Starostwa Powiatowego w Sieradzu

(rok 2004).

Ze wzgledu na niski stopien lesistosci gminy (22,77%) i nierownomierne rozmieszczenie

lasow Rada Gminy Brzeznio podjela uchwale. o przystapieniu do projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie przeznaczenia terenow pod zalesienie.

Dziatenia te maja_ na celu zwi^kszenie lesistosci gminy, wyrownanie granic polno-lesnych

tak, aby nowe kompleksy lesne zapewnily la_cznosc i ciajtosc uktadu ekologicznego.

Obecnie lasy panstwowe zajmuja, 1.915 ha, a lasy niepanstwowe - 1.112 ha. Zajmuja^

gJownie obrzeza gminy Brzeznio pozostawiajqc centralne partie gminy zupetnie bezlesnymi.

Status lasow ochronnych majq"

- na powierzchni 656,79 ha na statych powierzchniach badawczych i doswiadczalnych, w

kompleksie lesnym pofudniowej cz^sci gminy, w lesnictwie Pyszkow,

- wodochronne, zlokalizowane w polnocnej cz^sci gminy o powierzchni 54,53 ha.

Caiosc lasow znajduje si§ w I strefie uszkodzeh przemystowych. Wsrod zbiorowisk lesnych

dominuja, siedliska boru swiezego, gtownie z drzewostanem sosnowym. Wyst^puja. ponadto

siedliska boru mieszanego swiezego i towarzyszqce mu siedlisko boru mieszanego

wilgotnego z wiekszym udziatem drzew lisciastych.

La^czna powierzchnia terenow przeznaczonych pod zalesienie dla lasow niepanstwowych

wedtug planow urza^dzania lasow waznych do kohca 2006 r. wynosi 106,2657 ha (Lasy

Panstwowe, Nadl. Ztoczew, 2003). Zestawienie tych powierzchni przedstawia si§

nastepuja_co:

Obr^b ewidencyjny

Barczew
Gesina
Gozdy
Kliczkow Maty
Krzaki
Lipno
Nowa Wies
Ostrow
Pyszkow
Rozp. Maja_tek Nowa Wies
Rybnik
Rydzew

Powierzchnia
[ha]

18,7100
1 ,6494
0,4800
8,8800
6,4200
1,4800

14,7270
8,1830
1,5500
4,8840
15,5883
6,1100



Stefanow Barczewski Pierwszy
Stefanow Barczewski Drugi
Stefanow Ruszkowski
Sudajew
Wola Brzezniowska
Suma

4,5800
7,0400
5,2100
0,5900
0,1900

106,2657

Jedynie w zakresie mozliwosci przeznaczenia gruntow rolnych pod zaiesienie dokonano w

toku niniejszej zmiany Studium pogtebionej analizy obszaru gminy. Bezposredniq przyczyna,

tej analizy byto rownolegte prowadzenie prac planistycznych nad projektem planu

miejscowego calej gminy w zakresie wyznaczenia terenow do zaiesienia.

W ramach tych prac zostafo wykonane opracowanie ekofizjograficzne dla catej gminy

w skali 1:5000 i 1:4000 na mapach ewidencji gruntow dla poszczegolnych sotectw,

a takze prognoza oddziatywania ustaleri planu na srodowisko. Wynikiem tych prac jest

zaproponowanie w niniejszym projekcie zmiany Studium dodatkowych terenow do zaiesienia

oraz weryfikacja czesci ustaleri Studium dotychczasowego, ktore przeznaczyto do zaiesienia

grunty zmeliorowane o sprawnie dziatajqcym systemie drenazowym. Na rysunku Studium

tereny te zostaty oznaczone odpowiednio - numerem 6 - grunty rolne do zaiesienia i

numerem 7 - jako te, ktore, z uwagi na zdrenowanie, majq pozostac w rolniczym

uzytkowaniu z zakazem zaiesienia.

WedJug niniejszej zmiany studium, powierzchnia terenow do zaiesienia, niezaleznie od

terenow wskazanych na ten eel w dotychczasowym studium wynosi okolo 635 ha. Najwiecej

terenow do zaiesienia jest proponowanych w sotectwach: Wierzbowa, Bronistawow, Wola

Brzezniowska, Ztotowizna i Gesina. Lqcznie, przy uwzglednieniu zalesieri proponowanych w

dotychczasowym Studium oraz w niniejszej zmianie - do zalesieri wskazuje si§ obszar o

powierzchni okoto 1300 ha.

i) obszary i obiekty przyrodnicze objete ochronq prawnq.

Obszary Chronionego Krajobrazu

Polnocno-zachodnia czesc gminy o powierzchni 1.037 ha, obejmujqca uroczysko Kliczkow,

znajduje sie w granicach utworzonego w 1998 r. rozporza^dzeniem Wojewody Sieradzkiego z

dnia 31 lipca 1998 r. Bra^szewickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (publikacja

rozporzqdzenia: Dz.U.W.S.Nr20, poz. 115).

Nowoprojektowanym obszarem jest Ztoczewski Obszar Chronionego Krajobrazu. Obejmuje

on pofudniowa. czesc gminy Brzeznio. Projektowane granice poprowadzono wzdtuz

elementow zagospodarowania widocznych w terenie tj. drogi czy sciany lasu. Celem

utworzenia OChK jest objecie ochrona_ terenow o wysokich walorach przyrodniczych oraz

utworzenie korytarza ekologicznego stanowia_cego powia^zanie pomiedzy dolinami rzek Warty

i Pilicy. Proponowany do utworzenia Ztoczewski Obszar Chronionego Krajobrazu stanowi
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powi^zanie Parku Krajobrazowego Miedzyrzecza Warty i Widawki z Bra^szewickim

Obszarem Chronionego Krajobrazu. Uktad ten tworzyc ma prawnie chroniony element

systemu ekologicznego wojewodztwa todzkiego.

Na obszarach istnieja_cych i projektowanych Obszarow Chronionego Krajobrazu

proponowane wg ustawy o ochronie przyrody zakazy i ograniczenia wynikac b§da. z aktu

prawnego w sprawie ich utworzenia.

Uzytki ekologiczne

Ochrona. w formie uzytkow ekologicznych na podstawie Rozporza_dzenia Wojewody

Sieradzkiego z dnia 22 kwietnia 1996 r. (Dz.U.W.S.Nr 7, poz. 39 z dnia 22 maja 1996 r)

objete zostaty nast§puja_ce obszary w Nadlesnictwie Ztoczew:

2. Bagno srodlesne ,,Oraczew" - Lesnictwo Oraczew, oddziat 36d, pow. 0,46 ha,

3. Bagno srodlesne ,,Pyszk6w II" - Lesnictwo Pyszkow, oddziat 111b, pow. 0,61 ha,

4. Bagno srodlesne ,,Pyszk6w III" - Lesnictwo Pyszkow, oddziat 127h, pow. 7,87 ha,

5. Bagno srodlesne ,,Pyszkow IV" - Lesnictwo Pyszkow, oddziat 112d, pow. 8,07 ha,

6. Bagno srodlesne ,,Pyszkow V" - Lesnictwo Pyszkow, oddziat 117c, pow. 0,16 ha,

7. Bagno srodlesne ,,Pyszkow VI" - Lesnictwo Pyszkow, oddziat 146b, pow. 1,42 ha,

8. Bagno srodlesne ,,Pyszkow VII" - Lesnictwo Pyszkow, oddziat 140h, pow. 0,80 ha,

9. Zbiornik wodny ,,Pyszkow I" - Lesnictwo Pyszkow, oddziat 112a, pow. 15,95 ha.

Ochrona_ w formie uzytkow ekologicznych na podstawie rozporza^dzenia Wojewody

Sieradzkiego z dnia 17 lutego 1992 r. w sprawie uznania za obiekty chronione (Dz.U.W.S. Nr

2, poz. 8 i 9 z dnia 28 lutego 1992 r.) objete zostaty: park wiejski w Nowej Wsi o powierzchni

6,87 ha oraz park wiejski we wsi Ostrow o powierzchni 2,73 ha.

Stanowisko dokumentacyjne

W oddziale 105b-f Lesnictwa Pyszkow utworzone zostato stanowisko dokumentacyjne

chronia.ce nieuzytek skalny o powierzchni 0,16 ha. Podstawq prawnajest Rozporzqdzenie

Wojewody Sieradzkiego z dnia 22 kwietnia 1996 r. (Dz.U.W.S. Nr 7, poz. 39 z dnia 22 maja

1996 r.) w sprawie uznania za uzytki ekologiczne, stanowisko dokumentacyjne oraz zespot

przyrodniczo-krajobrazowy.

Pomniki przyrody

W okresie opracowywania pierwszej edycji studium w gminie Brzeznio byto uznanych za

pomniki przyrody 55 obiektow. Byty to okazy drzew w miejscowosciach Kliczkow Maty (34),

D§bote>a (2), Lipno (1), Kliczkow Wielki (14), LesnictwSo Pyszkow (1), a takze 2 stanowiska

bluszczu pospolitego w Kleczkowie Matym w Lesnictwie Pyszkow i 1 stanowisko dtugosza

krolewskiego w Lesnictwie DajDrowa. W dniu 19 grudnia 2000 r. z rejestru pomnikow

przyrody w powiecie sieradzkim zostaty zdj^te nast^pujqce pomniki przyrody: dajD

szyputkowy o obwodzie pnia 530 cm potozony we wsi Kliczkow Maty na dziatce Nr 688

(granice parku zabytkowego) oraz topola czarna o obwodzie pnia 510 cm potozona we wsi
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Kliczkow Maty na dziatce Nr 765/3 (obok zlewni mleka). Obecnie na terenie gminy Brzeznio

znajdujq si§ 53 pomniki przyrody.

Zestawienie wszystkich pomnikow przyrody wyst^puja^cych na terenie gminy Brzeznio

zostato uzupetnione o cech§ charakteryzuj^cq kazde drzewo, a mianowicie obwod pnia.

Aktualny wykaz pomnikow przyrody przedstawia si? nast^puja^co:

1. zlokalizowane na terenie OHZ we wsi D§bot§ka:

szyputkowy -o obwodzie pnia 530 cm - dz. nr 516;

szyputkowy - o obwodzie pnia 570 cm - dz. nr 516;

2. zlokalizowane we wsi Kliczkow Maty:

- stanowisko 17 okazow kwitna_cego bluszczu polskiego-na terenie L-Oraczew oddz. 21a-i;

- stanowisko 3 okazow kwitnqcego bluszczu polskiego - na terenie L-Oraczew oddz. 17b;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 460 cm - dz. nr 675, przy drodze polnej do Oraczewa;

- dab szyputkowy - o obwodzie pnia 570 cm - dz. nr 675, przy drodze polnej do Oraczewa;

- davb szyputkowy - o obwodzie pnia 380 cm - przy drodze wojewodzkiej;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 335 cm - przy drodze wojewodzkiej;

- dab szyputkowy - o obwodzie pnia 345 cm - dz. nr 828, w polu;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 680 cm - dz. nr 769/3;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 435 cm - dz. nr 769/3, w polu;

- da£ szyputkowy - o obwodzie 660 cm - pnia dz. nr 768/7;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 690 cm - dz. nr 768/7;

- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 685 cm - dz. nr 768/7;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 750 cm - dz. nr 768/7;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 485 cm - dz. nr 768/7, przy zabudowaniach;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 450 cm - dz. nr 768/6;

- lipa szerokolistna - o obwodzie pnia 725 cm - dz. nr 688, park zabytkowy, przy

budynkach;

szyputkowy - o obwodzie pnia 550 cm - dz. nr 688, park zabytkowy, przy fosie;

szyputkowy - o obwodzie pnia 392 cm-dz. nr688, park zabytkowy, cz^sc zachodnia;

- daj) szyputkowy - o obwodzie pnia 550cm -dz. nr 688, park zabytkowy, cz^sc zachodnia;

- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 710 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz^sc zachodnia;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 450 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz^sc zachodnia;

- daj) szyputkowy - o obwodzie pnia 480 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz?sc zachodnia;

- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 345 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz§sc zachodnia;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 310 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, czesc zachodnia;

- dajj szyputkowy - o obwodzie pnia 395 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz§sc zachodnia;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 520 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz?sc zachodnia;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 400 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz§sc zachodnia;
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- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 515 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz^sc zachodnia;

- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 400 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz^sc zachodnia;

szyputkowy - o obwodzie pnia 425 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cz^sc zachodnia;

szyputkowy - o obwodzie pnia 410 cm-dz. nr 688, park zabytkowy, cze_sc zachodnia;

szyputkowy - o obwodzie pnia 540 cm - przy drodze wojewodzkiej obok parku

zabytkowego;

- lipa drobnolistna - o obwodzie pnia 640 cm - dz. nr 525, obok kosciota parafialnego;

- lipa drobnolistna - o obwodzie pnia 612 cm - dz. nr 525, obok kosciota parafialnego;

3. zlokalizowane we wsi Kliczkow Wielki:

- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 635 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- daja szyputkowy - o obwodzie pnia 610 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- da.b szyputkowy - o obwodzie pnia 340 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- da.b szyputkowy - o obwodzie pnia 385 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 490 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 375 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- lipa drobnolistna - o obwodzie pnia 375 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- lipa drobnolistna - o obwodzie pnia 345 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- lipa drobnolistna - o obwodzie pnia 500 cm - dz. nr 26, park zabytkowy;

- da£ szyputkowy - o obwodzie pnia 705cm - dz. nr 57;

- da^b szyputkowy - o obwodzie pnia 455 cm - dz. nr 58;

- da_b szyputkowy - o obwodzie pnia 495 cm - dz. nr 58;

- lipa drobnolistna - o obwodzie pnia 450 cm - dz. nr 30, przy drodze;

- dajD szyputkowy - o obwodzie pnia 605 cm - dz. nr 30, przy drodze;

4. zlokalizowany we wsi Lipno:

- dab szyputkowy - o obwodzie pnia 330 cm - dz. nr 7;

5. zJokalizowane na terenie Nadlesnictwa Ztoczew:

- stanowisko dtugosza krolewskiego - L-ctwo Da.browa, oddz. 89c;

- cis pospolity - o obwodzie pnia 45cm - L-ctwo Pyszkow, oddz. 124f.

Zagospodarowanie terenu w bezposrednim sqsiedztwie drzew pomnikowych powinno bye

zgodne z ustaleniami zawartymi w aktach prawnych, na mocy ktorych obiekty te uznano za

chronione. Nalezy przede wszystkim dbac o to, by pomniki przyrody byty oznakowane,

a informacje o ich lokalizacji ogolnie dost^pne. Drzewa pomnikowe powinny bye poddawane

zabiegom konserwacyjno-piel^gnacyjnym (konserwacji tej nie wymagaja. drzewa

wyst§puja.ce na obszarach lesnych).

Parki zabytkowe

W gminie Brzeznio ochrona_ konserwatorska^ sa^ obje^e nast§puja_ce parki zabytkowe:
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- park dworski z XVIII w. w Kliczkowie Mafym o powierzchni 4,87 ha. Wtascicielem jest osoba

prywatna,

- park dworski z XVIII w. w Kliczkowie Wielkim o powierzchni 4,8 ha. Wtascicielem jest osoba

prywatna,

- park dworski z XIX w. w D?bot?ce o powierzchni 3,5 ha. Uzytkownikiem jest Osrodek

Hodowli Zarodowej w D?bol?ce.

Parki wiejskie

W gminie Brzeznio znajduja, si? nast?puja£e parki wiejskie, wszystkie zatozone w XIX w.:

- w Barczewie,

- w Pyszkowie o powierzchni 2,44 ha.

- w Ostrowie o powierzchni 2,73 ha,

- w Nowej Wsi o powierzchni 5,32 ha.

j) diagnoza stanu - wnioski

- Generalnie mozna stwierdzic, ze stan srodowiska przyrodniczego gminy Brzeznio, za

wyja_tkiem warunkow wodnych, jest dobry. Wia_ze si? to z rolniczym charakterem obszaru,

stabym uprzemyslowieniem oraz niewielka_ eksploatacjq surowcow naturalnych. Pomimo

stwierdzonego antropogenicznego oddziatywania, nie wyst?pujaw ponadnormatywne

zanieczyszczenia i ucia^zliwosci. Wyja_tkiem sa^tereny przylegle do drogi krajowej Nr 14,

b?d3cej zrodlem zanieczyszczenia powietrza, hatasu i skazenia gleb metalami ci?zkimi,

- Na siec rzeczna^ gminy sktadaja_ si? dwie rzeki: Zeglina i Myja, kilka mniejszych ciekow -

doptywow tych rzek oraz siec rowow melioracyjnych. Wody rzek sa^ pozaklasowe,

zanieczyszczone juz od zrodet, gtownie bakteriami Coli typu feralnego i biogenami.

- W wyniku nieuregulowanej gospodarki wodno-sciekowej, najbardziej na degradacj? sq

narazone wody powierzchniowe. Stan obecny to: wysoki stopieh zwodocia^gowania gminy

(prawie 95%) przy niemal catkowitym braku oczyszczalni sciekow (tylko 2: w Nowej Wsi i

Debotece) i systemow skanalizowania terenow zwodociqgowanych, deficyt i zty stan

czystosci wod powierzchniowych.

- W chwili obecnej oddany jest zbiornik matej retencji Proba potozony na rzece Zeglinie

0 powierzchni 21,4 ha i sredniej gt?bokosci 1,5 m. Jego zdolnosc retencyjna to 390

tys.m3. zbiornik obok funkcji retencyjnych petni takze funkcje rekreacyjne

1 przeciwpowodziowe. W okresie letnim frekwencja wypoczywajqcych nad zbiornikiem

Proba si?ga do kilkuset osob przebywaja.cych tu rownoczesnie. Wcia.z nie jest

dostatecznie przystosowana dla potrzeb rekreacji baza obstugi. Nie ma takze jednolitej i

akceptowanej przez wszystkich koncepcji zagospodarowania blizszych i dalszych

obrzezy zbiornika. Dotychczasowe obowia.zuja.ce obecnie plany mTejscowe, poza

pierwszym z nich odnoszacym si? do najblizszych obrzezy zbiornika, byly planami

cza^stkowymi sporzqdzanymi dla potrzeb tylko cz?sci wtascicieli gruntow, bez catosciowej



wizji skali potrzeb glownie w zakresie uzbrojenia terenow i obstugi komunikacyjnej.

Autorzy zmiany studium widza, pilna. potrzeb? opracowania takiego planu miejscowego

wraz z prognoza, skutkow finansowych uchwalenia tego planu. W fazie projektu znajduje

si? wybudowanie kolejnych zbiornikow retencyjnych na rzece Myji we wsi Kliczkow Maty

(Zbiornik Gqsina - potozony w naturalnie uksztattowanej niecce) oraz we wsi Kolonia

Gozdeckie (Zbiornik Pustelnik). Nalezy si? spodziewac wystapienia podobnych

problemow z zagospodarowaniem obrzezy tych zbiornikow, szczegolnie

w sytuacji koniecznosci zachowania szczegolnej ochrony wod powierzchniowych dla

petnionych funkcji. Dlatego tez w niniejszym studium podtrzymuje si? obowiqzek

sporza^dzania planow miejscowych dla obrzezy tych zbiornikow.

• Poprawa stanu, utrzymanie walorow i ochrona przed degradacja^ cennych przyrodniczo i

krajobrazowo terenow gminy, wymaga nadania priorytetu dla gospodarki wodno-

sciekowej oraz regulacji stosunkowwodnych. Najistotniejsze problemy do rozwia^zania to:

- retencjonowanie wod powierzchniowych poprzez wzrost lesistosci, budow? i odbudow?

zbiornikow wodnych zgodnie z programem matej retencji,

- zagospodarowanie obrzezy zbiornika ,,Pr6ba" wraz z uporza_dkowaniem gospodarki

sciekowej na tym obszarze.

• Gmina posiada mato urozmaiconq rzezb? terenu, ktora nie stanowi ograniczenia dla

zainwestowania kubaturowego oraz rolnictwa,

« Wyst?puja_tu nastepujqce udokumentowane ztoza surowcow naturalnych:

- ZJoze piasku Rydzew potozone w solectwie Rydzew na dziatkach Nr 1/2 i 2,

udokumentowane w katagori Ci,z utworzonym obszarem i terenem gorniczym,.

- Zfoze piasku i zwiru ,,Zwierzynied', eksploatowane, z utworzonym obszarem i terenem

gorniczym,

- Ztoze kruszywa potozone we wsi Kliczkow Maly, udokumentowane, obj?te

nieuchwalonym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- Ztoze surowcow ilastych do produkcji kruszywa lekkiego ,,0strow", udokumentowane w

kategorii 62, nie eksploatowane, z obowia/kiem sporza^dzenia planu miejscowego w

przypadku zamiaru eksploatacji.

• Liczne i zwarte kompleksy gleb dobrej jakosci, wyst^puj^ce w centralnej cz^sci gminy

tworza_ naturalne, korzystne warunki dla produkcji rolniczej. Polityka rozwoju przestrzennego

gminy wymaga respektowania zasad ochrony najwartosciowszych gleb przed ich

przeznaczaniem na cele nierolnicze. Tereny znajduja_ce si? w centralnej cz?sci gminy

preferowane sa_ do utrzymania i rozwoju funkcji rolnej, tereny na wschodnich i zachodnich

obrzezach gminy - sa_ preferowane do dolesien.

• Gmina odznacza si? stosunkowo niskim stopniem lesistosci. Lasy i grunty (esne

zajmuja, tylko okoto 22,6% jej powierzchni. Rozmieszczenie lasow jest nierownomierne,



kompleksy lesne wyst^puja^ na obrzezach gminy. Nalezy zwi^kszyc lesistosc poprzez

zalesienia i zadrzewienia na terenach o matej przydatnosci rolniczej i takie dziatania sajuz

podj^te poprzez sporza^dzanie planu miejscowego w tym zakresie.

- Gmina charakteryzuje si§ ogolnie niskim poziomem wod gruntowych. Tereny o

wysokim poziomie wod gruntowych sa_ nieliczne, zajmuja_ je uzytki zielone w dolinach ciekow

i obnizeniach terenu. Tereny wysoczyznowe sa_ poprzecinane licznymi rowami

melioracyjnymi, sta_d wyst^puje duze potencjalne zagrozenie zanieczyszczenia sciekami z

rolnictwa pierwszego poziomu wod gruntowych ze wzgl^du na jego wyst^powanie w

warstwie przypowierzchniowej,

- Doliny rzek Zegliny i Myji, stanowiap lokalne korytarze ekologiczne i hydrograficzne

powinny zostac wyta^czone z zainwestowania za wyjqtkiem zabudowy hydrotechnicznej i

rekreacyjnej niekubaturowej. W dolinie rzeki Zegliny wyst^puje zagrozenie powodziowe,

gdzie prawdopodobieristwo powodzi wynosi 1 %.

- Gmina posiada dobre warunki bioklimatu i aerosanitarne. Zaden z wyst^puja^cych tu

zaktadow produkcyjnych nie nalezy do szczegolnie szkodliwych lub ucia^zliwych dla

srodowiska. Wyst§puja_ jedynie emitory niskiej emisji tj. indywidualne paleniska domowe i

male kottownie zaktedowS produkcyjno-ustugowych. Emitorem najwi^kszych zanieczyszczeh

i zrodtem hatasu jest droga krajowa Nr 14, ktora wptywa na degradacj? gleb, powietrza, wod

i roslinnosci. Projektowany jest nowy przebieg drogi ekspresowej S-8 w korytarzu

przedstawionym na rysunku studium. O ile dojdzie do realizacji tej inwestycji, dotychczasowa

droga krajowa stanowic b^dzie przebieg alternatywny w powia_zaniach drogowych, jednak

nie nalezy oczekiwac zbyt znaczqcego zmniejszenia obcia^zenia komunikacyjnego tej drogi.

- Obszary i obiekty obj^te ochrona^ prawna, to:

- Bra_szewicki Obszar Chronionego Krajobrazu,

- projektowany Ztoczewski Obszar Chronionego Krajobrazu,

- 10 uzytkow ekologicznych, w tym parki wiejskie w Nowej Wsi i Ostrowie, zbiornik wodny

,,Pyszkow I", 6 bagien srodlesnych ,,Pyszkow II-VII", bagno srodlesne ,,Oraczew",

- stanowisko dokumentacyjne w Lesnictwie Pyszkow,

- 53 pomniki przyrody,

- 3 parki zabytkowe (Kliczkow Maty, Kliczkow Wielki, D^bot^ka),

- 4 parki wiejskie (Barczew, Nowa Wies, Ostrow, Pyszkow).

2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJA.CE ZE STANU SRODOWISKA KULTUROWEGO

a) uwarunkowania historyczne rozwoju gminy

Na przestrzeni dziejow obszar obecnej gminy Brzeznio byt potozony w granJcach rozlegtej

niegdys ziemi sieradzkiej, nast^pnie wojewodztwa sieradzkiego, wojewodztwa kaliskiego,

todzkiego, ponownie sieradzkiego o obecnie todzkiego. Historyczna_ przesztosc obszaru



gminy charakteryzuje wi?c znaczna zwartosc i stabilnosc funkcjonuja_cych na tym terenie

podziatow administracyjnych.

Wedtug bulli gniezniehskiej z 1136 roku teren obecnej gminy Brzeznio wchodzit w sktad

kasztelanii sieradzkiej, w ramach prowincji t?czyckiej. W 1263 r. z potudniowo-zachodniej

cz?sci prowincji wydzielono ksi?stwo sieradzkie, do ktorego nalezata gmina Brzeznio. W XIV

wieku dawne ksi?stwo sieradzkie stato si? samodzielnym wojewodztwem o tej samej nazwie.

W XV w. dokonat si? podziat wojewodztw na powiaty, ktore w pozniejszych czasach staty si?

jednostkami administracji paristwowej. Teren gminy stanowit wowczas cz?sc powiatu

sieradzkiego. Podziat ten przetrwat az do upadku Rzeczypospolitej. W czasach rozbiorow

ziemie obecnej gminy znalazty si? w zaborze pruskim. W nast?pnych okresach weszty do

departamentu kaliskiego. Na poczajku XIX wieku po utworzeniu Krolestwa Polskiego

departamenty zostaty zamienione na wojewodztwa i wowczas znajdowato si? na tym terenie

wojewodztwo kaliskie. W drugiej polowie XIX wieku w wyniku reformy administracyjnej

powstata gubernia kaliska, a sktad ktorej weszta rowniez gmina Brzeznio. Po zakoiiczeniu I

wojny swiatowej w 1919 r. powstato wojewodztwo todzkie, w sktad ktorego wchodzit powiat

sieradzki, a wraz z nim gmina Brzeznio. W czasie II wojny swiatowej wschodnia cz?sc gminy

Brzeznio zostata zdewastowana, poniewaz znajdowat si? tarn poligon wojskowy. Niemcy

zlikwidowali wsie: Barczew, obydwa Stefanowy, Ruszkow, Kolonia Nowa Wies, Rembow,

Staropole, Wierzbowa, Lipno. Brzeznio zostato wyzwolone w dniu 23 stycznia 1945 r.

Wedtug miejscowej legendy na temat wsi Brzeznio, na jednej z biatych brzezin mial

si? objawic swi?ty Idzi. Pocza_tkowo zawieszono na drzewie drewnianq figurk?, a nast?pnie

wybudowano kapliczk?, przy ktorej miat zamieszkac pustelnik. Miejsce to nazwano

,,Zawodziem". Wsrod mokradet i piachow, na ktorych rosty brzeziny wybudowano mtyn,

natomiast od biatych brzoz cata wioska wzi?ta nazw? Brzeznio. Pierwsze pisane wzmianki o

wsi Brzeznio mozna spotkac w ,,Zywotach sw. Jadwigi i Ludwika".

Na pocza^tku XVI w. w sktad istnieja^cych parafii wojewodztwa sieradzkiego weszto

m.i'n. Brzeznio, a na pocza^tku XIX w. doszta nast?pna miejscowosc w terenu obecnej gminy

Brzeznio - Kliczkow Maty.

Wies Brzeznio, b?dqca rodowa. wtasnosciq biskupa krakowskiego Iwona z rodu Odrowazow,

mi^dzy 1218 a 1229 rokiem zostata przekazana klasztorowi premonstratenek w

Imbramowicach. Majajek tego klasztoru na obszarze przedrozbiorowym powiatu

sieradzkiego zostat nast?pnie powi?kszony o osiedla D?bot?ka i Nowa Wies. W 1496 r.

Brzeznio liczyto 29,5 tanow. W 1559 r. posiadtosci te, droga, zamiany, przeszty w posiadanie

szlachty.

Wiele faktow przemawia za tym, ze osadnictwo tutejsze si?ga czasow stowiahskich.

Wedtug podania miejscowego ludu na polu rolnika Gwiazdy istniat stowiahski Bugaj czyli gaj

poswi?cony poganskim bogom. W roku 1938 na polu rolnika Berczynskiego napotkano
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ludzkie szkielety, przy ktorych nic nie znaleziono. Przypuszcza si§, ze zmartych podczas

jakiego moru ludzi, pochowano w piasku, a ubrania i rzeczy osobiste spalono na stosie. Z

tego wzgl^du trudno jest stwierdzic z jakiego okresu pochodzi to cmentarzysko. Ponadto na

tzw. ,,Wrzosku" odkryto cmentarzysko krzyzackie z XIV wieku.

Dzisiejszy murowany kosciot w Brzezniu ufundowany zostat przez chora.zego

sieradzkiego, dziedzica dobr Brzeznia, Nowej Wsi, Ztoczewa i wielu innych - Kazimierza

Btaszczynskiego oraz jego zon§ Teres?. Kamieh w^gielny ztozono w 1755 r., a poswî cit go

ks.lgnacy Scibor Bogustawski, miejscowy proboszcz. Za staraniem ks. Pratata

Kobylihskiego, rozpocz^to przebudow§ kosciota. Prace dokonczono okoto roku 1900.

Miejscowosc Brzeznio, pocza_tkowo wtasnosc klasztorna, z uptywem czasu stata si§

wtasnoscia^ niezamoznej szlachty. Do czasow wspotczesnych zachowat si§ parterowy dom z

facjatami i weranda^, w ktorym mieszkato kilku wtascicieli Brzeznia. Nie ma natomiast sladu

po dworskich chatupach i gorzelni, ktore niewa.tpliwie istnialy. Ostatnim w^ascicielem wioski

byt dziedzic Chataszkiewicz, a ziemi? rozparcelowata jego zona.

W tamtejszych czasach Brzeznio nie byto duza_ wsiq, jednakze stanowilo stolic?

parafii, do ktorej nalezato kilkanascie okolicznych wiosek: Pyszkow, Barczew, Nowa Wies,

D^bot^ka, Zapole z dworami szlacheckimi oraz miejscowosci: Krzaki, Sudajew, Gozdy,

Rybnik,. Stanistawow, Wierzbowa. Brzeznio stanowito wowczas gmin?, ktora miata wi^kszy

zasi^g w kierunku zachodnim, obejmowala bowiem cz§sc Godynic w obecnej gminie

Bra_szewice. Zabudowa wsi byta typowa. Poza obiektem sakralnym, plebania^ i budynkiem

wtasciciela miejscowosci wraz zabudowaniami gospodarskimi istniaty chatupy dworskie, a w

pozniejszym okresie - po uwtaszczeniu chtopow - powstaty zagrody wtasnosciowe.

Znaczniejsza rozbudowa wioski nastapita po roku 1864. W tym tez czasie powstata pierwsza

szkota elementarna, do ktorej ucz^szczato czternascioro dzieci, a nauczycielem byt

organista. Podobna szkota powstata rowniez w Kleczkowie Matym.

W tamtych czasach w gospodarce wioski, szczegolnie w XIX w. znaczna^ rol§

odgrywato mtynarstwo. W okresie mi^dzywojennym Brzeznio wraz z przysiotkami

zamieszkiwato 90 rodzin, utrzymuja^cych si§ wyta^cznie z rolnictwa.

Gmina Brzeznio z siedziba^w Brzezniu reaktywowana zostata w 1973 r. i nalezata do

powiatu sieradzkiego w wojewodztwie todzkim, od 1975 r. w wojewodztwie sieradzkim, a od

stycznia 1999 r. - ponownie w wojewodztwie todzkim i powiecie sieradzkim.

b)zasoby

Rozwojowi osadnictwa na terenie gminy Brzeznio sprzyjaty dogodne warunki srodowiska

naturalnego. Tereny dolinne rzeki Zygliny i Myji stwarzaty zach§t§ do ich zasiedlania. Na

podstawie wykazu stanowisk archeologicznych stwierdzic mozna wyst^powanie na tym

terenie sladow osadnictwa i cmentarzysk kultury tuzyckiej, przeworskiej, pomorskiej czy

polskiej. W niektorych przypadkach tradycje osad si§gaja_ czasow pradziejowych np. w
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Barczewie, Brzezniu, Rembowie, Ruszkowie, Pyszkowie, Stefanowie Barczewskim Drugim,

Olszakach i Piehkach. Aktualne zasoby dziedzictwa kulturowego na obszarze gminy

reprezentowane sa^ przez:

Obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

Obiekty wpisane do rejestru zabytkow w liczbie 17, podlegaja^ scistej ochronie prawnej

zgodnie z ustawq. z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz.U.Nr 162, poz. 1568). Nalezqdo nich: zespoty sakralne w Brzezniu i Klaczkowie Matym,

zespoty dworskie w De>ot$ce, Kleczkowie Matym i Kliczkowie Wielkim oraz dwor w

Barczewie, patac w Pyszkowie i karczma w Tumidaju. Te zabytki kultury pochodzq gtownie z

XVIII i XIX wieku. Dwor w Kliczkowie Matym z XIX w. posiada znaczenie ponadregionalne.

Kosciot parafialny w Brzezniu z lat 1755-1761, kosciol parafialny w Kliczkowie Matym z 1764

r. oraz patac w Pyszkowie z pocza^tkow XIX w. posiadajq znaczenie regionalne. Wykaz

wszystkich obiektow przedstawiono w zestawieniu:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

€r
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Miejscowosc

Barczew

Brzeznio

Brzeznio

Brzeznio

Deboteka

Deboteka

Deboteka

Deboteka

D§boteka

I KIiczkow Maty

Kliczkow Maty

Kliczkow Maty

Kliczkow Maty

Kliczkow Wielki

Kliczkow Wielki

Pyszkow

Turn id aj

Nazwa

dwor

Kosciot paraf.

dzwonnica

plebania

Stodota

park

stajnia

kuznia

dwor

Kosci6t paraf.

dzwonnica

dwor

park

dwor

park

patac

karczma

Zespol

Zespot sakralny

Zespot sakralny

Zespot sakralny

Zespot dworski

Zespot dworski

Zespot dworski

Zespot dworski

Zespot dworski

Zespot sakralny

Zespot sakralny

Zespot dworski

Zespot dworski

Zespot dworski

Zespot dworski

Material

Mur.

mur

Mur.

Mur.

Mur.

Mur.

Mur.

Mur.

Drew.

Drew.

Drew.

Mur.

Mur.

Drew.

Wtasciciel

Parafia rzym.kat.

Parafia Rzym.kat.

Parafia Rzym.kat.

OHZ Deboteka

OZH Deboteka

OZH Deboteka

OZH Deboteka

OZH Deboteka

Parafia Rzym.kat.

Parafia Rzym.kat.

Wtasciciel prywatny

Wtasciciel prywatny

Wtasciciel prywatny

Wtasciciel prywatny

Wtasciciel prywatny

Data

I pot. XIX w.

1755-1761

1755-1761

1802

1918

p. XIX w.

XIX/XX w.

p. XX w.

p. XX w.

1764r.

II pot. XVIII w.

XIX w.

XIX w.

XVII w.

przebud. XIX w

XIX w.

p. XIX w.

k.XVIII w.

Obiekty w ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wsrod 258 obiektow pozostajqcych w ewidencji konserwatorskiej znajdujq si§ dwory,

pojedyncze domy mieszkalne i cate zagrody, parki zabytkowe, grobowce w zespotach

sakralnych, mtyny, spichlerz, kuznia i kapliczki przydrozne.

29



Dwory (obecnie znajdujq sie w nich szkoty), domy mieszkalne i zagrody cz^sto wystepuja.ce

obok siebie (stanowiq najwiekszy procent w tej grupie obiektow), pochodzqz drugiej potowy

XIX w. lub z poczqtkow wieku XX, sq przewaznie drewniane i w ztym stanie technicznym. Sa,

wtasnosciq prywatnq lub Urz^du Gminy w Brzezniu. Wykaz wszystkich obiektow

przedstawiono w zestawieniu:

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Miejscowosc

Barczew

Barczew 8

Barczew 1 3

Barczew 14

Barczew 22

Barczew 41

Barczew 41 a

Barczew 43

Bronistawow 25

Bronistawow 92

Bronistew6w 92

Brzeznio

Brzeznio

Brzeznio 1

Brzeznio 13

Brzeznio 25

Brzeznio 27

Brzeznio 30

Brzeznio 31

Brzeznio 31 a

Brzeznio 32

Brzeznio 43

Brzeznio 44

Brzeznio 45

Brzeznio 57

Brzeznio 65

Brzeznio 70

Brzeznio 99

Nazwa

dwor

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

stodota

kaplica-

grobowiec

rodzinny

kapliczka

sw.Wawrzynca

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

Zespot

zagroda

zagroda

zespof sakralny

zespot sakralny

Material

murowany.

drewniany

murowany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

murowany

drewniany

drewniany

murowany

murowana

drewniany

drewniany

murowany

drewniany

drewniany

murowany

drewniano-

murowany

murowany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

Data

1930

pocz. XIX w.

1935

1915

ok. 1910

1915

1930

1920

1928

1930

1876

pocz. XIX w.

okoto 1910

llpol.XIXw.

1910

llpot.XIXw.

ok. 1935

1910

1920

ok.1920

1920

ok.1910

1915

lata 30 XX w.

okoto 1915

k.XIX w.

ok.1915
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65

Brzeznio

Brzeznio

Debot^ka 7

D§boteka 22

De.bot§ka 10

De.bot§ka 31

De.bote.ka 48

Debotfka

Debot^ka

Deboteka

G^sina 1

G§sina 7

Gesina 12

Ge.sina 17

Ge.sina 22

Ge.sina 23

G§sina 23

Ge.sina 26

Gozdy 3

Gozdy 4a

Gozdy 6

Gozdy 1 0

Gozdy 23

Gozdy 24

Gozdy 25

Gozdy 29

Gozdy 30

Gozdy 31

Gozdy 37

Gozdy 43

Gozdy 49

Gozdy 53

Gozdy 56

Gozdy 57

Kliczkow Maty

Kliczkow Maty

Kliczkow Maty

dom (obecnie

bar)

mtyn

dom

dom

dom

dom

dom

czworak

dwojak

budynek gosp.

dom

dom

dom

dom

dom

dom

stodota

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

plebania

grobowiec

Sariusza

stajnia

zespot dworski

zespot dworski

zespot dworski

zagroda

zagroda

zespot sakralny

zespot sakralny

zespot dworski

drewniany

murowany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

murowany

murowany

murowany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

murowana

murowany

murowana

ok. 1920

ok. 1920.

ok.1890

3 cw.XIXw.

ok.1910r.

llpot.XIXw.

k.XIX w.

pocz. XX w.

pocz. XX w.

pocz. XX w.

ok. 1939

XIX w.

1925

ok.1890

ok. 1920

ok. 1920

1920

ok.1915

1910

1925

1915

ok.1915

1920

1920

ok. 1920

1920

1920

pocz. XX w.

1920

pocz. XX w.

1900

1878

1896

ok. 1920

XIX/XXw.

pocz. XX w.

pocz. XX w.

31



66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101

102

103

104

Kliczkow Maty

Kliczkow Maty 1

Kliczkow Maty 5

Kliczkow Maty 9

Kliczkow Maty 10

Kliczkow Maty 1 1

Kliczkow Maty 11

Kliczkow Maty 12

Kliczkow Maty 29

Kliczkow Maty 32

Kliczkow Maty 36

Kliczkow Maty 37

Kliczkow Maty 53

Kliczkow Maty 56

Kliczkow Maty 57

Kliczkow Maty 57

Kliczkow Maty 57

Kliczkow Maty 59

Kliczkow Maty 60

Kliczkow Maty 61

Kliczkow Maty 67

Kliczkow Maty 72

Kliczkow Maty 72

Kliczkow Maty 72

Kliczkow Maty 90

Kliczkow Maty 90

Kliczkow Maty 92

Kliczkow Maty 94

Kliczkow Maty 94

Kliczkow Maty 95

Kliczkow Maty 95a

Kliczkow Maty 97

Kliczkow Maty 97

Kliczkow Maty 97

Kliczkow Maty 8

Kliczkow Wielki 6

Kliczkow Wielki

Kliczkow Wielki

Kliczkow Wielki

obora

dom

dom

dom

dom

dom

stodota

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

stodota

sotek

dom

dom

dom

dom

dom

stodota

szopa

dom

sotek

dom

dom

stodota

dom

dom

dom

stodota

obora

stodota

dom

dom

obora

stodota

zespot dworski

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

murowana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

murowana

drewniana

drewniany

drewniany

drew. mur.

drewniana

pocz. XX w.

1925

1925

1925

1921

1925

1925

ok. 1920

ok. 1910

ok.1915

lata 20.XX w.

lata 20 XX w.

1920

lata 20. XX w.

ok.1910

ok.1910

ok.1918

lata 20. XX w.

k.XIXw.

1910

XIX/XX

ok.1910

lata 30. XX w.

lata 30. XX w.

ok.1915

ok. 1920

ok. 1850

ok. 1920

ok. 1920

ok.1915

ok.1915

ok.1925

ok. 1925

lata 30. XX w.

ok.1925

lata 30 XX w.

lata 30 XX w.

1930

lata 30. XX w.
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105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

Kliczkow Wieiki

Kliczkow Wieiki

Kliczkow Wieiki

Kliczkow Wieiki 20

Kliczkow Wieiki 22

Kliczkow Wieiki 26

Kliczkow Wieiki 30

Kliczkow Wieiki 31

Kliczkow Wieiki 31

Kocia Gora 4

Kocia Gora 12

Kocia Gora 12

Kocia Gora 12

Kocia Gora 13

Kocia Gora 14

Kocia Gora 17

Kol.Brzeznio 122

Kol. Brzeznio 130

Kol.Brzeznio 130a

Kol.Brzeznio 138

Krzaki 3

Krzaki 7

Krzaki 17

Krzaki 17

Krzaki 20

Krzaki 20

Krzaki 28

Krzaki 29

Krzaki 30

Krzaki 30

Krzaki 30

Krzaki 38

Krzaki 39

Krzaki 41

Krzaki 46

Krzaki 55

Krzaki 37

Lipno 9

Lipno 11

mtyn

dom

dom

stodota

dom

dom

dom

dom

stodota

dom

dom

obora

stodota

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

stodola

dom

stodota

dom

dom (szkota)

dom

obora

stodota

stodota

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

murowana

drewniana

murowany

murowany

murowany

drewniany

drewn.otynk.

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

murowana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

ok. 1900

lata 20. XX w

ok. 1890

lata 30. XX w.

ok. 1915

lata 20. XX w.

pocz. XX w.

ok. 1910

lata 20. XX w.

ok. 1890

ok. 1905

ok. 1946

pocz. XX w.

ok. 1905

lata 10. XX w.

ok. 1890

ok. 1925

lata 20. XX w.

lata 30. XX w.

1916

XIX/XX

lata 30. XX w.

ok.1914

ok. 1920

lata 20. XX w.

ok.1914

lata 30. XX w.

lata 30. XX w.

1850

1830

1930

1930

lata 30. XX w.

lata 30. XX w.

lata 30. XX w.

lata 30. XX w.

1850

ok. 1905

XIX/XX

33



144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

Lipno 13

Lipno 14

Lipno 16

Lipno 18

Lipno 21

Lipno 21

Lipno 31

Nowa Wies

Nowa Wies

Nowa Wies

Nowa Wies

Ostrdw

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Ostrow

Podcabaje 26

Podcabaje 10

Podcabaje 22

Proba 6

Proba 1 1

Proba 28

Pyszkow 5

Pyszkow 21

Pyszkow 39

Pyszkow 39

Pyszk6w 45

Pyszkow 60

Pyszkow 60

Pyszkow 66

Pyszkow 67

Pyszk6w 59

Ruszkow 1 0

dom

dom

dom

dom

dom

obora

dom

dwor

oficyna

park

dom

dwor

dom zarzqdcy

park

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

kapliczka przydr

dom

stodote

stodota

dom

dom

dom

dom

dom

dom

stodote

dom

dom

dom

dom

dom

obora

dom

zagroda

zespot dworski

zespot dworski

zespot dworski

zespot dworski

zespot dworski

zesp6t dworski

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

murowany

drewn.mur.

murowany

murowany

drewniany

murowany

murowany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

murowana

drewniany

drewniana

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

kam.wap.

drewniany

drewniany

murowana

drewniany

ok. 1900

ok.1925

XIX/XX

ok. 1900

ok. 1910

ok. 1920

ok.1915

k.XIX w.

k.XIX w.

XIX/XX

ok.1915

ok.1910

ok. 1890

XIX/XX

ok.1920

pocz. XX w.

ok.1920

ok. 1930

ok. 1910

lata 20. XX w.

1930

pocz. XIX w.

1915

1925

1930

1921

1920

pocz. XX w.

ok.1910

lata 30. XX w.

lata 20. XX w.

Iata20. XX w.

Iata20. XX w.

ok 1905

ok.1910

ok.1915

,ok. 1900

ok. 1915

1910
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183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

Ruszkow 20

Ruszkow 20

Ruszkow

Rybnik 14

Rybnik 14a

Rybnik 18

Rybnik 18

Rybnik 18

Rybnik 18

Rybnik 29

Rybnik 32

Rybnik 38

Rybnik 38

Rybnik 38

Rybnik 45

Rydzew 7

Rydzew 1 7

Rydzew 1 8

Rydzew 20

Rydzew 25

Rydzew 25

Rydzew 28

Rydzew 29

Rydzew 32

Stefanow Barcz.

Pierwszy 21

Stefanow Barczew.

Pierwszy 6

Stefanow Barczew..

Pierwszy 40

Stefanow Barczew..

Pierwszy 69

Stefanow Barczew.

Pierwszy 69

Stefanow Barczew.

Pierwszy 69

Stefanow Barczew.

Pierwszy 66

Stefanow Barczew.

dom

stodota

Kapliczka przydr

dom

dom

dom

spichlerz

stodota

obora

dom

dom

dom

obora

kuznia

dom

dom

dom

dom

dom

dom

stodota

stodota

stodota

dom

dom

dom

dom

dom

obora

stodote

stodota

stodota

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

drewniany

drewniana

murowana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

murowana

drewniany

drewniany

drewniany

murowana

drewniana

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniana

drewniana

drewniany

drewniany

murowany

drewn.mur.

drewniany

murowana

drewniana

drewniana

drewniana

ok.1890

ok.1910

lata 20. XX w.

lata 20. XX w.

ok.1910

ok. 1895

ok.1910

ok.1915

lata 30. XX w.

lata 20. XX w.

lata 20. XX w.

1905

ok. 1935

1905

lata 20. XX w.

pocz. XX w.

II pot. XX w.

pot. XIX w.

1900

1900

1900

1910

1910

1910

k. XIX w.

ok. 1920

ok. 1920

1910

ok. 1920

ok.1920

ok. 1920

ok. 1900
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215

216

217

218

219.

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238.

239

240

241

242

243

244

245

Pierwszy 67

Stefanow Barczew.

Drugi 17

Stefanow Barczew.

Drugi 17

Stefanow Barczew.

Drugi 17

Stefanow Barczew.

Drugi 18

Stefan6w Barczew.

Drugi 23

Stefanow Barczew.

Drugi 31

Stefanow Barczew.

Drugi 31

Stefanow Ruszk. 6

Stefanow Ruszk. 8

Stefanow Ruszk. 10

Stefanow Ruszk. 10

Stefanow Ruszk. 11

Stefanow Ruszk. 17

Stefanow Ruszk. 26

Stefanow Ruszk. 26

Stefanow Ruszk. 41

Tumidaj 12

Wierzbowa 9

Wierzbowa 9

Wierzbowa 10

Wierzbowa 10

Wierzbowa 10

Wierzbowa 13

Wierzbowa 13

Wierzbowa 13

Wierzbowa 1 1

Wierzbowa 1 1

Wierzbowa 20

Wierzbowa 16

Wola Brzezn. 11

Wola Brzezn. 15

dom

obora

stodota

dom

dom

dom

obora

dom

dom

dom

stodota

dom

dom

dom

obora

dom

dom z obora.

dom

stodota

dom

obora

stodota

dom

obora

stodota

dom

stodota

dom

stodota

dom

dom

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

zagroda

drewniany

murowana

drewniana

drewniany

murowany

murowany

murowana

murowany

drewniany

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

drewniana

murowana

drewniany

drewniany

drewn.mur.

drewniana

drewniany

murowana

drewniana

drewniany

murowana

drewniana

drewniany

drewniana

drewniany

drewniana

drewniany

drewniany

1919

ok. 1930

ok. 1925

1919

1920

1890

1890

ok. 1900

ok. 1900

ok. 1920

ok. 1920

ok. 1937

1930

1925

1905

1905

1 1 pot. XIX w.

ok. 1915

ok. 1915

ok. 1915

ok. 1915

ok. 1915

lata 10. XX w.

lata 20. XX w.

lata 20. XX w.

1928

1928

1905

ok. 1920

1930

1930
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246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

Wola Brzezn. 24

Wola Brzezn. 30

Zapole

Zapole 23

Zapole 25

Zapole 48

Zapole 49

Zapole 71

Zapole 76

Zapole 30

Zapole 34

Zapole 85

Zapole 86

Zapole 67

dom

dom

dwor

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

dom

drewniany

drewniany

murowany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

drewniany

murowany

murowany

murowany

murowany

drewniany

XIX/XXw.

1939

ok.1910

fata 20. XX w.

ok.1925

lata 20. XX w.

1925

ok.1925

1925

ok. 1920

ok.1920

ok. 1920

ok.1920

lata 20. XX w.

• Parki:

W rejestrze zabytkow: Deboteka - park w zespole dworskim o pow. 3,5 ha, z pocz. XIX w.

Kliczkow Wielki - park w zespole dworskim o pow. 4,8 ha, z XIX w.

Kliczkow Maty - park w zespole dworskim o pow. 4,87 ha, z XIX w.

Inne o cechach zabytkowych: Pyszkow - park o pow. 2,44 ha z II pot. XIX w.

Ostrow - park w zespole dworskim o pow. 2,73 ha z XIX/XX w.

Nowa Wies - park w zespole dworskim o pow. 5,32 ha z XIX/XX w.

• Grobowce: Brzeznio - kaplica - grobowiec rodzinny w zespole sakralnym z 1876 r.

Kliczkow Maty - grobowiec Sariusza Tomaszewskiego w zespole sakralnym

Z 1870 r.

• Zabytki techniki:

Mtyny: Brzeznio - z okoto 1920 r.

Kliczkow Wielki 9 - z okoto 1900 r.

Spichlerz - Rybnik 18 - z okoto 1910 r.

Kuznia - Rybnik 38 - z 1905 r.

• Kapliczki:

Brzeznio, kapliczka sw.Wawrzynca w zespole sakralnym z pocz. XIX w.

Ostrow, kapliczka przydrozna z pocz. XIX w.

Ruszkow, kapliczka przydrozna z okoto 1910 r.

• Cmentarze rzymsko-katolickie: w Brzezniu i Kliczkowie Matym sa_ objete ochrona_

konserwatorska_.
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Stanowiska archeologiczne

Giowne rejony wyst^powania stanowisk archeologicznych to tereny:

* w dolinie Zegliny na polnocno-wschod od D^bot^ki,

* w kierunku poludniowym od miejscowosci Tumidaj przez miejscowosci Proba, Ruszkow,

Barczew i okolice Pyszkowa,

* okolice wsi Podcabaje i Ostrow.

Wszystkie zewidencjonowane stanowiska pozostaja_ pod ochrona_ konserwatorska_ zgodnie z art.

31 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami. Wykaz

stanowisk wraz z ich rozmieszczeniem przedstawia ponizsze zestawienie:

Barczew

* Barczew 1 (6 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, neolit (toporek kamienny, 2 siekierki kamienne) -

cmentarzysko kultury tuzyckiej, EB-halsztat

* Barczew 2 (16 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia

* Barczew 3 (29 na 72-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury nieokreslonej, pradzieje

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

* Barczew 4 (30 na 72-44), gm. Brzeznio

- dwor kultury polskiej, nowozytnosc

- osada kultury polskiej, nowozytnosc.

* Barczew 5 (31 na 72-44), gm. Brzeznio

- grodek stozkowaty kultury polskiej, sredniowiecze

- 1988 - badania weryfikacyjno-sondazowe, L. Kajzer z zespotem, negatywne

*. Barczew 6 (32 na 72-44), gm. Brzeznio

- grodzisko (?) kultury polskiej, sredniowiecze

1988 - badania weryfikacyjno-sondazowe, L. Kajzer z zespolem, negatywne

*. Barczew 7 (47 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada kultury przeworskiej, rzym

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Barczew 8 (48 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Barczew 9 (10 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, neolit (siekierka krzemienna)

- osada kultury prapolskiej, wczesne sredniowiecze (izbice drewniane)
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Borowiska

*. Borowiska 1 (5 na 72-43), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury prapolskiej, XI w. (moneta)

*. Borowiska 2 (35 na 72-43), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradziej e

Bronistawow

Bronistawow 1 (36 na 72-43), gm. Brzeznio

- cmentarzysko (?) kultury tuzyckiej, EB-halsztat - osada kultury polskiej, nowozytnosc

Brzeznio

Brzeznio - Wilczyniec 1 (19 na 71-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury nieokreslonej, epoka kamienia - punkt osadniczy kultury

nieokreslonej, pradzieje

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Brzeznio 2 (31 na 71-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury przeworskiej, rzym

- Brzeznio 3 (7 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada kultury prapolskiej, wczesne sredniowiecze

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Brzeznio 4 (8 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury pomorskiej, wczesny laten

*. Brzeznio 5 (33 na 72-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury polskiej, nowozytnosc

*. Brzeznio 6 (57 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

- punkt osadniczy kultury polskiej, nowozytnosc

*. Brzeznio 7 (11 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia

Dqbolqka

*. D§bol§ka 1 (5 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury luzyckiej, EB

*. D^boteka 2 (6 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury tuzyckiej, EB-halsztat

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Debofe>a 3 (36 na 71-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury pomorskiej, laten

*. Debot^ka 4 (37 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje
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Kolonia Gozdeckie

*. Gozdeckie 1 (20 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia

*. Gozdeckie 2 (21 na 71-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury nieokreslonej, pradzieje

*. Gozdeckie 3 (24 na 71-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury tuzyckiej, IV -V EB

Gozdy

*. Gozdy 1 (11 na 72-43), dm. Brzeznio

- osada kultury nieokreslonej, epoka kamienia (siekierka kamienna)

Kliczkow Maty

*. Kliczkow Maty 1, gm. Brzeznio

- dwor na kopcu kultury polskiej, XVII-XVIII w. 1994 - badania weryfikacyjne, L. Kajzer z

zespolem

Kolonia Nowa Wies

*. Kolonia Nowa Wies 1 (34 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada przemystowa kultury nieokreslonej, chronologia nieokreslona

*. Kolonia Nowa Wies 2 (37 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada kultury nieokreslonej, pradzieje

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Kolonia Nowa Wies 3 (38 na 72-44), gm. Brzeznio

. - slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Kolonia Nowa Wies 4 (39 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Kolonia Nowa Wies 5 (41 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury tuzyckiej, halsztat

Nowa Wies

*. Nowa Wies 1 (17 na 72-44), gm. Brzeznio - cmentarzyskockultury tuzyckiej, halsztat -

cmentarzysko kultury pomorskiej, laten - cmentarzysko kultury przeworskiej, rzym

*. Olszaki 1 (15 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury nieokreslonej, chronologia nieokreslona

*. Olszaki 2 (36 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

Ostrow

*. Ostrow 1 (3 na 72043), gm. Brzeznio

40



- skarb kultury luzyckiej, halsztat (5 naszyjnikow)

*. Ostrow 2 (13 na 72-43), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury luzyckiej, EB/halsztat

*. Ostrow 3 (23 na 72-43), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia

- slad osadnictwa kultury polskiej, nowozytnosc

*. Ostrow 4 (31 na 72-43), gm. Brzeznio

- dwor kultury polskiej, nowozytnosc

*. Ostrow 5 (32 na 72-43), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury przeworskiej, rzym

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Ostrow 6 (33 na 72-43), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury trzcinieckiej, n EB

*. Ostrow 7 (34 na 72-43), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

*. Pieriki 1 (45 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury nieokreslonej, pradzieje

*. Pieriki2 (46 na 72-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury nieokreslonej, pradzieje

Podcabaje

*. Podcabaje 1 (14 na 72-43), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury nieokreslonej, epoka kamienia (neolit) (siekierka krzemienna)

*. Podcabaje 2 (24 na 72-42), gm. Brzeznio

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Podcabaje 3 (25 na 72-43), gm. Brzeznio

- osada kultury przeworskiej, rzym (?)

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Podcabaje 4 (26 na 72-43), gm. Brzeznio

- osada kultury przeworskiej, rzym

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Podrybnicze 1 (15 na 72-43), gm. Brzeznio

- skarb kultury tuzyckiej, V EB (ozdoby, sztylet, siekierka)

Proba

*. Proba 1 (11 na 71-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury luzyckiej, In - V EB

- punkt osadniczy kultury pomorskiej, laten

- osada kultury przeworskiej, rzym
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*. Proba 2 (17 na 71-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysk6kultury przeworskiej, rzym

*. Proba 3 (18 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

*. Proba 4 (51 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada kultury przeworskiej, rzym

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Proba 5 (52 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada kultury przeworskiej, rzym

- punkt osadniczy kultury polskiej, sredniowiecze - osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Proba 6 (53 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje - osada kultury polskiej, nowozytnosc

Pyszkow

*. Pyszkow 1 (2 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada kultury przeworskiej, rzym

*. Pyszkow 2 (3 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej, neolit-EB

- cmentarzysko kultury tuzyckiej, EB

1870-1910 - badania wykopaliskowe, J. Kobierzycki

*. Pyszkow 3 (4 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury luzyckiej, halsztat

- osada kultury tuzyckiej, halsztat

- cmentarzysko kultury pomorskiej, wczesny laten

1870-1910 - badania wykopaliskowe, J. Kobierzycki;

1882- E. Stawiski

*. Pyszkow 4 (5 na 72-44), gm: Brzeznio

- cmentarzysko kultury przewoiSkiej, rzym (ll-lll w.n.e.)

- cmentarzysko (7) kultury przeworskiej, pozny rzym (V w.n.e.) 1870-1910 - badania

wykopaliskowe, J. Kobierzycki

*. Pyszkow 5 (12 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, neolit (siekierka kamienna)

*. Pyszkow 6 (29 na 72-44), gm. Brzeznio

- dwor kultury polskiej, nowozytnosc

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Pyszkow 7 (21 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia
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*. Ruszkow 3 (54 na 72-44), gm. Brzezpio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje - osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Ruszkow 4 (55 na 72-44), gm. Brzeznio

- punkt osadniczy kultury tuzyckiej, halsztat

*. Ruszkow 5 (56 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury nieokreslonej, pradzieje

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

Rybnik

*. Rybnik 1 (16 na 72-43), gm. Brzeznio

- osada kultury ceramiki sznurowej, neolit

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Rybnik 2 (17 na 72-43), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury ceramiki sznurowej, neolit (grocik krzemienny)

*. Rybnik 3 (18 na 72-43), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury przeworskiej, rzym (bursztyn)

*. Rybnik 4 (39 na 72-43), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury luzyckiej, halsztat

*. Stefanow Barczewski 1 (13 na 72-44), gm. Brzeznio

_ slad osadnictwa kultury nieokreslonej, neolit (potfabrykat toporka kamiennego)

*. Stefanow Barczewski 2 (14 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury tuzyckiej, V EB (toporek kamienny)

*. Stefanow Barczewski 13 (58 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury tuzyckiej, EB-halsztat

Stefanow Barczewski Pierwszy, Stefanow Barczewski Drug!

*. Stefanow Barczewski I 4 (59 na 72-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury tuzyckiej, EB-halsztat

*. Stefanow Barczewski I 5 (19 na 72-44), gm. Brzeznio - slad osadnictwa kultury

nieokreslonej, epoka kamienia - cmentarzysko kultury tuzyckiej, halsztat

1932 - badania ratownicze, J. Fitzke

*. Stefanow Barczewski II 6 (23 na 72-44), gm. Brzeznio - slad osadnictwa kultury

nieokreslonej, pradzieje

- punkt osadniczy kultury polskiej, nowozytnosc

*. Stefanow Barczewski II 7 (24 na 72-44), gm. Brzeznio - cmentarzysko kultury tuzyckiej,

halsztat

- osada kultury polskiej, nowozytnosc

*. Stefanow Barczewski II 8 (25 na 72-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury nieokreslonej, pradzieje
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Stefanow Ruszkowski

*. Stefanow Ruszkowski 1 (18 na 72-44), gm. Brzeznio

- osada obronna kultury polskiej, sredniowiecze (umocnienia obronne)

*. Stefanow Ruszkowski 2 (12 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury polskiej, nowozytnosc

*. Stefanow Ruszkowski 3 (13 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia

*. Stefanow Ruszkowski 4 (4 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

*. Stefanow Ruszkowski 5 (71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, epoka kamienia- EB

*. Stefanow Ruszkowski 6_(71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

*. Stefanow Ruszkowski 7 (71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury polskiej, XVI-XVII w.

*. Stefanow Ruszkowski 8 (71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury przeworskiej, rzym

- slad osadnictwa kultury polskiej, XVI-XVII w.

*. Stefanow Ruszkowski 9 (71-44), gm Brzeznio

- punkt osadniczy kultury polskiej, XVII-XVIII w.

*. Stefanow Ruszkowski 10 (71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury nieokreslonej, pradzieje

*. Tumidaj 1 (29 na 71-44), gm. Brzeznio . - punkt osadniczy kultury tuzyckiej, EB-halsztat

*. Tumidaj 2 (30 na 71-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury fuzyckiej, EB

- osada kultury polskiej, sredniowiecze

*. Tumidaj 3 (32 na 71-44), gm. Brzeznio

- osada kultury przeworskiej, rzym

*. Tumidaj 4 (33 na 71-44), gm. Brzeznio .

- punkt osadniczy kultury tuzyckiej, halsztat

*. Tumidaj 5 (34 Ma 71-44), gm. Brzeznio

- cmentarzysko kultury tuzyckiej, IV-V EB

*. Tumidaj 6 (35 na 71-44), gm. Brzeznio

- slad osadnictwa kultury tuzyckiej (lub pomorskiej), chronologia nieokreslona

Na obszarach, na ktorych one wyst§puja_, nalezy si? liczyc z obowiazkiem zapewnienia na koszt

inwestora nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi w trakcie realizacji inwestycji. Z
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tego tez wzgl^du roboty inwestycyjne obejmuj^ce naruszenie struktury gruntu powinny bye

poprzedzone uzyskaniem zezwoienia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow oraz ustaleniem

warunkow ich prowadzenia.

Nasycenie elementami dziedzictwa kulturowego jest raczej rownomierne na terenie catej gminy.

W przestrzeni wsrod zachowanych w krajobrazie kulturowym wielu elementow dziedzictwa na

uwage zastuguje dwor w Kliczkowie Matym, czy dwor w Pyszkowie oraz koscioty parafialne w

Brzezniu i w Kliczkowie Matym. W krajobrazie wyrozniaja_ si§ zespoly dworsko-parkowe w

Debot^ce i Kliczkowie Wielkim.

Na podstawie opracowania Pt. ,,Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego wojewodztwa

sieradzkiego" wykonanego w ramach V Programu Rzqdowego - ,,Ochrona i konserwacja

zabytkowego krajobrazu kulturowego" - grudzieri 1998 r. teren gminy Brzeznio podzielony

zostat na jednostki architektoniczno-krajobrazowe, ktorym w szesciostopniowej skali waloryzacji

przyznano stopnie:

II - jednostka zabytkowa (KLiczkow Maty) z modelem krajobrazu historycznie jednorodnym i

uktedem czytelnym,

III -jednostka zabytkowa (Kliczkow Wielki) z modelem krajobrazu historycznie nawarstwionym i

uktadem czytelnym, z zabudowa_ zaniedbana^ lub zdegradowana_,

IV - zespot jark" wspotczesne, z modelem wspotczesnym jednorodnym i uktadem dobrym,

V - zespot jark" mieszane, z modelem krajobrazu dominujqcym wspotczesnym, stosunkowo

harmonizuja^cym z dawnym i uktadzie czytelnym na tie historycznego, z zabudowa_ tradycyjnie

dobra^ lub dose dobra^.

c) diagnoza stanu - wnioski.

- W przestrzeni gminy Brzeznio wyroznic mozna obszar, na ktorym zachowat si§ stosunkowo

dobrze historyczny uktad - sa_ to miejscowosci Kliczkow Maty i Kliczkow Wielki.

- W wielu przypadkach sylweta miejscowosci zostata znieksztatcona standardowym

budownictwem, nie odpowiadaja^cym lokalnym tradycjom,

- Dominuje obecnie krajobraz wspotczesny jednorodny, z modelem uktadu dobrym i modelem

zabudowy tradycyjnej dobrym,

- Sposrod 6 parkow dworskich tylko 3 znajduja^ si§ w rejestrze zabytkow. Pozostate, ze wzgledu

na znaczne zniszczenie i zmiany, maja charakter zabytkowy i znajduja^ si? w ewidencji

konserwatorskiej,

- Cennym elementem dziedzictwa kulturowego na tym terenie sâ  zespoty rezydencjalne, z

ktorymi scisle wia_za_ si§ zatozenia parkowe. 83 to niewielkie kubaturowo obiekty,

kontynuuja^ce tradycj§ sarmacka^. Preferencja^ rozwoju, ze wzgledu na ich pi^kne potozenie,

powinno bye wykorzystanie tych obiektow dla celow turystycznych,

- Wiele sposrod chatup i zabudowah gospodarskich (stodota, obora, sotek) wpisanych do

ewidencji konserwatorskiej znajduje si? w ztym stanie technicznym i nalezy je wykreslic z tej
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ewidencji. Okazja, do tego powinien bye gminny program ochrony zabytkow i opieki nad

zabytkami, ktorego sporza^dzenie ustawa z 2003 r. przewiduje.

- Na styku ochrony wartosci kulturowych i wspoJczesnych potrzeb zagospodarowania

przestrzennego gminy Brzeznio, nie wystapity konflikty czy bariery rozwoju, ktorych istnienie

winno bye zasygnalizowane na etapie Studium, a jednostkowe konflikty rozwoju powinny

zostac rozwiazane na etapie planow miejscowych,

- Nalezy zwrocic wiekszq uwag§ na powia^zania o charakterze zabytkowym z otaczaja^cym

krajobrazem i ustalic strefy ochrony konserwatorskiej dla tych obiektow.

3. UWARUNKOWANIA SPOLECZNO-GOSPODARCZE

a) demografia

Gmina Brzeznio zajmuja^ca obszar 129 km2 obejmuje 28 solectw i 34 miejscowosci wiejskie.

Zamieszkuje ja^ 6.452 osoby (stan na 31.12.2004 r wg danych ewidencji ludnosci w UG

Brzeznio). Jest to wi§c gmina sredniej wielkosci, naleza^ca do grupy gmin pod tym wzgl^dem

przewazaja^cych w wojewodztwie todzkim.

W poszczegolnych solectwach w kohcu roku 2004 mieszkato:

Liczba ludnosci gminy Brzeznio

Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.

Sotectwo

Barczew
Bronislawow
Brzeznio
D§boJ§ka
G^sina
Gozdy
Kliczkow Maty
Kliczkow Wielki
Kliczkow Kolonia
Krzaki
Lipno
Nowa Wies
Ostrow
Podcabaje
Proba
Pustelnik
Pyszkow
Rembow
Ruszkow
Rybnik
Rydzew
Stefanow Barczewski
Pierwszy
Stefanow Barczewski Drugi
Stefanow Ruszkowski
Tumidaj
Wierzbowa

2004 r.

275
347
709
518
86

209
397
146
201
284
65
362
481
140
119
120
295
177
117
135
55
125

132
138
106
80
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27.
28.
29.

Wola Brzezniowska
Zapole
Zfotowizna
Razem gmina

97
444
92

6452

Najwiekszymi sotectwami na terenie gminy Brzeznio, liczqcymi ponad 400 mieszkahcow sa;

wies gminna Brzeznio, D^boteka, Ostrow i Zapole, a do najmniejszych sotectw (ponizej 100

mieszkahcow) zalicza si§ Wierzbowa_, Wol§ Brz§zniowska_, Ztotowizn§, Rydzew i G§sin§.

Srednia g^stosc zaludnienia w 2005 r. wynosita 50,1 os/km2. Nie nalezy wi§c Brzeznio do

gmin gesto zaludnionych (dla porownania w wojewodztwie todzkim g^stosc zaludnienia

wynosita 146 os/km2, w tym dla obszarow wiejskich 54 os/km2)

Liczba ludnosci, podobnie jak w wi^kszosci gmin wojewodztwa todzkiego, systematycznie

maleje. Jeszcze w 1980 r. mieszkato tu 7.245 osob, dzis ledwie 6.452. Szczegolnie duzy

spadek liczby ludnosci miat miejsce w latach 1980-1989. Przyrost naturalny jest w gminie

Brzeznio cia^gle dodatni. W 1996 r. wynosit 0,9 na 1000 ludnosci, podczas gdy taki sam

wskaznik dla ogotu wsi bytego wojewodztwa sieradzkiego byt juz ujemny i wynosit -0,8, a dla

rniast - dodatni wynosza_cy 1,8. Tendencje w tym zakresie uktadaty si§ w tym obszarze inaczej

niz w catej Polsce, gdzie przyrost naturalny na wsiach, wynosza^cy 2,3 byt wyzszy niz w

miastach - 0,3. Zmniejszenie si? liczby ludnosci gminy wiqze si§ z odptywem ludnosci,

szczegolnie mtodych kobiet, ktore przenosza_ si§ do miast. Od 1989 r. w gminie Brzeznio

mieszka stale wi^cej m^zczyzn niz kobiet. W 1998 r. na 100 m^zczyzn przypadato w gminie

98,4 kobiety, wg danych NSP 2002 r. wskaznik ten wynosit 98,7. Niedobor kobiet w stosunku do

m^zczyzn dotyczy szczegolnie kobiet w wieku produkcyjnym, gdzie na 100 m^zczyzn

przypadaja_ tylko 84 kobiety, podczas gdy w wieku poprodukcyjnym, powyzej 65 lat, przewazaja^

kobiety. Zjawiska te uktadaja^si§ na obszarze gminy nieco inaczej niz w bytym sieradzkim, gdzie

na 100 m^zczyzn przypadaja_ 103 kobiety, a w skali kraju - 105,6. Niekorzystnym zjawiskiem

jest takze starzenie sie. mieszkahcow wsi. W wieku poprodukcyjnym, wg danych NSP 2002,

jest ponad 18,08% mieszkahcow gminy.

W 2002 r. udziat poszczegolnych grup wiekowych ksztattowat si§ nast^puja^co:

- wiek przedprodukcyjny (do 18 lat) - 25,6%

- wiek produkcyjny — 56,3%

- wiek poprodukcyjny - 18,1%

Pod wzgl^dem gtownego zrodta utrzymania mieszkahcy gminy Brzeznio podczas NSP 2002 r.

zadeklarowali:

- z pracy utrzymuje si§ ta_cznie 3985 osob tj. 62,5% ogotu,

w tym: z pracy na rachunek wtasny 2039 osob tj. 32,0%,

z pracy w swoim gospodarstwie rolnym - 1802 osoby tj. 28,3% ogolu,

z rent i emerytur - 2390 osob tj. 37,5% ogotu,

48



Ogolny dla gminy wspotczynnik aktywnosci zawodowej wynosi 58,8%, wskaznik zatrudnienia

51,1%, stopa bezrobocia- 13,1%

Wnioski:

- Malejqcy przyrost naturalny, a szczegolnie odptyw mtodych ludzi z terenu gminy powodujq

stopniowy, powolny, lecz staty ubytek liczby mieszkahcow gminy.

- Dla rozwoju gminy konieczne jest zahamowanie odptywu najbardziej dynamicznych mtodych

ludzi poprzez stworzenie im atrakcyjniejszych warunkow zamieszkania i pracy na miejscu, co

moze rowniez sktonic do powrotu tych, ktorzy sta^d wyemigrowali.

- Koncentracja ludnosci w najwi^kszych wsiach licza^cych powyzej 100 osob obniza koszty

budowy infrastruktury technicznej oraz stwarza podstawy dla wielofunkcyjnego rozwoju

gospodarczego tych miejscowosci.

- Duzy odsetek ludzi starych wymaga od organow gminy zapewnienia im odpowiedniej opieki

medycznej i socjalnej.

b) rynek pracy

Gmina Brzeznio jest gmina^ rolniczq. Najwiecej mieszkahcow zajmuje si§ rolnictwem

prowadza_c indywidualne gospodarstwa rolne. Deklarowato w 2002 r. gospodarstwo rolne

jako gtowne zrodto utrzymania 1802 osob tj. 28,3% ogotu mieszkahcow. Wsrod nich

zdecydowanie przewazali m^zczyzni (55,8%). Z reguly w rolnictwie pracuja^ rowniez osoby

majqce niezarobkowe zrodto utrzymania w postaci rent i emerytur.

Jako pracuja^cy sa^ uznawani zatrudnieni - bez rolnikow indywidualnych i pracownikow

zaktadow osob fizycznych zatrudniajaj;ych ponizej 5 osob. W 1993 r. jako pracujqcy zostato

sklasyfikowanych 416 osoby, w 1998 r. - 826, w 2004 r. 950 - osob. Motorem wzrostu

lokalnego rynku pracy okazat sie przemyst, gdzie w latach 1993 - 2000 nastapit ponad 5-

krotny wzrost zatrudnienia. Zatrudnienie w sektorze ustug materialnych i niematerialnych

wzrosto w latach 1993-1996 ze 168 do 245, aby w nastepnych latach ustabilizowac sie na

poziomie okoto 250 osob. Zmniejszyla si§ tez liczba bezrobotnych zarejestrowanych z terenu

gminy Brzeznio o ponad polow§. Akurat ten fakt nie swiadczy o poprawie stanu zatrudnienia

w gminie, bowiem w wiekszosci wynika ze zmiany przepisow prawnych zaostrzajqcych

wymagania dla uzyskania statusu bezrobotnego. A jednak aktywnosc gospodarcza

mieszkahcow gminy stale si§ zwieksza. Obserwuje si§ systematyczny wzrost liczby

zarejestrowanych podmiotow gospodarczych prowadzqcych dzialalnosc w gminie. Obecnie

na terenie gminy dziata 244 podmiotow gospodarczych w nastepuja_cych branzach:

Dzialalnosc gospodarcza prowadzona w gminie Brzeznio

Rodzaj dzialalnosci gospodarczej
Rolnictwo, lesnictwo
Dzialalnosc produkcyjna

1996
8

47

1998
15
62

2004
14
36
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Budownictwo
Handel
Hotele i restauracje
Transport, gospodarka magazynowa,
t^cznosc
Obstuga nieruchomosci, wynajem i
dzierzawa
Pozostate
Ogolem

22
80
5

23

18

20
223

37
114
7

25

17

37
314

19
113
6
21

1

34
244

Jak wynika z powyzszego, najliczniejsza^ (113) stanowity handel i naprawy, dziatalnosc

produkcyjna (36), dziatalnosc ustugowa (34), ustugi transportowe (21), budownictwo (19)

oraz rolnictwo i towiectwo (14). Pozostate branze maja^ znaczenie marginalne.

Sotectwami o najwiekszej aktywnosci gospodarczej saj Brzeznio, Zapole, Deboteka. Do

najwiekszych zaktadow produkcyjnych i produkcyjno-ustugowych nalezaj Zaklad

Betoniarsko-Handlowy ,,Manrek", Zaklad PUH ,,Europalex", Drukarnia ,,Galdruk",PPHU

Stawomir Grzelczyk, Osrodek Hodowli Zarodowej w Debotece, Zaktad Produkcyjno-

Handlowy ,,Drewserwis", PPHU ,,Alfa", Forma Wielobranzowa ,,Wiestaw" Malgorzaty i

Wiestawa Kowalczyk, ,,Metalik" Grazyna Poterska, PPHU ,,Zygmat", PPHU ,,Miro Trans",

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,Tiro Trans" i inne.

Wnioski:

- Gtownym miejscem pracy mieszkancow gminy sa^ i beda^ indywidualne gospodarstwa rolne,

choc kryje sie tam rowniez ukryte bezrobocie i nalezy si§ spodziewac w przysztosci spadku

zatrudnienia w tym sektorze. Wynika z tego koniecznosc tworzenia nowych miejsc pracy

poza rolnictwem.

- W latach 90-tych miaty miejsce pozytywne trendy wzrostu liczby pracuja^cych i spadku stopy

bezrobocia. W ostatnim okresie jednak proces ten jest zahamowany, a nawet odwrocony.

- Motorem rozwoju gminy w minionych latach okazat sie przemyst, gdzie zatrudnienie w

okresie ostatnich 10 lat rosto. To drugi, obok rolnictwa, najwazniejszy dziat gospodarki gminy

maja^cy perspektywy rozwoju ze wzgledu na potozenie gminy w poblizu Sieradza i dogodne

potapzenia komunikacyjne,

- Nasta_pita stabilizacja zatrudnienia w sektorze szeroko pojetych ustug, co jest niepokojace

zwazywszy, ze ten sektor powinien rozwijac sie szybciej niz inne.

- Z uwagi na duzy udziat wsrod bezrobotnych osob bez prawa do zasitku, konieczne jest

wzmocnienie pomocy spotecznej skierowanej do tej grupy. Niezbedna jest aktywizacja

zawodowa dtugotrwale pozostaja^cych bez pracy, absolwentow i mtodziezy oraz pozostatych

bezrobotnych m.in. poprzez roboty publiczne i prace interwencyjne, kursy, szkolenia, a takze

udostepnienie im potyczek na rozpoczecie dziatalnosci gospodarczej na wtasny rachunek.
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c) mieszkalnictwo

Sytuacj§ mieszkaniowa_ na obszarze gminy Brzeznio obrazuje ponizsza tabela:
n~l, I HQOI I 4OOC I t QOO I oiRok

Mieszkania

Izby

Przeci^tna

pow./osob? w m2

Liczba osob/1

mieszkanie

Liczba osob/izb?

1993

1758

6213

18,4

3,78

1,07

1996

1779

6338

18,8

3,73

1,05

1998

1795

6425

19,3

3,67

1,03

2002 (NSP)

1826

6705

23,6

3,49

0,95

Wg danych NSP 2002 r. gmina Brzeznio posiada zasoby mieszkaniowe w ilosci 1826

mieszkah, co najcz^sciej jest rownoznaczne z indywidualnymi budynkami mieszkalnymi. Z

tej wielkosci 1759 mieszkah stanowi wtasnosc osob fizycznych, 34 wtasnosc gminy, 23

mieszkania - wtasnosc Skarbu Pahstwa, 3 - zakladow pracy i 7 mieszkah - pozostatych

podmiotow. Wskazniki charakteryzujavce sytuacj? mieszkaniowa^w gminie Brzeznio cia_gle si§

poprawiaja^ i sa^ zblizone do tych samych wskaznikow w catej Polsce, choc nieco gorsze niz

w bytym wojewodztwie sieradzkim. Srednio mieszkaniec sieradzkiego mial do dyspozycji

troch$ wi^ksza_ powierzchni§ mieszkania oraz mniej zag^szczone mieszkanie niz

mieszkaniec gminy Brzeznio. Sa^to jednak niewielkie roznice.

Kazdego roku oddawanych jest do uzytku na terenie gminy po kilka mieszkah,

rownoznacznych z budynkami. Ich ilosc waha si§ od 7-12 rocznie, a ilosc izb w tych

budynkach - od 51 do 75. Zwraca uwage fakt, ze z roku na rok oddawane sa^ do uzytku

domy (mieszkania) coraz mniejsze, o mniejszej liczbie izb. Budowa mniejszych domow

wymaga poniesienia nizszych kosztow, nizsze sa_ rowniez pozniejsze koszty eksploatacji, a

zasadnicze znaczenie ma glownie zmniejszanie si§ dzietnosci rodzin.

Zasoby mieszkaniowe gminy Brzeznio oraz wskazniki charakteryzujavce sytuacj§

mieszkaniowa^ w tej gminie nie odbiegaja^ od sredniej krajowej i od sredniej wojewodzkiej,

natomiast stan techniczny cz^sci starych budynkow mieszkalnych jest nie najlepszy;

wymagaje one remontow i modernizacji. Istotne jest rowniez wyposazenie mieszkah w media

z zakresu infrastruktury technicznej. Dost^p do wiejskich wodocia^gow jest w gminie coraz

powszechniejszy, gorzej jest z kanalizacja_. Budowa gazocia^gu wysokopr^znego przez teren

gminy umozliwi jej mieszkahcom dost^p do gazu przewodowego, a przez to popraw?

warunkow ekologicznych do zamieszkania.

Wnioski:

- Wskazniki charakteryzujavce sytuacj^ mieszkaniowa_ w gminie Brzeznio nie odbiegaja^ od

sredniej krajowej i od sredniej dla wojewodztwa todzkiego.
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- Cz§sc starej substancji mieszkaniowej z uwagi na stan techniczny wymaga remontow i

modernizacji; niezb^dna jest takze poprawa wyposazenia domow mieszkalnych w

urza^dzenia z zakresu infrastruktury technicznej tak, aby nie ust^powafy one standardom

mieszkari w miastach,

- Rachunek ekonomiczny odgrywa decyduja^ca_ rol? przy budowie nowych domow

mieszkalnych, nowe budynki sa^ mniejsze i mniej materialochtonne niz te budowane jeszcze

w niedalekiej przysztosci, nizsze sa^rowniez koszty ich eksploatacji.

d) infrastruktura spoteczna

Administracja

Obiekty administracji samorza^dowej, paiistwowej i spotdzielczej zlokalizowane sa^ w

Brzezniu. Naleza^do nich:

- Urz^d Gminy,

- Urza^d Stanu Cywilnego,

- Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej,

- Posterunek Policji,

- Urza_d Pocztowo-Telekomunikacyjny,

- Bank Spotdzielczy,

- Ochotnicza Straz Pozarna.

Edukacja.

Oswiata i wychowanie jest jednym z podstawowych zadan realizowanych przez samorz^d

gminy. W zwia_zku z wprowadzana^ obecnie reform^ edukacji narodowej, organy gminy

musiaty dostosowac istnieja^ca^ siec szkot do nowych potrzeb i wymagan. Obecnie na terenie

gminy funkcjonuja^ 4 szkofy podstawowe w Brzezniu, Barczewie, Kliczkowie Wielkim i

Ostrowie oraz gimnazjum w Brzezniu. Nauka w szkotech ponadgimnazjalnych realizowana

jest w pobliskim Sieradzu, Ztoczewie i Lututowie. Przedszkola funkcjonuja^ w Brzezniu i w

Barczewie. Gmina gwarantuje dzieciom i mtodziezy bezpieczny dojazd do szkoi autobusami.

Ocenia si§, ze baza lokalowa szkot jest dobra. Placowki oswiatowe obstuguja^ nast^puja^ce

cz?sci gminy.

Lp.

1.

2.

3.

Placowka

Gimnazjum w Brzezniu

Szkoia Podst. w Brzezniu

Szkota Podst. w Barczewie

Obwod

Gala gmina Brzeznio

Brzeznio, Pustelnik, Bronistawow, Rembow,

Zapole

Barczew, Pyszkow, Stefanow Barczewski

Pierwszy i Drugi, Wierzbowa, Lipno, Olszaki,

Ruszkow, Stefanow Ruszkowski. Deboteka,

Tumidaj, Proba

Liczba

oddziatow

12

6

9
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4.

5.

6.

7.

Szkoia Podst. w Kleczkowie

Wielkim z oddziatem ,,0"

Szkota Podst. w Ostrowie

Z oddziatem ,,0"

Przedszkole w Brzezniu

Przedszkole w Barczewie

Kliczkow Wielki, Kliczkow Maty, Kliczkow

Kolonia, Wola Brzezniowska, Gesina, Krzaki,

Ztotowizna

Ostrow, Rybnik, Rydzew, Podcabaje, Nowa

Wies, Gozdy

Brzeznio i okoliczne miejscowosci

Barczew i okoliczne miejscowosci

7

7

3

2

Ochrona zdrowia i opieka spoteczna

Opieka. zdrowotna na terenie gminy Brzeznio zajmuja, si§ wyta_cznie 2 prywatne zespoty

opieki zdrowotnej zlokalizowane w Brzezniu z filiami w Barczewie i Kliczkowie Matym.

Jedyna apteka znajduje si§ w Brzezniu. Zdrowotne ustugi specjalistyczne oraz opieke

szpitalna, zapewniaja_ placowki w Sieradzu. Na przyktadzie gminy Brzeznio obserwowany jest

pogtebiaja^cy sie rozziew pomi^dzy dost^pnoscia^ do ustug medycznych pomi^dzy miastami i

obszarami wiejskimi. Pomoc spoteczna dla osob starych, samotnych, chorych i rodzin

pozbawionych srodkow do zycia realizowana jest przez Gminny Osrodek Pomocy

Spotecznej w Brzezniu.

Kultura, sport i rekreacja.

Gmina Brzeznio wyroznia si§ aktywnoscia. w dziedzinie kultury. W Brzezniu dziata Gminny

Osrodek Kultury wraz z biblioteka, gminna^. Dawne filie biblioteki gminnej w Barczewie i

Kliczkowie Matym zostaty zmienione na biblioteki szkolne. Swietlice wiejskie funkcjonuja^ w

Ruszkowie, Rembowie, Stefanowie Barczewskim, Woli Brzezniowskiej i Kliczkowie Matym.

Przy Gminnym Osrodku Kultury w Brzezniu dziata kapela podworkowa, a w Kliczkowie

Matym - spiewaja^co-teatralny zespot ,,Kliczkowianka". Wysoki poziom reprezentuje orkiestra

d§ta Ochotniczej Strazy Pozarnej w Brzezniu zdobywaja^c liczne nagrody w przeglajjach

orkiestr detych. Konkuruje z nia^ orkiestra d^ta przy Parafii Pyszkow.

Ochotnicza Straz Pozarna ma swoje remizy we wsiach: Brzeznio, Zapole, Barczew,

Pyszkow, Nowa Wies, Gozdy, Ostrow, Krzaki, D^boteka, Kliczkow Maty, Kliczkow Wielki,

G^sina.

Obiekty sportowe reprezentuje boiska sportowe w Brzezniu, Kliczkowie Matym i w

Pyszkowie. Gmina Brzeznio posiada trzy zespoty pitkarskie w klasie B. 83 to zespoty ze wsi

Brzeznio, Zapole i Pyszkow.

La^cznosc

La^cznosc ze swiatem - dostep do informacji, wiedzy i kultury zapewniaja^ mieszkahcom

gminy radio i telewizja oraz telefony i inne ustugi telekomunikacyjne. Stacje bazowe telefonii

komorkowej funkcjonuja. obecnie: 1 w Brzezniu i 2 w D§bote.ce. Gmina nie zgtasza nowych



potrzeb w tym zakresie, nie wyst§puja_ tez o takie lokalizacje operatorzy sieci telefonii

komorkowej.

Wnioski

1. Wyposazenie gminy Brzeznio w obiekty w zakresie infrastruktury spotecznej jest

dostateczne i dostosowane do potrzeb mieszkahcow.

2. Realizuja^c reform^ oswiatowa^ wtadze gminy dostosowaty siec placowek oswiatowych na

terenie gminy do wymagari ustawy i mozliwosci finansowych gminy. Oznaczato to

likwidacje matych szkot i dowoz dzieci do wi^kszych i lepiej wyposazonych placowek.

3. Dost^p mieszkaricow gminy do ustug ochrony zdrowia jest gorszy niz w miastach, ale i

tak stosunkowo dobry w porownaniu z innymi gminami.

4. Pozostate wyposazenie gminy w placowki w tym zakresie jest dostateczne.

e) rolnictwo.

Gospodarstwa rolne:

W gminie Brzeznio wg danych NSP 2002 r. funkcjonowato ta^cznie 1146 gospodarstw rolnych

o ta^cznej powierzchni 9.805,35 ha. Struktura obszarowa gospodarstw rolnych byte

nast§puja_ca:

- liczba gospodarstw rolnych o wielkosci do 1 ha uz.rolnych - 175, co stanowi 15,2 %,

- liczba gospodarstw rolnych od 1 do 5 ha uzytkow rolnych - 429, co stanowi 37,4 %,

- liczba gospodarstw rolnych od 5 do 10 ha uzytkow rolnych - 302, co stanowi 26,4 %,

- liczba gospodarstw rolnych od 10 do 15 ha uz. rolnych - 135, co stanowi 11,8 %,

- liczba gospodarstw rolnych o powierzchni ponad 15 ha - 105, co stanowi 9,2 %.

Srednia powierzchnia jednego gospodarstwa rolnego wynosi 8,55 ha Iqcznie z lasami w tych

gospodarstwach oraz 7,53 ha bez lasow i gruntow lesnych w tych gospodarstwach

Struktura up raw:

Wg danych NSP 2002 r. Struktura upraw w gminie Brzeznio byta nast^pujqca:

- zboza ogofem ta^cznie z kukurydza^ na ziarno zajmowaty ta^cznie 4916 ha tj. 71 %

powierzchni zasiewow gtownych ziemioptodow. Wsrod nich dominuje zyto, pszenica i

pszenzyto.

- ziemniaki zajmowaty 1351,1 ha , stanowia^c 19,5 % powierzchni,

- przemystowe zajmowaty ta_cznie 139,3 ha tj. 2,0 %,

- pastewne zajmowaty ta^cznie 469,8 ha tj. 6,8 %

- pozostate 51,1 ha tj. 0,7 %

Wyposazenie gospodarstw w budynki i budowle oraz maszyny rolnicze.

Jest ono przeci^tne. Na ogolnq Nose 1046 gospodarstw indywidualnych istnieje tylko 474

obor, 176 chlewni, 337 kurnikow, 670 budynkow wielofunkcyjnych i 613 stodot. Przechowali

jest tylko 39 o tqcznej pojemnosci 1261 ton.
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W ciqgniki wyposazonych jest 67,9 % gospodarstw indywidualnych, samochody ciezarowe

ma 9,4 % gospodarstw, kombajny zbozowe - 5,0 %, kombajny ziemniaczane - 19,2 %,

dojarki bahkowe - 29,6 % gospodarstw, konwiowe i zbiornikowe schladzarki do mleka - 10,8

% gospodarstw.

Telefon stacjonarny posiada 79,5 % gospodarstw rolnych.

Wnioski:

Rolnictwo w gminie Brzeznio nie odznacza si§ niczym szczegolnym sposrod okolicznych

gmin powiatu sieradzkiego. W zasobach jest mniej tqk, za to wi^cej gruntow ornych.

Struktura wielkosciowa gospodarstw rolnych jest przecietna, rowniez nie stanowi zadnego

wyroznika struktura upraw. Generalnie, nie ma tez zadnych barier rozwojowych z tytutu

uksztattowania powierzchni oraz warunkow wodno-glebowych.

4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z WYPOSAZENIA GMINY W OBIEKTY I

URZAPZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

a) zaopatrzenie w wod?:

Gmina Brzeznio korzysta z ujec wody pitnej zlokalizowanych w miejscowosciach:

- Brzeznio o wydajnosci 95 m3/h i gt^bokosci 70 m wybudowanego w 1966 r.

- Barczew o wydajnosci 67 m3/h i gtebokosci 55 m, wybudowanego w 1968 r.

- Nowa Wies o wydajnosci 65 m3/h i gl^bokosci 60 m, wybudowanego w 1974 r.

- Nowa Wies, ujecie awaryjne, o wydajnosci 55 m3/h i gtebokosci 50 m, wybudowane w 1982

- Ostrow o wydajnosci 66 m3/h i gt^bokosci 55 m. Wybudowane w 1965 r.

- Kliczkow Kolonia o wydajnosci 46,5 m3h i gt^bokosci 110m, wybudowane w 1995 r.

- Krzaki o wydajnosci 48,5 m3/h i gt^bokosci 50 m, wybudowane w 1974 r.

W oparciu o poszczegolne uj^cia oraz sieci wodociqgowe zaopatrywane sa^ w wode

nastepuja^ce wsie:

- uj§cie Barczew - Pyszkow, Stefanow Barczewski Pierwszy, Stefanow Barczewski Drugi,

Wierzbowa, Lipno, Ruszkow;

- uj^cie Nowa Wies - Gozdy, wies Potok w gminie Ztoczew, wies Stanistawow w gminie

Ztoczew;

- ujecie Ostrow - Rybnik, Podcabaje;

- ujecie Brzeznio - Bronislawow, Zapole, Proba, Rembow, Stefanow Ruszkowski,

Deboleka, Pustelnik;

- ujecie Krzaki - Wola Brzezniowska, Kliczkow Kolonia;

- uj^cie Kliczkow Kolonia - Kliczkow Kolonia, Kliczkow Wieiki, Kliczkow Maty, Ztotowizna,

G^sina.
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Zrodta poboru wody posiadaja. rezerwy i w peJni zaspokajajq potrzeby obecne

i rozwojowe miasta i gminy Brzeznio. Ocena jakosci zwyktych wod podziemnych, z ktorych

korzystaja^ wodociaji w gminie Brzeznio ujeta zostata w zestawieniu tabelarycznym.

Klasyfikacja jakosci zwyktych wod podziemnych w punktach badawczych sieci regionalnej
2002 r.

Punkt badawczy

Krzaki
Nowa Wies
Brzeznio
Deboteka POHZ

Typ warstwy
wodonosnej

W
W
W
w

Stratygrafia

Q
Q
J3

K2

Klasa wod
2002 r.

II
Ib
II
Ib

Zrodto: Raport o stanie srodowiska w wojewodztwie tddzkim w 2002 r., 2003

Obszary, na ktorych potozone sa_ uj^cia wody, podlegajq szczegolnym zasadom ochrony

przed zanieczyszczeniami z powierzchni. Wszystkie te obszary zaliczono do takich, gdzie

nalezy ustalic zakaz lub ograniczenia w lokalizowaniu przydomowych oczyszczaini sciekow.

b) odprowadzanie sciekow sanitarnych

Obecnie w gminie Brzeznio, we wsi Nowa Wies funkcjonuje lokalna mechaniczno-

biologiczna oczyszczalnia sciekow o wydajnosci 30 m3/dob§ i kanalizacja sanitarna dtugosci

okoto 3 km. We wsi Debot^ka funkcjonuje w POZH mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia

sciekow o wydajnosci 17 m3/d. Dla zespotu wsi Brzeznio i Bronistawow jest przewidywana

budowa gminnej oczyszczaini sciekow, w I etapie -70 m3/d, a docelowo 200 m3/d. Dla tego

zadania sporza^dzono plan miejscowy i przygotowano dokumentacj^ projektowa^. Budowa ma

si§ rozpocza^c w 2006 r.

Wypelniaja^c uwagi Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotycza^ce

projektu studium w zakresie uwarunkowah odnosza^cych si§ do ochrony zasobow wodnych,

nalezy podkreslic, ze:

• dazyc nalezy do objecia wszystkich mozliwych obszarow zbiorcza^ kanalizacja^ sanitarna^ z

odprowadzeniem sciekow do oczyszczaini. Cel ten jest dalekosi^znym i b^dzie realizowany

sukcesywnie. Niniejszy projekt planu ustala kolejnosc wyposazania terenow w siec

kanalizacji sanitarnej,

• kompleksowo rozwia_zywac problem odprowadzania i oczyszczania sciekow opadowych

z cia_gow komunikacyjnych, placow i parkingow, zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami. W

tym zakresie gmina musi naktadac obowia^zki na podmioty gospodaruja_ce poszczegolnymi

terenami wta^cznie z nia^ sama^,

• dopuszczenie odprowadzania sciekow sanitarnych do szczelnych zbiornikow

bezodptywowych moze stanowic tylko rozwia_zanie tymczasowe w okresie do czasu budowy

kanalizacji sanitarnej,
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» niezaleznie od zaawansowanego juz procesu przygotowywania budowy oczyszczalni

sciekow dla Brzeznia i Bronistawowa, dla zapewnienia czystosci wod powierzchniowych, w

szczegolnosci zbiornika ,,Pr6ba", niezwykle pilnym zadaniem jest skanalizowanie

miejscowosci: Barczew, Rembow, Proba, Pyszkow i Deboteka. Nalezy takze uwzglednic

budowe kanalizacji sanitarnej dla obstugi terenow letniskowych i mieszkaniowych w rejonie

obrzezy samego zbiornika; zadanie to powinno bye wypelnione po sporza^dzeniu planu

miejscowego dla obrzezy zbiornika. W niniejszym studium, dla ochrony zasobow wod

powierzchniowych i podziemnych w gminie Brzeznio, wyznacza sie obszary zabudowane i

przewidziane do zabudowy, ktore bez zagrozenia dla tych zasobow moga^ bye wyposazone

w przydomowe oczyszczalnie sciekow. Na pozostatych obszarach wystepuja,

przeciwwskazania do budowy takich obiektow rzutujqce na ustalenie catkowitego zakazu ich

budowy lub ograniczeti sformutowanych w sporza^dzanym planie miejscowym.

c) gospodarka odpadami

Wysypisko Zwierzyniec zlokalizowane w sotectwie Rydzew obstuguje gminy Brzeznio,

Ztoczew i Bra^szewice. Obiekt zostat oddany do uzytku w 1992 r. Przewidywana^ dat§

zamkniecia sktadowiska wyznaczono na 2005 r. Powierzchnia wysypiska wynosi 3,0 ha. Do

kohca 2003 r. sktadowisko obstugiwato oprocz gminy Brzeznio jeszcze gminy Ztoczew

i Bra_szewice. Obecnie z racji zapetnienia niecki sktadowiska zaniechano jego eksploatacji.

Trwaja^ czynnosci zmierzaja^ce do rekultywacji terenu. Dla potrzeb gminy i nie tylko nadal

aktualna jest jednak lokalizacja wysypiska w tym miejscu i przygotowanie kolejnej niecki do

tego celu. Wewnetrzna gospodarka odpadami, ktora odbywa sie poprzez system

pojemnikow i kontenerow z blachy stalowej jest prowadzona prawidtowo.

Obecnie mieszkahcow gminy Brzeznio w zakresie usuwania odpadow komunalnych

obstuguje wyspecjalizowana firma w drodze zawierania z wtascicielami posesji i firmami

indywidualnych umow na wywoz odpadow z pojemnikow. W dwoch punktach gminy

prowadzona jest selektywna zbiorka odpadow.

Zgodnie z zaleceniami wynikaja^cymi z Gminnego programu ochrony srodowiska i Programu

gospodarki odpadami przyjetymi przez Rade Gminy w Brzezniu uchwata^ Nr XIX/134/2004

z dnia 14 grudnia 2004 r. w niniejszym Studium zaproponowano zorganizowanie punktu

czasowego gromadzenia odpadow niebezpiecznych przy istnieja^cym wysypisku odpadow

komunalnych w Zwierzyhcu.

d) elektroenergetyka

Przez teren gminy Brzeznio przebiega wybudowana niedawno linia energetyczna: wysokiego

napiecia 110 kV relacji Wieluh-Ztoczew-Sieradz ze strefa^ ochronna^ szerokosci 40 m. Na

rysunku Studium w sposob graficzny przedstawiona jest korekta przebiegu w/w linii. Linia ta

przebiega przez sotectwa Barczew, Stefanow Ruszkowski, Pyszkow, Rembow, Nowa Wies.

Rozwoj linii 15 kV zalezny od lokalnego zapotrzebowania, jest realizowany w miare potrzeb.
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e) telekomunikacja

Przez teren gminy przebiega wzdtuz drogi krajowej Nr 14 (po jej zachodniej stronie) kabel

telekomunikacyjny (tinia swiattowodowa) o znaczeniu krajowym. Natomiast po stronie

wschodniej przebiega kabel telekomunikacyjny mi^dzymiastowy. Na obszarze gminy

Brzeznio dziataja^ nast^puja^ce stacje bazowe telefonii komorkowej:

- Telefonii Cyfrowej PLUS GSM 900 - Brzeznio;

- Telefonii Cyfrowej ERA GSM 900 - Brzeznio.

Zgtaszane potrzeby zwia^zane z budowa^ nowych stacji bazowych telefonii komorkowej

dotyczy miejscowosci D§bot§ka, jednak napotykaj^ na duzy opor mieszkaricow wsi. Decyzja

w tej sprawie nie jest jeszcze ostatecznie podj^ta, jednak w ocenie autorow niniejszego

opracowania propozycja lokalizacji stacji bazowej telefonii komorkowej w D§bot§ce nie jest

trafna, bowiem dotyczy terenu wskazywanego we wszystkich opracowaniach planistycznych

na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

f) zaopatrzenie w gaz ziemny.

Obecnie w gminie Brzeznio nie ma gazu przewodowego. Mieszkahcy gminy w tym zakresie

zaopatruja, si§ w gaz propan-butan z butli. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania

przestrzennego wojewodztwa todzkiego, jest przewidywane doprowadzenie gazu

przewodowego do gminy. W tym celu rezerwuje si§ korytarz przebiegu gazocia^gu wysokiego

cisnienia relacji Sieradz-Brzeznio-Ztoczew- Ostrowek wraz z odgat^zieniem z Brzeznia w

kierunku Burzenina na wschod i w kierunku Brqszewic na zachod.

5. UWARUNKOWANIA WYNIKAJA£E ZE STANU KOMUNIKACJI.

Obecnie najwazniejsza. arteria_ komunikacyjna^ w gminie jest odcinek drogi krajowej Nr 14 -

gtownej ruchu przyspieszonego relacji Lodz-Walichnowy. Na odcinku gminy Brzeznio droga

ta ma dtugosc 10,5 km, Sa^ przy niej potozone miejscowosci: D^bot^ka, Tumidaj, Proba,

Zapole, Rembow i Nowa Wies. Kolizyjnymi, z uwagi na bezposrednia^ obstug^ zabudowy

przy drodze saj D^boleka, Proba i Zapole. Sytuacja moze si^ poprawic wytqcznie po

wybudowaniu planowanej drogi ekspresowej S-8 z w^ztem komunikacyjnym w potudniowej

cz^sci gminy.

Przez gmin? Brzeznio nie przebiegaja_ drogi wojewodzkie.

Drogi powiatowe o numerach zmienionych na podstawie uchwaty Nr 48/2004 Zarzadu

Wojewodztwa todzkiego z dnia 10.02.2004 r. reprezentowane sa_ przez:

- drog§ Nr 1705 E relacji Burzenin-Lipno-Zbczew. Odcinek przez gmin§ Brzeznio ma

dtugosc 4,8 km.

- drog§ Nr 1707E relacji Chajew - Kliczkow Maty - Kliczkow Wieiki - Rowy. Odcinek w gminie

Brzeznio ma dtugosc 4,8 km.
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Drog§ Nr 1708E relacji Burzenin-Bra^szewice przez Barczew, Zapole, Brzeznio, Ostrow.

Odcinek w gminie Brzeznio ma dtugosc 14,65 km.

- drog§ Nr 1711E relacji Brzeznio-G^sina-Kliczkow Wielki. Droga ta w catosci biegnie przez
«

gmine Brzeznio i ma dtugosc 9,0 km.

- drog§ Nr 1712E relacji Brzeznio - Rowy przez Krzaki, Kliczkow Wielki. Droga ta ma w

gminie Brzeznio dtugosc 6,8 km.

- drog§ Nr 1727E relacji Brzeznio - Lipno przez Pyszkow. Droga ta, w catosci w gminie

Brzeznio, ma dtugosc 8,4 km.

- drog§ Nr 1728E relacji Barczew-Pyszkow w catosci o przebiegu przez gmin§ Brzeznio ma

dtugosc 2,8 km.

- drog§ Nr 1729E relacji Brzeznio - Tumidaj w catosci o przebiegu przez gmin§ Brzeznio o

dtugosci 3,2 km.

Parametry drag powiatowych obecnie nie odpowiadaja^ wymaganiom drog zbiorczych i

zarzqdca tych drog uznaje je za drogi lokalne. Jedynie droga Nr 1729E, po niedawnej

przebudowie ma parametry drogi zbiorczej.

Nalezy dqzyc do przebudowy tych drog ze szczegolnym uwzgl^dnieniem zapewnienia

normatywnych parametrow technicznych i uzytkowych. W celu poprawienia bezpieczeiistwa

ruchu rowerowego, zaleca si§ urzqdzenie wzdtuz gtownych cia^gow komunikacyjnych wg

rysunku studium, wydzielonych tras rowerowych, zapewniaja^cych bezpieczny dojazd do

miejscowosci gminnej.

Przez teren gminy nie przebiegaja^ linie kolejowe.

W granicach sotectwa Proba wzdtuz trasy przebiegu projektowanego gazociajgu zostata

zaprojektowana w zmianie studium droga lokalna. Ponadto zostat wniesiony na rysunek

studium pomini^ty przebieg istnieja^cej drogi lokalnej od zbiornika Proba do drogi krajowej Nr

14. W/w drogi maja^ na celu obstug§ terenow letniskowych oraz mieszkaniowych

projektowanych na lewym brzegu zbiornika. Ponadto, z uwagi na brak realnych mozliwosci

budowy i uzasadnienia funkcjonalnego: zrezygnowano z wytrasowania nowego wta^czenia

drogi powiatowej Nr 1708E do drogi krajowej Nr 14 w miejscowosci Zapole na rzecz

pozostawienia stanu istnieja^cego.

Wnioski.

Nalezy uwzgl^dnic w kierunkach polityki przestrzennej zapewnienie korytarza dla drogi

ekspresowej S-8. o szerokosci przynajmniej 300 m.

Nalezy dazyc do podniesienia sprawnosci funkcjonowania uktadu komunikacyjnego poprzez

sukcesywna^ przebudow? drog powiatowych do wyzszych parametrow uzytkowych

pozwalajqcych na przypisanie im klasy drog zbiorczych.

W miar§ mozliwosci, przy planowanej przebudowie drog powiatowych nalezy uwzgl^dnic

tworzenie sciezek rowerowych zapewniaja^cych bezpieczny dojazd do miejscowosci gminnej.
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W studium nalezy uwzglednic rezerwe terenu dla postulowanego w planie

zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa todzkiego przebiegu skrotu kolejowego

relacji Sieradz-Wieruszow stanowia^cego o mozliwosci modernizacji catego pota^czenia z

todzi do Wroctawia.

6.UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE STANU LADU PRZESTRZENNEGO.

Gmina Brzeznio nie wyroznia sie w tym zakresie niczym sposrod innych gmin powiatu

sieradzkiego ja^ otaczaja_cych. Krajobraz jest w zasadzie ptaski, a zabudowa typowa dla wsi

Polski Srodkowej. Wyrozniaja^ sie jedynie wsie Kliczkow Maty i Kliczkow Wielki, gdzie

stosunkowo dobrze zachowat si§ historyczny uktad ruralistyczny i gdzie spotkac mozna

najwiecej cech wyrozniaja^cych starsza^ zabudowy od nowszej, typowej dla innych wsi,

obszarow podmiejskich i matych miast regionu. To tutaj, a takze w Ostrowie, Barczewie,

Nowej Wsi znajdujav sie starsze i cenne kulturowo zespoty rezydencjalne, z ktorymi wiqza^ sie

zatozenia parkowe. W innych miejscowosciach gminy zabudowa wiejska jest znieksztaicona

standardowym budownictwem nie odpowiadaja^cym lokalnym tradycjom. Proces ten pogtebia

sie, przy czym w ostatnim okresie spotkac mozna pojedyncze przyktady nowej zabudowy

rezydencjalnej tj. domow mieszkalnych na duzych powierzchniowo dzialkach, z zatozeniami

ogrodu.

Obszarem stanowia^cym poligon dla ksztattowania tadu przestrzennego powinien stac sie

obszar otaczaja^cy zbiornik retencyjny ,,Proba". Obecnie jest on szybko zabudowywany

domami letniskowymi na podstawie waznych planow miejscowych, ktore jednak nie sa^

oparte o jaka^s jednolita. wizje ksztattowania architektury budynkow i nadawania obszarowi

indywidualnych cech zwia^zanych z wypoczynkiem przywodnym. Taka probe stworzenia

catosciowej wizji nalezy podja.c i to bardzo szybko.

Nalezatoby takze zastanowic si^ nad mozliwosciami wykorzystania nowych mozliwosci

zagospodarowania terenu i ksztattowania zabudowy w rejonie wezta komunikacyjnego

,,Ztoczew" przy trasie projektowanej drogi ekspresowej S-8.

7. ZAGROZENIA SRODOWISKA, BEZPIECZENSTWA LUDNOSCI I JEJ MIENIA

Wedtug materiatow Regionalnego Zarzg^du Gospodarki Wodnej w Poznaniu, za obszar

bezposredniego zagrozenia powodzia, uznany zostat tylko obszar w dolinie rzeki Zegliny

wedtug rysunku Studium. Na pozostatych obszarach dolinnych, wprawdzie zagrozenia

powodziami nie ma, ale nie nalezy jednak dopuszczac do ich zabudowy.

Obydwie rzeki tj. Zeglina i Myja, na ktorych istnieja. punkty pomiarowo-kontrolne w zakresie

czystosci wod, wykazuja. w ocenie ogolnej, ze wody prowadzone tymi rzekami nie mieszcza,

si? w dopuszczalnych normach sanitarnych. Szczegolnie istotne jest to w przypadku Zegliny,

ktora na odcinku zbiornika ,,Pr6ba" jest wykorzystywana do kapieli w okresie lata.
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Obszary ucia_zliwosci akustycznych to strefa przekroczeri dopuszczalnego poziomu hatasu

dla zabudowy rnieszkaniowej i innych funkcji chronionych wzdtuz drogi krajowej Nr 14.

Wielkosc strefy wymaga potwierdzenia stosownymi ocenami uci^zliwosci, jednak w

odlegtosci 60-100 m po obydwu stronach drogi - nie powinno si§ dopuszczac do nowej

zabudowy obiektami o funkcjach chronionych.

Obszary potozone bezposrednio przy drodze krajowej Nr 14 to obszary istotnego zagrozenia

w sytuacjach powaznych awarii. Po tych trasach przebiegaja_cych przez tereny zabudowane,

przewozone sa^ bowiem wszystkie paliwa ptynne i inne materiaty niebezpieczne.

Wzdtuz trasy linii wysokiego napi^cia 110 kV nie ma obecnie zabudowy o funkcjach

chronionych i nadal nalezy taki stan zachowac. Podobny korytarz bez zabudowy nalezy

zachowac wzdtuz projektowanego gazocia_gu wysokiego cisnienia, jednak - jak wskazuje na

to mapa ewidencji gruntow w otoczeniu zbiornika ,,Pr6ba" w korytarzu tym zostaty juz

wydzielone nowe dziatki z przeznaczeniem pod zabudowy letniskowa_. Jest to istotna kolizja,

wymagaja_ca rozwia_zania w nowym planie miejscowym dla tego obszaru.

Nie ma w gminie Brzeznio terenow narazonych na osuwanie si? mas ziemnych.

8. OCENA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY BRZEZNIO DO

KONCA 2004 R.

Po uchwaleniu Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania

przestrzennego gminy Brzeznio zostaty sporzajdzone nast§puja_ce miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego:

• dla terenu oczyszczalni sciekow we wsi Brzeznio - uchwala Nr XXIV/174/01 Rady Gminy

Brzeznio z dnia 25 czerwca 2001 r.

• dla terenow zabudowy letniskowej, letniskowo-mieszkaniowej i rnieszkaniowej we wsiach

Ruszkow i Stefanow Ruszkowski - uchwala Nr IH/24/02 Rady Gminy w Brzezniu z dnia 30

grudnia 2002 r.

• dla terenow zabudowy letniskowej we wsi Stefanow Ruszkowski - uchwata Nr VIII/66/03

Rady Gminy Brzeznio z dnia 29 sierpnia 2003 r.

W opracowaniu, rownolegle z niniejszym projektem zmiany studium, znajduje si§

projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznio w zakresie

przeznaczenia terenow do zalesienia.

Ocenia si?, ze po zakohczeniu w/w prac planistycznych pokrycie planami

miejscowymi gminy Brzeznio wyniesie okoto 32 % catego obszaru gminy, jednak w stosunku

do potrzeb stanowic to b?dzie okoto 1/4. Najpilniejszym w najblizszym czasie zadaniem

planistycznym b?dzie sporza_dzenie planu miejscowego dla catego obszaru koncentracji

procesow inwestycyjnych w rejonie zbiornika Proba, przyj^cie jednej catosciowej koncepcji

zagospodarowania tego obszaru i uporza_dkowanie dziatah zwia^zanych z dokonanymi juz
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i nadal trwajqcymi podziatami gruntow rolnych i lesnych. Kolejnym zadaniem planistycznym

b^dzie sporzqdzenie planu miejscowego dla. zespotu osadniczego wsi Brzeznio -

Bronistawow.

Od stycznia 2004 r., dla terenow, dla ktorych nie ma miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego wydawane sa_ decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu

lokalizacji celu publicznego. W 2004 r. decyzji tych wydano ta^cznie 54. Wi^kszosc decyzji

dotyczyte wsi De>oteka, Brzeznio i Zapole.

Najwazniejsze uwarunkowania polityki przestrzennej gminy przedstawia rysunek Studium

stanowia^cy zaia^cznik Nr 2a do uchwaty w sprawie uchwalenia zmiany Studium.

V. KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ

1. WSTE.P

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, niniejsze Studium okresla kierunki zagospodarowania przestrzennego

obszaru gminy Brzeznio uwzgl^dniaja^c problematyk§ okreslona_w art. 10 ust.2. Kierunki te

wynikajq z analizy uwarunkowah odnoszqcych si§ do problematyki wynikajqcej z art. 10 ust.1

ustawy.

Kierunki polityki przestrzennej gminy zapisano w odniesieniu do poszczegolnych sotectw.

Mozna je wi§c traktowac jako cele zagospodarowania przestrzennego na przedstawionych

graficznie terenach. Cele zas zostaty przyj^te w wyniku wszechstronnej analizy

uwarunkowari przestrzennych, z ktorej syntetyczny wycia^g zawarto w niniejszej cz^sci

studium.

Dla okreslenia kierunkow i polityki zagospodarowania przestrzennego gminy przyje^o

nast^pujqce kryteria wynikaja^ce z analizy uwarunkowah funkcjonalno-przestrzennych:

a. ,,tereny zabudowy istnieja_cej" - ustalono na podstawie inwentaryzacji terenowej,

b. ,,tereny rozwojowe" - ustalono na podstawie obowia.zuja.cego do kohca 2003 r. planu

miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznio oraz wnioskow, ktore

wptynejy do Wojta Gminy i ktore rozpatrzono pozytywnie,

c. ,,kierunki zagospodarowania przestrzennego" dla wytypowanych obszarow rozwojowych,

gdzie funkcje i sposoby uzytkowania terenu okreslac b^da. plany miejscowe, ktore gmina

zamierza sporza^dzic. W pierwszej kolejnosci jest to obszar wielofunkcyjny nad

zbiornikiem ,,Pr6ba", potem obszar osrodka gminnego Brzeznio, a nast^pnie - w dalszej

kolejnosci - obszary spodziewanych zmian przestrzennych, w przewadze w zwig^zku z

realizacja. kolejnych zbiornikow retencyjnych. W obszarach tych, obok zabudowy o

mieszanych funkcjach, b^da. tez tereny wskazane do zalesienia, istnieja_cych lasow i

zadrzewieh oraz inne, niezb^dne dla prawidtowego funkcjonowania catego obszaru.
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Konkretyzacja ta zostanie dokonana w planie miejscowym, w ktorym tez musi bye

zapewniona zgodnosc z przepisami szczegolnyrni i odr^bnymi, a takze uwzgl^dniony

sposob zagospodarowania sqsiedztwa.

Studium i zawarte w nim kierunki polityki przestrzennej b^dzie podstawa. do

podejmowania kolejnych prac planistycznych w gminie Brzeznio. Studium, zgodnie z art. 20

ust.2 ustawy, jest tez podstawa, do badania zgodnosci przyj^tych w projekcie planu

miejscowego rozwia_zah z ustaleniami tegoz studium.

2. FUNKCJE GMINY I JEJ JEDNOSTEK OSADNICZYCH.

Wiodqcq funkcjq gminy Brzeznio pozostanie nadal rolnictwo i produkcja zywnosci o

kierunku, na ktorego ukierunkowanie moze wptywac bliskie sa^siedztwo Sieradza. Funkcja^

inicjuja^ rozwoj gminy bedzie jednak dziatalnosc produkcyjno-wytworcza, ktorej kierunki

moze stymulowac budowa drogi ekspresowej S-8 i korzysci ptyna^ce z tej inwestycji z racji

usytuowania na terenie gminy Brzeznio wezta ,,Zloczew".

Osrodkiem wielofunkcyjnym, administracyjno-ustugowym pozostanie wies gminna Brzeznio.

Osrodkami lokalnymi juz w poprzednim studium pierwsze edycji ustalono miejscowosci:

Barczew, Kliczkow Wielki, Kliczkow Maty, Ostrow, Zapole, D^bol^ka i Nowa Wies.

Funkcj? wsi letniskowych petnic b^da^wsie: Ruszkow, Stefanow Ruszkowski oraz Lipno. DIa

rozwoju funkcji agroturystycznych najwi^ksze predyspozycje maja,: Kliczkow Maty, G^sina,

Rydzew, Ostrow, Rybnik i Gozdy.

3. OGOLNE ZASADY POLITYKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Zasady te wynikajq z obiektywnych uwarunkowah funkcjonalno-przestrzennych oraz

tendencji rozwoju spoteczno-gospodarczego gminy. Sa^ one nast^puja^ce:

1) Da^zenie do poprawy tadu przestrzennego poprzez sukcesywne sporzqdzanie i wdrazanie

miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,

2) Ochrona i optymalne wykorzystanie istnieja_cych wartosci srodowiska przyrodniczego i

zasobow kulturowych,

3) Zachowanie i ochrona terenow otwartych wyta_czonych z zabudowy kubaturowej, w

szczegolnosci dolin stanowiqcych podstawowe korytarze ekologiczne oraz pozostatych

dolin i obnizeh terenu,

4) Wzrost powierzchni terenow zalesionych,

5) Rozwoj i komponowane zagospodarowanie obszaru rekreacyjnego nad zbiornikiem

,,Pr6ba" oraz budownictwa letniskowego na innych, atrakcyjnych obszarach gminy,

6) Stworzenie programu rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminie z uwzgl^dnieniem

kolejnosci realizacji wyposazania terenow w niezb^dne obiekty i urza^dzenia sieciowe

infrastruktury technicznej.

63



7) Wyznaczenie i przygotowanie obszarow moga_cych stanowic potencjalne oferty gminy dla

pozyskania inwestorow, ktorzy mogliby zrealizowac poza^dane inwestycje zapewniaja_ce

rozwoj gminy.

8) Sukcesywna przebudowa i modernizacja systemu drog gminnych i powiatowych

stanowia^cych o jego sprawnosci w dostosowaniu do wymagah wynikaja_cych z przepisow

odr^bnych i potrzeb,

9) Rozpocz^cie i wdrozenie procesu urzajdzania sciezek rowerowych, w szczegolnosci

umozliwiajqcych rozwoj turystyki rowerowej, poznawania zabytkow i obiektow o walorach

kulturowych, cennych przyrodniczo oraz w rejonach rekreacyjnych

10)Tworzenie organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju ustug i dziatalnosci

gospodarczej zwia^zanej z rolnictwem i pozarolniczymi dziatami gospodarki,

11)Zapewnienie i dbatosc o estetyk? miejsc zamieszkania, pracy i wypoczynku.

Wyzej wymienione ogolne zasady polityki przestrzennej gminy regulowane 53 takze

przepisami odr^bnymi. W gminie Brzeznio odnosza^si? one do:

Obszarow i obiektow chronionych na podstawie przepisow o ochronie zabytkow:

Przepisy te to: ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz.U.z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami). W odniesieniu do:

- obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkow wyszczegolnionych na str.27

Studium... ustalenia wynikaja^ wprost z ustawy tj. wszelkie prace przy obiektach wpisanych

do rejestru i mogqce wptynqc na wyglqd zabytku oraz prace archeologiczne i

wykopaliskowe,a takze prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu zabytku wymagajq

pozwo/en/a Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

- dobr kultury wpisanych do ewidencji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow

wyszczegolnionych na str. 28 - obiekty te nalezy zachowac i chronic przed zniszczeniem

jako element krajobrazu historyczno-kulturowego, stanowiqcych element dobr kultury

wspotczesnej. Sposob dziafah ochronnych nalezy okreslic w planie miejscowym

podlegajqcym uzgodnieniu z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

- obszaru strefy koncentracji stanowisk archeologicznych przedstawionej na rysunku studium

- w granicach strefy wszelkie prace ziemne wymagaja^ce naruszenia wierzchniej warstwy

ziemi tj. ponizej 30 cm (w szczegolnosci inwestycje liniowe infrastruktury technicznej, nowe

drogi, rurociqgi, roboty fundamentowe budynkow) wymagajq ustanowienia nadzoru

archeologicznego. A/a prowadzenie nadzoru wymagane jest pozwolenie Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow, o ktore nalezy wystapic nie pozniej niz 14 dni przed rozpocz^ciem

inwestycji.

- na pozostatym obszarze gminy - podczas prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych -

zgodnie z art. 32 ustawy, nalezy niezwtocznie powiadomic Wojta Gminy lub bezposrednio
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Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o odkryciu przedmiotow, co do ktoiych istnie/e

przypuszczenie, ze sq one zabytkami.

- nalezy, zgodnie z zaleceniami ustawy, opracowac - stale go aktualizuja^c, grninny program

ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami,

- ustala si§ zasad§ zachowania cmentarzy i mogil historycznych przez wyta^czenie ich z

wszelkiej dziatalnosci inwestycyjnej nie zwia^zanej z funkcja^ i rewaloryzacja^ obiektow oraz

zachowanie i konserwacj? starodrzewu, zabytkowych nagrobkow, krzyzy i innych elementow

male] architektury. Nalezy takze uwzgl^dniac stref? ochronna^ i sposob zagospodarowania

otoczenia przy ustalaniu warunkow zabudowy dla inwestycji w sqsiedztwie.

Obszarow i obiektow chronionych na podstawie przepisow o ochronie przyrody

Reguluja^cym ten zakres przepisem jest ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody (Dz.U.Nr 92, poz.880 z pozniejszymi zmianami).

Ochronie podlegajaju obszary i obiekty wyszczegolnione na str. 19- Studium i na rysunku

studium. Do najwazniejszych nalezy wyja^tkowo duzy zbior pomnikow przyrody oraz obszary

chronionego krajobrazu - istnieja^cy Bra^szewicki OCHK i projektowany Zloczewski OCHK.

W zakresie polityki przestrzennej wymienic nalezy tutaj ustalenia:

- obowia^zek uwzgl^dniania we wszelkich pracach planistycznych zasad i warunkow ochrony

zasobow srodowiska przyrodniczego gminy,

- obowia^zek uwzgl^dniania ochrony zasobow przyrody w decyzjach o warunkach zabudowy

oraz decyzjach o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

- ustala si§ zakaz wycinania, niszczenia lub uszkadzania oraz zanieczyszczenia terenu w

poblizu pomnika przyrody, wzniecania ognia oraz wznoszenia jakichkolwiek obiektow

budowlanych w odlegtosci min. 15 m od obiektu chronionego.

Obszary chronione na podstawie przepisow o ochronie srodowiska.

Reguluja^cym ten zakres przepisem jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

srodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz. 202). Ustawa naklada obowia^zek

ustalania zasad zrownowazonego rozwoju, utrzymania lub przywracania rownowagi

srodowiska i roznorodnosci biologicznej oraz racjonalnego wykorzystywania zasobow.

Ustawa naklada takze obowia^zek ochrony krajobrazu i uwzgl^dnianie zasad tej ochrony we

wszystkich opracowaniach planistycznych.

W zakresie polityki przestrzennej wymienic nalezy ustalenia:

- zachowania i mozliwie znaczqcego powi^kszania obszarow lesnych. Nalezy takze

zachowac zieleii srodpolna^ i naturalne cieki jako naturalne elementy srodowiska stanowiqce

m.in. srodowisko zapewniaja^ce ochrony gatunkowa^roslin i zwierza^t.
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- problematyk^ ochrony srodowiska nalezy takze uwzglf dniac we wszystkich sporzajdzanych

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a prognoza oddzialywania ustalen

planu na srodowisko jako cz§sc skiadowa planu miejscowego - podlega obowiqzkowemu

opiniowaniu przez organ wtasciwy w sprawach ochrony srodowiska szczebla

wojewodzkiego.

Obszary chronione na podstawie przepisow o iasach.

Ustalenia dotycza_ce lasow wynikaja^ z ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o Iasach (tekst

jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz.435), a takze z Programu Polskiej Polityki

Zrownowazonej Gospodarki Lesnej. Bez wzgl^du na stan wtasnosci lasow, podstawa^

gospodarki lesnej jest zapewnienie:

- biologicznej roznorodnosci,

- utrzymanie produkcyjnej zasobnosci lasow,

- utrzymanie i zachowanie zywotnosci ekosystemow lesnych,

- ochrona zasobow glebowych i wodnych,

- utrzymanie i zwi^kszanie spoteczno-ekonomicznych korzysci ptyna^cych z lasu.

Podstawowym warunkiem trwatosci lasow i wszechstronnej ich uzytecznosci jest

prowadzenie gospodarki lesnej opartej na podstawach ekologicznych. Zasady te zawarte 53

w planach urzajdzania lasow opracowywanych zarowno dla lasow pahstwowych jak i

prywatnych. Zadaniem wJadzy samorza^dowej gminy jest wspotpraca i wspoWziatanie z

Administracja, Lasow Pahstwowych oraz wtascicielami lasow prywatnych w da_zeniu do:

- zachowania i odtwarzania srodlesnych zbiornikow i ciekow,

- zachowania w stanie naturalnym uzytkow ekologicznych takich jak: bagna, trzesawiska,

oraztereny do naturalnej sukcesji,

- dostosowanie sktadu gatunkowego drzewostanow oraz ich struktury zmieszania do

mozaikowatosci siedlisk lesnych,

- ochrony gleb lesnych,

- ograniczania stosowania srodkow chemicznych.

W Iasach i na terenach przewidzianych w studium do zalesienia - ustala si§ zakaz zabudowy

za wyja^tkiem obiektow i urza_dzeh stuza_cych gospodarce lesnej. W niniejszym studium

wskazano do zalesienia ponad 1300 ha gruntow rolnych w 22 sotectwach.

Obszary chronione na podstawie przepisow o ochronie gruntow rolnych i lesnych

W niniejszym studium wszystkie kompleksy gleb o wysokiej III klasie bonitacyjnej zostaty

zaliczone do rolniczej przestrzeni produkcyjnej predestynowanej do rozwoju intensywnego

rolnictwa. Z rachi ochrony tych gleb planowanie nowej zabudowy na tym obszarze

ograniczono do niezb^dnego zakresu. Nie przewiduje si§ takze w najblizszym czasie
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eksploatacji zloza udokumentowanych surowcow mineralnych, ktore polozone jest na tym

obszarze. Obszar predestynowany do rozwoju intensywnego rolnictwa przedstawiono na

rysunku studium. W zakresie polityki przestrzennej obowiazuje:

- uzyskiwanie zgody wlasciwych organow na przeznaczenie gruntow rolnych na cele

nierolnicze do projektow miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z

przepisami ustawy,

- obowiazek ochrony gruntow prawnie chromych nalezy uwzgl^dniach w procesie

przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzjach o lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Obszary chronione na podstawie przepisow o ochronie wod.

tym zakresie dziata ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115,

poz, 1229 z pozniejszymi zmianami). W gminie Brzeznio wyst^puje we fragmencie obszaru

Glowny Zbiornik Wod Podziemnych Nr 312. Nie ma na tym obszarze i nie przewiduje sie, w

studium zadnych obiektow mogacych stwarzac jakiekolwiek zagrozenie dla czystosci wod

zbiornika, bowiem przewazaja^ obszary lesne. Na pozostatym obszarze, gdzie wyst^puja^

wody podziemne zwia/ane z utworami czwartorz^dowymi i kredowymi, w niniejszym studium

ustalono, ze:

- przy uj^ciach wod wgt^bnych ustala si§ strefy ochrony bezposredniej. Nie sa.wymagane do

ustanowienia strefy ochrony posredniej.

- zakazuje si§ zabudow? dolin i obudowywanie ciekow,

- zakazuje si§ odprowadzania nieczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych,

- zaktada si^ sukcesywne prowadzenie dzialah inwestycyjnych zmierzaja^cych do budowy

^bczyszczalni sciekow dla osrodka gminnego i obszaru koncentracji budownictwa w

sqsiedztwie zbiornika ,,Proba" w pierwszej kolejnosci oraz innych oczyszczalni wiejskich. Do

czasu budowy oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej, ustala sie. zasade. wyposazania terenow

budowlanych w szczelne zbioniki bezodplywowe tylko jako rozwia^zanie tymczasowe. Na

niektorych terenach w niniejszym studium wskazano brak ograniczeh dla budowy

przydomowych oczyszczalni sciekow.

- zaktada si§ budow? dalszych zbiornikow retencyjnych: ,,G?sina" narzecze Myji oraz

,,Pustelnik" na dopfywie Myji.

Obszary drog

Stosownie do ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z

2004 r. Nr 204, poz. 2086) siec drogowa na obszarze gminy Brzeznio winna uzyskac

parametry dostosowane do wymagah ustawy i rozporz^dzenia Ministra Transportuy i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
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powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Mr 43, poz. 430). W

niniejszym studium ustala si§:

- rezerwe korytarza o szerokosci 300 m dla przebiegu drogi ekspresowej S-8 o przebiegu

zgodnym z planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa lodzkiego z weztem

,,Ztoczew" i postulowanym przejsciem bezkolizyjnym dla zwierzyny w miejscu oznaczonym

na rysunku studium. W granicach korytarza obowia_zuje zakaz nowej zabudowy,

- rezerw? korytarza dla projektowanego przebiegu kolejowego skrotu z Sieradza do

Wieruszowa z modernizacja^ istnieja^cej linii z Wieruszowa do Wroctawia. W granicach gminy

Brzeznio rezerwuje si§ korytarza o szerokosci 300 m o przebiegu jak na rysunku studium. W

Granicach korytarza nie nalezy planowac nowej zabudowy.

- drogi powiatowe (klasa Z i L) winny posiadac pas drogowy w liniach rozgraniczaja^cych o

szerokosci 15-20 m. Zalecana odlegtosc zabudowy od zewnetrznej kraw^dzi jezdni powinna

wynosic:

- na obszarze zwartej zabudowy - min, 8,0 m,

- poza terenami zwartej zabudowy - min. 20 m,

- drogi gminne (klasa L) winny posiadac pas drogowy w liniach rozgraniczaja^cych o

szerokosci 12,0-15,0 m, a zalecane odlegtosci zabudowy od zewnetrznej krawedzi jezdni

winny wynosic:

- na obszarze zwartej zabudowy min. 6,0 m

- poza obszarem zwartej zabudowy - min. 15,0 m.

Sporza_dzaja_c miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nalezy uwzgl^dnic- obok

wyzej przedstawionych ustaleh - takze lokalne uwarunkowania, jak. zainwestowanie,

topografi§ terenu, stan techniczny drogi i obcia_zenie ruchem.

Obszary zwiqzane z wymogami obrony cywilnej.

Rezerwowanie terenow dla realizacji celow obrony cywilnej jest dokonywane na etapie

miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego w oparciu m.in. o uregulowania

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowia^zku obrony (tekst jednolity: Dz.U.z

2004 r. Nr 272, poz. 2742) oraz rozporza^dzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2002 r. w

sprawie odbywania stuzby obrony cywilnej (Dz.U.z 2002 r. Nr 169, poz.1391). Nalezy w nich

uwzgl^dniac w szczegolnosci zasady:

- istniej^cy i projektowany system zaopatrzenia w wod§ pitna_ powinien zapewnic mozliwosc

wykorzystania w sytuacji szczegolnej z uwzgl^dnieniem mozliwosci zasilania uj^c w energie

elektryczna^ z przewoznych zespotow pra^dotworczych. W strefach istnieja^cych uj§c nalezy

zapewnic odpowiednia_ ich ochron§ sanitarna^ z uwzgl^dnieniem ich hermetycznosci, ostony

przed opadem promieniotworczym i skazeniem chemicznym,
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- w ramach istnieja_cej i projektowanej sieci wodocia_gowej nalezy zapewnic hydranty

naziemne oraz mozliwosc ich szybkiego uruchomienia w sytuacji szczegolnej i dla celow

przeciwpozarowych,

- uwzgl^dnic mozliwosc dwustronnego zasilania w energie^ elektryczn^z sieci oraz awaryjne

zaopatrzenie w wod§ obiektow uzytecznosci publicznej,

- nalezy wyposazyc obiekty publiczne i duze zaktady pracy w pomieszczenia odporne na

zagruzowanie w sytuacjach szczegolnych.

- tereny wolne od zabudowy, oznaczone w studium jako rolne, moga_ bye wykorzystane na

ewakuacje mieszkahcow i ewentualne dorazne budowle ochronne w przypadkach

szczegolnych zagrozeh,

4. KIERUNKI DLA ZAGOSPODAROWANIA i UZYTKOWANIA TERENOW.

Obszar funkcjonalno-
przestrzenny Preferencje

Polityka
Ograniczenia, zagrozenia

R
Obszary rolniczej

przestrzeni produkcyjnej o
zroznicowanych

warunkach dla rozwoju
rolnictwa, w tym:
R - Obszary o

maksymalnej ochronie
przed nierolniczym

zainwestowaniem, z
duzym udziatem gleb

chronionych
RI- Obszary rolnicze na
glebach nizszych klas

bonitacyjnych (pozostate)

Preferowanie intensywnego
prowadzenia upraw polowych lub
+a.kowo-pastwiskowych. Ochrona
gruntow zmeliorowanych oraz
przebudowa istnieja.cych systemow
melioracyjnych w przypadku
lokalizowania tarn zabudowy, ktorej
rozmiary podlegaja. maksymalnemu
ograniczeniu. Stwarzanie
optymalnych warunkow dla
funkcjonowania rolnictwa w
centralnej cz?sci gminy, poprzez
dokonywanie przeksztalceh w
strukturze agrarnej gospodarstw
rolnych i tworzenie duzych,
wysokotowarowych gospodarstw.
Dopuszczalna zabudowa zagrodowa
Dopuszczalne zalesienia na glebach
klas Vi VI.

Zakaz lokalizacji inwestycji
moga.cych szkodliwie
oddziatywac na srodowisko z
wytqczeniem duzych term
hodowlanych, ktore jednak
muszq spetniac warunki
wynikajqce z przepisow
odr^bnych w tym zakresie.
Zakaz zabudowy na obszarach
zagrozenia powodziowego.

RZ
Obszary trwatych uzytkow

zielonych, obnizeh
dolinnych, wyta^czone z

zabudowy

Preferencje dla upraw *a.kowo-
pastwiskowych. Biologiczna
obudowa ciekow, zabezpieczenie
dolin przed erozja, i spfywami
powierzchniowymi poprzez
zabudowe roslinna, z dominacja.
krzewow i zarosili. Zakaz zrzutu
sciekow bytowo-gospodarczych do
wod powierzchniowych i gleb oraz
uporza^dkowanie w I kolejnosci
gospodarki wodno-sciekowej we
wsiach potozonych wzdluz rzek
Zygliny i Myji. Prowadzenie
kontrolowanej gospodarki rolnej
zgodnej z zatozeniami programow
rolno-srodowiskowych

Zakaz inwestycji moga^cych
zaktocic funkcjonowanie i stan
rownowagi ekologicznej dolin
rzek i ciekow oraz kompleksow
trwatych uzytkow zielonych.

KE
GJowne korytarze

Preferencje jak wyzej, zakaz
zabudowy kubaturowej z

Ograniczenia jak wyzej
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ekologiczne zwia,zane z
dolinami rzek Zygliny i Myji

vvytaczpne z zabudowy

wytqczeniem hydrotechnicznej

ZL
Tereny lasow i zadrzewieh

Ochrona istniejqcych zasobow
lesnych, w szczegolnosci lasow o
funkcjach ochronnych, prowadzenie
gospodarki lesnej zgodnie z planami
urzajdzania lasow panstwowych i
niepahstwowych.

Zakaz zabudowy z
wyta_czeniem obiektow
zwia.zanych z gospodarka, lesnq

Tereny rolne przeznaczone

do zalesisnia

Zwiekszenie lesistosci gminy
poprzez zalesienie gruntow rolnych
marginalnych, enklaw srodlesnych
oraz mato ni nieprzydatnych dla
rolnictwa

Zakaz zabudowy

PE/PS
Tereny udokumentowanych

surowcow mineralnych, w

tym: PE - eksploatowane

Eksploatacja surowcow mineralnych
Ze ztoz udokumentowanych,
ochrona przed innym niz
eksploatacja lub uprawy rolne
sposobem uzytkowania ztoz
pozostafych.
Rekultywacja terenow
poeksploatacyjnych z preferencja.
kierunku lesnego.

Obowia.zek sporza_dzenia
planow miejscowych dla ztoz
surowcow jako podstawa ich
eksploatacji, dla ztoza ,,Ostrow"
- obowiqzek uzyskania zgody
na cele nierolnicze (ztoze w
najblizszym czasie nie jest
przewidziane do eksploatacji)

W
Tereny wod otwartych

retencyjno-rekreacyjnych

Tereny istniejqcego zbiornika
,,Proba", tereny projektowanych
zbiornikow retencyjnych ,,Gesina" i
,,Pustelnik", tereny wod ptyna.cych
oraz istnieja.cych stawow

Zakaz realizacji inwestycji nie
zwiqzanych z budowa, i
funkcjonowaniem zbiornikow
wodnych,

MM, MM
Tereny zabudowy

jednorodzinnej i mieszanej
istnieja_cej i przewidzianej
dotychczasowym planem

miejscowym gminy
obowia_zuJ3cym do kohca

2003 r.

Utrzymanie dotychczasowego
uktadu sieci osadniczej i adaptacja
terenow zabudowy istnieja_cej i
przesa.dzonej planem miejscowym
obowia.zuja.cym do kohca 2003 r.
Realizacja nowej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i
zagrodowej. Dopuszczalne
nieucia.zliwe ustugi i nieucia.zliwe
drobne obiekty produkcyjne

Zakaz realizacji inwestycji o
ucia.zliwosci wykraczajqcej poza
granice wtasnosci inwestora.
Na terenach zagrozenia
powodziowego, utrzymanie i
ewentualna rozbudowa
istnieja.cych budynkow powinna
uzyskac akceptacj? wtasciwego
organu w sprawie ochrony
przeciwpowodziowej.

MMp
Tereny zabudowy

projektowanej o funkcjach
mieszanych tj. zabudowy

zagrodowej i
mieszkaniowej
jednorodzinnej

Tereny projektowane do zabudowy
wskazane w dotychczasowym
studium z powiekszeniem z racji
pozytywnie rozpatrzonych wnioskow.
Obok funkcji mieszkaniowej,
dopuszczalne nieucia.zliwe ustugi

Zakaz realizacji inwestycji
wykraczaja.cej swoja.
ucia_zliwoscia. poza granice
wtasnosci.

ML
Tereny zabudowy

letniskowej i wypoczynku
zbiorowego

Utrzymanie zabudowy istnieja,cej z
dopuszczeniem uzupetnienia
nowymi obiektami

Zakaz realizacji inwestycji
uciajzliwych i o ucia,zliwosci
wykraczajqcej poza granice
wtasnosci

MLp Tereny projektowane do zabudowy
letniskowej wskazane w
dotychczasowym studium i przyjete
w ramach zmiany studium po
uwzglednieniu ztozonych wnioskow

Zakaz realizacji inwestycji
ucia_zliwych i o ucia_zliwosci
wykraczajqcej poza granice
wtasnosci

MN-MLp
Tereny zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej i

letniskowej

Tereny projektowanej zabudowy w
otoczeniu zbiornika ,,Proba", gdzie
konkretyzacja rodzaju zabudowy i jej
proporcji nasta_pi w przewidzianym
do sporza.dzenia w I kolejnosci
planie miejscowym

Zakaz realizacji inwestycji
ucia.zliwych i o ucia.zliwosci
wykraczaja.cej poza granice
wtasnosci. Zakaz funkcji
ustugowych nie zwia.zanych z
obstuga. rekreacji i
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•

UT
Tereny obstugi

wypoczynku i rekreacji,
wypoczynek zbiorowy

MZ
Tereny zabudowy

rezydencjalnej

UP/UC
Tereny zabudowy

ustugowej, PU - ustug
publicznych i DC - ustug

r komercyjnych
Up

Tereny ofertowe dla
zabudowy ustugowej

RU
Tereny obslugi produkcji

rolnej

P, Pr
Tereny zabudowy

przemystowej i
produkcyjno-uslugowej, w

tym:
Pr - tereny przewidziane

do restrukturyzacji
TPG

Tereny ofertowe
i przewidziane dla
9 dziatalnosci gospodarczej

ZC
Cmentarze

IW
Stacje uzdatniania wody,

uj^cia wod wgl^bnych
IK

Oczyszczalnie sciekow,
istniejqce i projektowane

IO
Wysypisko odpadow

komunalnych, miejsce
czasowego gromadzenia

odpadow niebezpiecznych
1C

Projektowana stacja
redukcyjna gazu 1 stopnia

Tereny korytarzy
elektroenergetycznych linii

Tereny projektowane do zabudowy
zgodnie z ustaleniami
obowiqzujqcego planu miejscowego
Nad zbiornikiem ,,Proba"

Preferowane dotychczasowe
uzytkowanie terenu. Zabudowa
przewidziana w zwia.zku z
projektowana budowa. zbiornika
retencyjnego ,,Pustelnik" w rejonie
wsi Gozdeckie.
Zachowanie zabudowy istnieja^cej,
Realizacja nowej zabudowy na
terenach wskazanych w studium

Realizacja nowej zabudowy na
terenach wskazanych w studium we
wsiach Rydzew i Ostrow.

Zachowanie zabudowy istnieja_cej i
realizacja nowej na terenach we wsi
D?bot§ka, Brzeznio i Barczew

Zachowanie zabudowy istniejqcej,
realizacja zabudowy nowej na
terenach wskazanych w studium

Realizacja nowej zabudowy i
zagospodarowanie terenu funkcjami
gospodarczymi. Przewidziane
sporzajdzenie planu miejscowego.

Zachowanie i ochrona cmentarzy
istniejqcych, urza,dzenie cmentarza
w rejonie wsi Barczew-Wierzbowa.
Zachowanie i ochrona obiektow
istnieja_cych. Uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem
Zachowanie obiektow istnieja.cych,
realizacja nowych. Uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem
Zachowanie dotychczasowej
lokalizacji, uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Obiekt projektowany na trasie
gazociajgu wysokiego cisnienia

Dopuszcza si? rolnicze uzytkowanie

mieszkalnictwa oraz funkcji
produkcyjnych, a takze
zabudowy zagrodowej
Zakaz zabudowy letniskowej
indywidualnej, Zakaz realizacji
inwestycji ucia_zliwych i o
ucia.zliwosci wykraczaja^cej poza
granice wtasnosci
Zakaz realizacji inwestycji
ucia.zliwych i o ucia.zliwosci
wykraczaja.cej poza granice
wtasnosci. Zakaz funkcji
ustugowych i produkcyjnych.

Zakaz realizacji inwestycji
ucia.zliwych i o uciqzliwosci
wykraczaja.cej poza granice
wtasnosci

Zakaz realizacji inwestycji
ucia.zliwych i o uciqzliwosci
wykraczajqcej poza granice
wtesnosci
Zakaz realizacji inwestycji
ucia^zliwych i o uci^zliwosci
wykraczajqcej poza granice
wtasnosci
Zakaz realizacji inwestycji
uciqzliwych i o uciqzliwosci
wykraczajqcej poza granice
wtasnosci

Zakaz realizacji inwestycji
ucia^zliwych i o uciqzliwosci
wykraczaja^cej poza granice
terenu. Zakaz realizacji
obiektow o funkcjach
chronionych

Brak akceptacji dla rozbudowy
obiektu o znaczeniu
ponadgminnym

Zakaz zabudowy w korytarzu
40 m od linii 110 kV
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110 kV
Tereny projektowanego
przebiegu magistral!
kolejowej Sieradz-
Wieruszow
Droga ekspresowa S-8
wraz z weztem ,,Ztoczew"

GP - droga krajowa Nr 14,
gtowna ruchu
przyspieszonego

Z,L - drogi powiatowe
Zbiorcze lub lokalne o
numeracji wg rysunku
studium

L - drogi gminne, lokalne
o numeracji wg rysunku
studium

Dopuszcza sie rolnicze uzytkowanie,
zakaz nowej zabudowy

Dopuszcza si? rolnicze uzytkowanie,
zakaz nowej zabudowy

Zachowanie przebiegu,
modernizacja do parametrow
wynikaj^cych z przepisow
odrebnych,
Wskazana poprawa parametrow do
norm wynikajqcych z przepisow
odrebnych tj. szerokosc 20 m dla
drog zbiorczych i 12-15 m dla drog
lokalnych, realizacja sciezek
rowerowych
Wskazana poprawa parametrow,
Realizacja sciezek rowerowych

Rezerwuje si? korytarz o
szerokosci 300 m o przebiegu
jak na rysunku studium

Rezerwuje sie korytarz o
szerokosci 300 m o przebiegu
zgodnie z rysunkiem studium.
Nalezy uwzglednic bezkolizyjne
przejscie dla zwierzyny.
Ograniczenie w dostepnosci
terenow przylegtych do pasa
drogowego zgodnie z
przepisami odrebnymi

5. POZOSTALE USTALENIA STUDIUM - ZAPIS UZUPELNIAJACY:

a) obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym

Wykaz tych zadah wynikaja_cy z ,,Propozycji zadari dla realizacji ponadlokalnych celow

publicznych" okreslonych w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa

lodzkiego jest nast^puja^cy:

1) Budowa drogi ekspresowej S-8 wraz z western ,,Ztoczew" zlokalizowanym w gminie

Brzeznio i ta^cznikiem z droga^ krajowa^ Nr 14 - zadanie o znaczeniu krajowym,

2) Droga krajowa Nr 14 - modernizacja - zadanie o znaczeniu krajowym,

3) Budowa linii kolejowej relacji Sieradz-Wieruszow - zadanie o znaczeniu krajowym,

4) Utworzenie Ztoczewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zadanie o znaczeniu

wojewodzkim,

5) Budowa gazociajgu wysokiego cisnienia Sieradz-Ztoczew i odgat^zienia w kierunku

Burzenina i Bra^szewic wraz ze stacjq redukcyjno-pomiarowq | stopnia - zadanie o

znaczeniu wojewodzkim,

6) Realizacja zadah wynikaja_cych z Programu Regionalnego ,,Warta":

Jako wnioski do koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju przyjmuje si§

zgodnie z ,,Planem zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa todzkiego"

- okreslenie granic bezposredniego zagrozenia powodziowego w dolinie rzeki Zegliny,

- budow§ zbiornikow retencyjnych ,,Gesina" i ,,Pustelnik",

- zwiekszenie lesistosci gminy.
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b) obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

1. Okresia sie, ze inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym stuza^ce zaspokajaniu

potrzeb przede wszystkim mieszkaricow gminy, mogq bye realizowane na podstawie

planow miejscowych lub decyzji lokalizacyjnych podejmowanych zgodnie z procedure

okreslona, w aktualnych przepisach prawa, w tym:

1) na terenach mieszkaniowych:

a) w formie obiektow i lokali ustugowych pod warunkiem, ze prowadzona w nich

dziatalnosc nie bedzie ucia_zliwa,

b) urzqdzeri infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, zgodnie z przyjetymi

programami rozwi^zah tych urzajdzeri,

c) zieleni jako funkcji uzupetniaja_cej.

2) na terenach wolnych od zabudowy lokalizacje zwiazane z zamiarem wykorzystania lub

moga^cych wptynaj; negatywnie na stan wod, zieleni, terenow rolnych - wymagaja_

uzgodnienia z zarza^dca_ danych terenow i urza_dzeri znajduja_cych si? na tych

terenach,

3) na terenach przemystowych:

a) z wyta_czeniem lokalizacji powoduja^cych znaczne oddziatywanie na srodowisko,

b) urza^dzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej - zgodnie z przyjetymi

programami rozwoju tych urza_dzeh.

2. Okreslenie imiennej listy inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla

nieokreslonego okresu funkcjonowania Studium jest trudne i wrecz niecelowe. Lista

takich inwestycji na najblizszy okres zostata sformutowana dla gminy Brzeznio w Planie

rozwoju lokalnego uchwalonego w 2004 r. W tym planie w ramach wazniejszych

inwestycji wyszczegolniono zadania dotycza^ce budowy i modernizacji drog gminnych do

2013 r. budow§ oczyszczalni sciekow dla Brzeznia i Bronistawowi oraz

zagospodarowanie terenow przy zbiorniku ,,Pr6ba".

3. Dla gminy Brzeznio nie przewiduje si? budowy obiektow handlowych o powierzchni

sprzedazowej powyzej 2000 m2.

c) obszary przestrzeni publicznej:

Jako obszary przestrzeni publicznej uznaje sie: cmentarze, Koscioty wraz z dziatkami

koscielnymi oraz drog? krajowq, drogi powiatowe i wszystkie drogi gminne publiczne

oznaczone numerami zgodnie z uchwata_ Rady Gminy o ustanowieniu drog grninnych

publicznych.

d) obszary wymagaje|ce przeksztateeh, rehabilitacji lub rekultywacji.

1. Do obszarow wymagaja^cych rewaloryzacji zaliczono obszary parkow zabytkowych w

D?botece, Kliczkowie Matym i Kliczkowie Wielkim b?da_cych we wtadaniu prywatnym
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(Kliczkow Maly i Kliczkow Wielki) oraz OZH w D^bot^ce, oraz parkow wiejskich o cechach

zabytkowych w Pyszkowie, Ostrowie i Nowej Wsi - pozostaja^cych wtasnosciq komunalnq.

2. Do obszarow wymagajqcych przeksztatceh - modernizacji zaliczono obszar nad

zbiornikiem ,,Pr6ba",

3. Do obszarow wymagaja_cych rekultywacji zaliczone zostana tereny po zakohczeniu

eksploatacji surowcow mineralnych/

e) obszary, dla ktorych gmina zamierza sporz^dzic plan miejscowy;

a) w pierwszej kolejnosci:

1. Obszar zabudowy letniskowo-mieszkaniowej z udziatem terenow lesnych nad zbiornikiem

,,Proba w granicach okreslonych na rysunku studium,

2. Obszar wielofunkcyjny osrodka gminnego wraz ze wsia^ Bronisiawow w granicach

okreslonych na rysunku studium,

b) w dalszej kolejnosci:

Obszary graficznie oznaczone w studium w zaleznosci od potrzeb.

f) wskazniki zagospodarowania i uzytkowania terenow.

Ustala si§ dla:

1. Terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczonych w studium

symbolami MM, MMp, MZ:

maksymalna wysokosc zabudowy mieszkaniowej: trzy kondygnacje nadziemne, w tym

poddasze uzytkowe, 9 m do kalenicy,

- wysokosc zabudowy gospodarczej i garazy: jedna kondygnacja nadziemna, maksymalnie

5 m do kalenicy,

- wysokosc zabudowy rolniczej zwia^zanej z potrzebami prowadzonego gospodarstwa

rolnego - stosownie do potrzeb, jednak maksymalnie 10 m do kalenicy,

wysokosc uzupetniaja^cej zabudowy ustugowej: maksymalnie dwie kondygnacje, 8 m do

gzymsu i 10 m do kalenicy,

potacie dachowe budynkow o kape nachylenia 20-45°, z dopuszczeniem dachu

ptaskiego dla budynkow uslugowych i mieszkalnych na obszarach, gdzie wyst^puje

przewaga zabudowy istniejqcej o takich dachach,

minimalna powierzchnia dziatki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 1000 m2, dla

zabudowy zagrodowej - 1500 m2,

maksymalna powierzchnia zabudowy dziatki z zabudowy mieszkaniowa_ jednorodzinna^-

35 %, z zabudowy zagrodowa^ - 50 %,

minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej - 30 %.

2. Terenow zabudowy letniskowej i rekreacji zbiorowej oraz zabudowy mieszanej

oznaczonych w studium symbolami ML, MLp, UT:
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maksymalna wysokosc zabudowy - dwie kondygnacje, w tym poddasze uzytkowe,

maksymalnie 7,5 m do kalenicy,

potacie dachowe o kape nachylenia 20-45°,

minimalna powierzchnia dziatki letniskowej - 900 m2, dla zabudowy obsiugi rekreacji

zbiorowej - nie okresla sie.

- maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki -15 %,

minimalny udziai powierzchni biologicznie czynnej - 60 %.

3. Terenow zabudowy uslugowej oznaczonych w studium symbolami UP i UC:

maksymalna wysokosc zabudowy: dwie kondygnacje, maksymalnie 8 m do gzymsu i 10

m do kalenicy,

maksymalna wysokosc zabudowy magazynowej stanowia^cej zaplecze: jedna

kondygnacja, maksymalnie 6 m do kalenicy,

minimalna powierzchnia dzialki uslugowej; 500 m2, w uzasadnionych przypadkach

dopuszcza si§ 200 m2,

- dach spadowy o kap'e nachylenia min. 15°, ale dopuszcza si§ tez ptaski.

maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki - 50 %,

minimalny udziai powierzchni biologicznie czynnej - 20 %.

4. Terenow zabudowy przemyslowej i produkcyjno-uslugowej oznaczonej symbolem P i Pr:

maksymalna wysokosc zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne, maksymalnie 15 m do

kalenicy,

minimalna powierzchnia dziatki - 3000 m2'

- minimalna szerokosc frontu dzialki przyleglego do drogi publicznej: 25 m,

maksymalna powierzchnia zabudowy - 70 %,

minimalny udziai powierzchni biologicznie czynnej -15 %.

g) interpretacja zapisu Studium

1. Tresc tekstu i rysunku Studium wyraza kierunki polityki przestrzennej gminy, nie jest

jednak scistym przesqdzeniem o granicach inwestowania i uzytkowania terenow.

2. W stosunku do rysunku Studium przyjmuje si§ nastepuja^ interpretacje:

o ostateczne ustalenie zasiegu granic terenow powinno bye dokonywane w

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

o W studium przedstawiono zgeneralizowany obraz uzytkowania terenow gminy, tzn.

ze okreslone na rysunku Studium przeznaczenie terenu oznacza funkcj§ dominuja^

(a nie wyla^cznaj i moze bye uzupelnione innymi funkcjami, ktore jednak nie mogqbyc

przeciwwstawne funkcji dominuja^cej i pogarszac warunkow jej egzystencji;

o okreslenia: tereny zabudowy mieszkaniowej dotycza^ dominuja^cych rodzajow

zabudowy. Na terenach tych moga^ bye lokalizowane takze inne rodzaje budownictwa
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mieszkaniowego oraz lokalizacje nie przeciwwstawne funkcji podstawowej, a w tym

gtownie ustugi i zieleh,

o dla ustalenia linii regulacyjnych wyzszych klas drog i ulic istnieje potrzeba

wykonywania opracowah okreslanych jako ,,studia korytarzy komunikacyjnych".

Opracowania te powinny uwzgl?dniac zarowno ustalenia podane w Studium jak i

konkretne warunki lokalizacji urza^dzeri komunalnych, zakres niezbe.dnych ingerencji

w istnieja^ce zainwestowanie obrzezy trasy i sposob ich zagospodarowania, a takze

parametry techniczne tras.

3. Uznaje si?, ze Studium stanowic bedzie podstaw? do okreslenia ewentualnej niezb?dnej

aktualizacji programow infrastruktury technicznej,

4. Uznaje si? za istotne zabezpieczenie wplywu wtadz gminy na koordynowanie polityki

przestrzennej w odniesieniu do terenow granicza^cych z gmina, Dobrori celem

zapobiezenia przeznaczania terenow na cele, ktore miatyby wywrzec negatywny wptyw

na sposob zagospodarowania terenow przylegtych a potozonych w gminie Dobron oraz

ze wzgl?du na umozliwienie wspolnych dziaiah dotyczqcych realizacji zadah

komunikacyjnych, transportowych i infrastrukturalnych.

Uznaje si? za istotne zapewnienie czynnego udziatu przedstawicieli samorzadu gminy w

tworzeniu, opiniowaniu i ocenie realizacji opracowah regionalnych maĵ cymi wptyw na rozwoj

gminy i jej zagospodarowanie przestrzenne.

VI. USTALENIA STUDIUM DLA SOLECTW

Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeznio w

cz?sci opisowej i graficznej odniesiono do poszczegolnych sotectw:

1. Brzeznio

2. Barczew

3. Bronistawow

4. D?bot?ka

5. G^sina

6. Gozdy

7. Kliczkow Maty

8. Kliczkow Wielki

9. Kliczkow Kolonia

10. Krzaki

11. Lipno

12. Nowa Wies

13. Ostrow
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14. Podcabaje

15. Proba

16. Pustelnik

17. Pyszkow

18. Rembow

19. Ruszkow

20. Rybnik

21. Rydzew

22. Stefanow Barczewski Pierwszy

23. Stefanow Barczewski Drugi

24. Stefanow Ruszkowski

25. Wierzbowa

26. Wola Brzezniowska

27. Zapole

28. Ztotowizna

Ustalenia maja_ charakter obligatoryjny i stanowia^ rzeczowy zakres polityki przestrzennej

gminy Brzeznio. Zostaiy zapisane dla poszczegolnych sotectw w podziale na:

- uwarunkowania wykluczaja_ce zabudow^ i ograniczaja^ce zainwestowanie,

- gtowne kierunki polityki przestrzennej.
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1. BRZEZNIO

Sotectwo w koricu 2004 r. byto zamieszkane przez 709 mieszkaricow. Graniczy ono z

solectwami: Bronislawow, Pustelnik, Debote>a, Proba, Zapole,

Jednostka tworzy gminny osrodek rozwoju wielofunkcyjnego.

Funkcje podstawowe: siedziba wtadzy gminnej, mieszkalnictwo, ustugi podstawowe i

ponadpodstawowe, rolnictwo, przemyst, sktady.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej, w tym. m.in. korytarz

rezerwowany pod gazocia_g wysokiego cisnienia,

- obszary lesne i wskazane w studium do zalesienia,

- obszary dolin i obnizeri o niekorzystnych warunkach fizjograficznych.

- obszary wyst^powania gleb III klasy bonitacyjnej.

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq:

- wyst^powanie obszarow gleb IV klasy bonitacyjnej wymagaja_ce uzyskania zgody organow

na ich przeznaczenie na ceie nierolnicze do projektu planu miejscowego

- znaczny udzial gruntow rolnych zmeliorowanych wymagaja^cy przebudowy w przypadku ich

przeznaczenia na cele budowlane,

lokalizacja ujecia wody i oczyszczaini sciekow - obiektow wymagaja_cych

zagospodarowania sa_siedztwa z racji funkcji ochronnych i ucia_zliwosci.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- wyznacza si§ granice obszaru, dla ktorego gmina zamierza sporza_dzic plan miejscowy.

Granice te nie powinny bye mniejsze, dopuscic nalezy ich powi^kszenie.

- adaptuje si§ istnieja^cy ukfad funkcjonalno-przestrzenny z mozliwoscia^ uzupetnienia

zabudowa^ mieszkaniowa^ i ustugowa^,

- obowia^zuje ochrona i ksztaltowanie przestrzeni publicznych z uwzglednieniem terenow

zielonych,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow i

ewidencji konserwatorskiej,

- tworzenie warunkow dla rozwoju ustug lokalnych i ponadlokalnych obstuguja_cych gmine,

- tworzenie warunkow dla rozwoju funkcji mieszkaniowej, ustugowej i produkcyjnej,

- sukcesywna przebudowa i modernizacja uktadu drog powiatowych i gminnych z

uwzglednieniem chodnikow i sciezek rowerowych,

- budowa komunalnej oczyszczaini sciekow oraz realizacja sieci kanalizacji sanitarnej,

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel w studium.
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2. BARCZEW

Sotectwo liczylo na koniec 2004 r. 275 mieszkaricow. Naleza^ don wsie:

Graniczy z solectwami: Stefanow Barczewski Pierwszy, Stefanow Barczewski Drugi,

Pyszkow, Ruszkow. Wies Barczew w strukturze osadniczej gminy stanowi osrodek lokalny.

Funkcje podstawowe to: mieszkalnictwo, ustugi podstawowe, rolnictwo, przemyst i sktady.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- przebieg korytarza rezerwowanego pod projektowana_ drog§ ekspresowa_ S-8 o szerokosci

300 m,

- przebieg linii wysokiego napi^cia ze strefav ochronna^ 40 m,

- przebieg projektowanego gazocia^gu wysokiego cisnienia w korytarzu szerokosci 40 m,

- obszary lesne i wskazane do zalesienia,

- obszar korytarzy ekologicznych zwia^zanych z doling Zegliny i jej doling pobocznav,

- obszary trwatych uzytkow zielonych wyst^puja^ce wzdtuz dolin i obnizeh stanowia^ce

rownoczesnie obszary o niekorzystnych warunkach dla zabudowy,

- obszary wyst^powania gruntow rolnych III klasy bonitacyjnej,

- obszary w strefie ochronnej od cmentarza, ktorego cz^sc znajduje si§ w granicach sotectwa

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- pozostate obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach IV klasy bonitacyjnej,

- wystepowanie znacznych powierzchni gruntow rolnych zmeliorowanych,

- wystepowanie strefy ochrony archeologicznej,

- wystepowanie dworu wpisanego do rejestru zabytkow, wymagaja^cego ksztartowania

otoczenia.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptacja istnieja.cego uktadu funkcjonalno-przestrzennego z mozliwoscia^ uzupetniania

zabudowy mieszkaniowej i ustugowej,

- ochrona i ksztattowanie przestrzeni publicznych z uwzgl^dnieniem terenow zielonych,

- ochrona konserwatorska dworu,

- ochrona i realizacja wytycznych konserwatorskich odnosza^cych si? do obiektow wpisanych

do ewidencji konserwatorskiej,

- utworzenie Ztoczewskiego OCHK, ktorego granice przebiegaja^ przez sotectwo Barczew, w

zwiazku z tym popularyzacja zasad ochrony jako eel edukacyjny dla szkoty w Barczewie,

- realizacja zalesieri na terenach wskazanych na ten eel w studium,

- ochrona uj^cia wody i realizacja zasad gospodarki wodno-sciekowej w sa^siedztwie,

- tworzenie warunkow dla rozwoju zabudowy zagrodowej zwiajzanej z prowadzeniem

gospodarstw rolnych, funkcji mieszkaniowej i usJugowej nieuciqzliwej,

- sukcesywna modernizacja drogi powiatowej oraz gminnych, lokalnych.
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3. BRONISLAWOW

SoJectwo liczyto na koniec 2004 r. 347 mieszkaricow. Jest bardzo silnie ,,zrosniete" ze wsia^

gminna^ Brzeznio, tworzqc z nia^ jeden zespot osadniczy. Sqsiaduje takze z solectwami:

Podcabaje, Krzaki, Pustelnik i Ostrow. Funkcje podstawowe to: mieszkalnictwo, rolnictwo,

ustugi podstawowe uzupeiniaja^ce ustugi Brzeznia, przemyst rolno-spozywczy.

Uwarunkowania wykluczaja_ce zabudowy:

- korytarz szerokosci 40 m wzdfuz przebiegu projektowanego gazocia_gu wysokiego

cisnienia,

- obszar wyst^powania udokumentowanego ztoza surowcow mineralnych - glinoporytu,

- wystepowanie duzych powierzchni kompleksow gleb o najwyzszych klasach bonitacyjnych

(Ilia i (lib),

- obszary dolin i podmoktych obnizen o niekorzystnych warunkach fizjograficznych,

- obszary wskazane w studium do zalesienia,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq:

- obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach IV klasy bonitacyjnej,

- wystepowanie duzych kompleksow gruntow rolnych zmeliorowanych,

- cmentarz ze strefa^ ochrony sanitarnej min. 50 m.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptacja istniejqcego uktadu funkcjonalno-przestrzennego z mozliwoscia^ dalszego

rozwoju osiedla domow jednorodzinnych w kierunku potudniowym, uzupetnienia zabudowy

mieszkaniowej i ustug,

- sukcesywna realizacja sieci kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu oczyszczalni sciekow w

Brzezniu,

- ksztattowanie zabudowy wzdtuz drog powiatowych stanowia^cych obszary przestrzeni

publicznej,

- sukcesywna modernizacja drog z uwzglednieniem budowy chodnikow i urza_dzenia sciezki

rowerowej,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ obiekty zabytkowe oraz wpisane do ewidencji

konserwatorskiej, a takze cmentarz,

- popularyzacja i promocja roznych form produkcji rolniczej i ogrodniczej oraz dajenie do

tworzenia gospodarstw o duzych arealach,

- realizacja zalesieri na obszarach wskazanych w studium.
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4. D^BOL^KA

Sotectwo na koniec 2004 r. liczyto 518 mieszkaricow. Wies D§bol§ka jest potozona

bezposrednio przy drodze krajowej Nr 14 i jest to bodaj przypadek najbardziej konfliktowy z

racji zagrozenia bezpieczehstwa i ucia^zliwosci od drogi dla zabudowy mieszkaniowej.

Obejmuje takze wies Tumidaj. Sotectwo graniczy z gmina_ Sieradz, Stefanowem

Ruszkowskim i sotectwem Proba.

Tworzy w strukturze sieci osadniczej gminy osrodek lokalny. Funkcje podstawowe to:

rolnictwo, w tym wielkotowarowe (OZH D^boteka), mieszkalnictwo, ustugi podstawowe.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- wyst^powanie duzych kompleksow glebowych o wysokich klasach bonitacyjnych, w

szczegolnosci potozonych po wschodniej stronie drogi krajowej Nr 14,

- obszary lesne i wskazane do zalesienia,

- dolina rzeki Zegliny ze stawami stanowiqca podstawowy korytarz ekologiczny gminy,

- korytarz szerokosci 40 m rezerwowany pod przebieg gazociaju wysokiego cisnienia z

Sieradza do Ztoczewa,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- obszary wyst^powania gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie strefy ochrony archeologicznej,

- bardzo duzy udziat zmeliorowanych gruntow rolnych,

- wyst^powanie zespotu dworsko-patacowego wpisanego do rejestru zabytkow,

- przebieg drogi krajowej Nr 14 - gtownej ruchu przyspieszonego, ktorej zadaniem nie jest

obshjga terenow przylegtych oraz ucia^zliwosc tej drogi dla zabudowy o funkcjach

chronionych,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptacja istnieja^cego uktadu funkcjonalno-przestrzennego z mozliwoscia^ uzupetnienia

zabudowy pod warunkiem jej obstugi komunikacyjnej z drog o nizszej klasie niz droga

krajowa. Lokalizacja zabudowy przy drodze krajowej wymaga zgody zarza^dcy drogi,

- ochronie prawnej podlegaja^ obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow oraz do

ewidencji konserwatorskiej,

- ochronie przed zabudowy podlegaja_ obszary stanowia_ce dno doliny Zegliny,

- ochronie prawnej podlegaja^ obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony

przyrody, w tym lasy pahstwowe o funkcjach ochronnych,

- z uwagi na zwartq zabudow? - uzasadnienie dla wdrozenia grupowego systemu

oczyszczania sciekow.

- budowa chodnikow, w szczegolnosci wzdtuz drogi krajowej i modernizacja oswietlenia

ulicznego,



5. G^SINA

Sotectwo na koniec 2004 r. zamieszkiwato 86 mieszkahcow. Sa^siaduje z gmina_ Brqszewice,

sotectwem Kliczkow Maty, Kliczkow Kolonia, Wola^ Brzezniowska^ i Rydzewem. Wies jest

predysponowana dla rozwoju funkcji agroturystycznych.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- obszary lesne i wskazane do zalesienia,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq:

- wyst^powanie zmeliorowanych gruntow rolnych,

- wyst^powanie gleb mineralnych IV klasy bonitacyjnej.

- obszary dolin i obnizeh i niekorzystnych warunkach fizjograficznych, stanowiace centrum

wsi.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja^cy uktad funkcjonalno-przestrzenny z mozliwoscia^ uzupetnienia

zabudowy, jednak z ograniczeniem obszaru dolinnego stanowia^cego centrum wsi.

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel,

- rozwoj kompleksow tâ k i pastwisk w obszarach dolinnych jako najwlasciwszej formy

uzytkowania tych terenow,

- obudowa biologiczna ciekow.

- ochrona lasow istnieja^cych.

- ochrona konserwatorska obiektow wpisanych do ewidencji konserwatorskiej.

- rozwoj rolnictwa z preferencja^ dla rolnictwa ekologicznego.
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6. GOZDY

Na koniec 2004 r. sotectwo liczyto 209 mieszkancow. W sktad sotectwa wchodzi - obok wsi

Gozdy, wies Borowiska. Sotectwo sa^siaduje z: gmina^ Ztoczew, sotectwem Rybnik, Brzeznio i

Nowa Wies. Wies jest predysponowana do rozwoju agroturystyki.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- obszary lasow i gruntow rolnych wskazanych do zalesienia,

- obszary dolin i obnizeh o niekorzystnych warunkach fizjograficznych, w szczegolnosci

dolina rzeki Zegliny stanowia_ca podstawowy korytarz ekologiczny gminy,

- obszary wystepowania gruntow rolnych III klasy bonitacyjnej,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq:

- obszary wystepowania gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- znaczny udziat zmeliorowanych gruntow rolnych,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja_cy uktad przestrzenno-funkcjonalny wsi Gozdy i Borowiska z

mozliwoscia^ uzupefnienia zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej i ustug,

- ochronie prawnej podlegajq obszary w granicach przewidzianego do utworzenia

Ztoczewskiego OCHK oraz sa^siaduja^ce z rezerwatem przyrody ,,Nowa Wies" istnieja^cym w

gminie Ztoczew tuz przy granicy administracyjnej gmin,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,

- realizacja zalesieri na terenach wskazanych na ten eel w studium.

- brak przeciwwskazan dla lokalizacji przydomowych oczyszczaini sciekow.



7. KLICZKOW MALY

Na koniec 2004 r. solectwo liczyto 397 mieszkaricow. Sa_siaduje z gminami Brqszewice i

Wroblew oraz z sotectwami: G?sina i Kliczkow Wielki. Petni w strukturze osadniczej gminy

funkcj§ osrodka lokalnego z ustugami podstawowymi. Wies ma predyspozycje dla rozwoju

funkcji agroturystycznych.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary lesne i wskazane do zalesienia,

- tereny dolinne i podmoktych obnizeh o niekorzystnych warunkach fizjograficznych,

- obszary wyst^powania gleb o III klasie bonitacyjnej,

- obszar wyst^powania udokumentowanych zasobow surowcowych chronione przed innym

niz eksploatacja sposobem zagospodarowania,

- obszar projektowany pod budow§ zbiornika retencyjnego ,,G§sina" o powierzchni zaiewu

ok. 25 ha.

Uwarunkowania ograniczaja_ce zabudowy:

- obszary wyst^powania gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- obszary zmeliorowanych gruntow rolnych,

- wyst^powanie zespolu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytkow i jego

najblizsze otoczenie,

- obowia_zek ochrony pomnikow przyrody, ktorych wies posiada 33.

- zasadv ochrony i zagospodarowania obszaru obowiazuja^ce dla Bra^szewickiego Obszaru

Chronionego Krajobrazu,

- przeciwwskazania dla lokalizacji zabudowy przemystowej i ustugowo-wytworczej, nawet o

niewielkiej ucia^zliwosci dla otoczenia.

- tylko dla cz^sci wsi nie wyst^pujq przeciwwskazania dla lokalizacji przydomowych

oczyszczalni sciekow.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja^cy uktad funkcjonalno-przestrzenny wsi z mozliwoscia^ uzupelniania

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustug nieucia^zliwych.

- ochronie konserwatorskiej podlega zespot dworsko-parkowy wpisany do rejestru zabytkow

oraz obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,

- ochronie prawnej podlegaja.wszystkie obszary i obiekty chronione na podstawie przepisow

o ochronie przyrody, a takze dolina rzeki Myji stanowia_ca jeden z dwoch podstawowych

korytarzy ekologicznych gminy,

- rozwoj rolnictwa i tworzenie warunkow dla rozwoju funkcji agroturystycznych,

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel w studium,

- budowa zbiornika retencyjnego ,,G§sina" i sporzqdzenie dla zbiornika i jego obrzezy planu

iniejscowego.
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8. KLICZKOW WIELKI

Na koniec 2004 r. sotectwo liczylo 146 mieszkahcow. Wies Kliczkow Wielki stanowi w

strukturze osadniczej gminy osrodek lokalny. Sotectwo sa.siaduje z gmina, Wroblew oraz

sotectwami: Kliczkow Kolonia, Krzaki i Ztotowizna.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- obszary lasow i terenow przewidzianych do zalesienia,

- obszary wyst^powania gruntow rolnych o glebach III klasy bonitacyjnej,

- obszary doliny rzeki Myji i jej dolinki pobocznej o niekorzystnych warunkach fizjograficznych

uzytkowane w przewadze jako trwate uzytki zielone.

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq:

- obszary wystepowania gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie zespolu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytkow,

- wyst^powanie duzych powierzchni zmeliorowanych gruntow rolnych,

- tylko dla cz^sci wsi nie sformutowano przeciwwskazah dla lokalizacji przydomowych

oczyszczalni sciekow.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si? istnieja^cy uktad funkcjonalno-przestrzenny wsi z mozliwosci uzupelniania

zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej nieucia^zliwej,

- ochronie podlegaja, obiekty wpisane do rejestru zabytkow i wpisane do ewidencji

konserwatorskiej, a takze strefa scistej ochrony konserwatorskiej,

- ochronie - poprzez zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania jako tereny

otwarte, w przewadze uzytkowane jako trwate uzytki zielone - podlegaj^ obszary dolin rzek i

ciekow, w szczegolnosci korytarz ekologiczny doliny rzeki Myji,

- tworzenie warunkow dla rozwoju funkcji podstawowych,

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel.

- rozwoj rolnictwa z preferencja^ rolnictwa ekologicznego,
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9. KLICZKOW KOLONIA

Na koniec 2004 r. sotectwo liczyto 201 mieszkaricow. Sa_siaduje z gmina. Wroblew,

sotectwami Kliczkow Wieiki, Kliczkow Maty, Krzaki, G^sina. Funkcja_podstawowa.-rolnictwo.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary lesne i przewidziane do zalesienia,

- obszary doliny rzeki Myji oraz dolin innych ciekow o warunkach fizjograficznych

niekorzystnych dla zabudowy,

- obszary gruntow rolnych III klasy bonitacyjnej potozonych poza pasem zwartej zabudowy

wiejskiej w odlegtosci wi^kszej niz 100 m od drogi powiatowej Nr 1707E stanowia^cej o

obstudze komunikacyjnej wsi,

Uwarunkowania ograniczaja_ce zabudowy:

- obszary wyst^powania gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej poza obszarem zwartej

zabudowy wiejskiej w odlegtosci wi^kszej niz 100 m od drogi powiatowej Nr 1707E,

- obszary wyst^powania zmeliorowanych gruntow rolnych,

- tylko cz^sc wsi nie posiada ograniczen dla lokalizacji przydomowych oczyszczaini sciekow.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja^cy uktad funkcjonalno-przestrzenny wsi z mozliwoscia^ uzupetniania

zabudowy poza obszarami, na ktorych zabudowa jest wykluczona,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja. obiekty wpisane do ewidencji WKZ,]

- ochronie podlegajq dolina rzeki Myji i dolin pobocznych, w ktorych preferuje si§ obudow§

biologiczna_ ciekow i uzytkowanie w formie trwatych uzytkow zielonych jako najwtasciwszej

formy uzytkowania tych terenow,

- rozwoj rolnictwa z preferencja^ rolnictwa ekologicznego,

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel w studium.
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10. KRZAKI

Wedtug stanu na koniec 2004 r. sotectwo zamieszkiwato 284 osoby. Graniczy ono z

sotectwami: Kliczkow Wielki, Zlotowizna, Kolonia Gozdeckie, Pustelnik, Bronistawow,

Brzeznio, Wola Brzezniowska, KLiczkow Kolonia. Funkcje podstawowe to: rolnictwo, ustugi

podstawowe, przemysi i skfady.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary dolin i obnizeri o niekorzystnych warunkach fizjograficznych,

- tereny stanowia^ce rezerw§ w korytarzu projektowanej linii kolejowej Sieradz-Wieruszow,

- kompleksy gruntow rolnych o glebach klasy III.

A Uwarunkowania ograniczaja_ce zabudowq:

- wyst^powanie kompleksow gleb IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie duzych powierzchni gruntow zmeliorowanych,

- uj^cie wod wgt^bnych, tylko cz^sc wsi wg rysunku studium nie posiada ograniczeri dla

lokalizacji przydomowych oczyszczalni sciekow,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja^cy uklad funkcjonalno-przestrzenny wsi z mozliwosciq uzupetnienia

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej przy istnieja^cych drogach,

- preferencje dla porzqdkowania zabudowy przemystowo-sktadowej na terenie wg rysunku

studium,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,

- rozwoj intensywnego rolnictwa przy wykorzystaniu istnieja^cych uwarunkowan glebowych i

melioracji gruntow rolnych,

- budowa chodnikow wzdluz terenow zabudowanych.
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11.LIPNO

Sotectwo liczylo w kohcu 2004 r. tylko 65 mieszkancow i ma bardzo rozproszona zabudowe.

Sa^siaduje z granica^ administracyjna gminy Burzenin, kompleksem lasow pahstwowych oraz

solectwem Pyszkow. Funkcja, podstawowg^ jest rolnictwo. Wies ma predyspozycje dla

rozwoju funkcji agroturystycznej.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- tereny lesne i gruntow przewidzianych do zalesienia,

- wyste.powanie gruntow rolnych III klasy bonitacyjnej

Uwarunkowania ograniczajqce zabudow$:

- wyst§powanie kompleksow gleb IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie gruntow rolnych zmeliorowanych.

- z uwagi na sa_siedztwo lasow o duzych powierzchniach i potozenie - przeciwwskazania dla

lokalizacji wszelkich, nawet niewielkich, obiektow ucia_zliwych.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja^ca^ zabudow^ zagrodowa^ z mozliwoscia^ jej uzupetnienia i rozwoju o

zabudow? letniskow^. Dla terenu oznaczonego na rysunku studium nalezy sporza_dzic plan

miejscowy.

- preferencje dla rozwoju funkcji rekreacji indywidualnej w roznych formach, zarowno

letniskowej na wtasnych dziatkach jak i agroturystyki.

- rozwoj rolnictwa z uwzgl^dnieniem ekologicznego.

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,

- ochronie prawnej podlegaja_ wszystkie obszary i obiekty obj^te ochrona, prawna^ na

podstawie przepisow o ochronie przyrody jak i przewidziane do obj^cia taka_ ochrona^ ( w

lasach pahstwowych oraz Zloczewski OCHK).

- realizacja zaiesieh na gruntach wskazanych na ten eel w studium.

- brak przeciwwskazan dla lokalizacji przydomowych oczyszczaini sciekow.



12. NOWAWIES

Na koniec 2004 r. sotectwo liczyto 362 mieszkahcow. Jest przedstawione na 5 obr^bach

geodezyjnych o nazwach: Nowa Wies, Kolonia Nowa Wies i Rozparcelowany Majajiek Nowa

Wies. Graniczy: z gmina^ Ztoczew, sotectwami Gozdy, Rembow, Pyszkow i Brzeznio. W

strukturze sieci osadniczej gminy petni funkcj? osrodka lokalnego z ustugami podstawowymi.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary lesne i przewidziane do zalesienia,

- rezerwa terenu dla projektowanej drogi ekspresowej S-8 wraz z western ,,Ztoczew"oraz

projektowanym pota^czeniem drogowym z droga_ Nr 14,

- strefa ochronna szerokosci 40 m w korytarzu linii wysokiego napiecia 110 kV,

- rezerwa terenu w korytarzu rezerwowanym dla przebiegu gazociaju wysokiego cisnienia z

Sieradza do Ztoczewa szerokosci 40 m.
i

- obszary doliny rzeki Zegliny stanowiqce podstawowy korytarz ekologiczny oraz obszar

bezposredniego zagrozenia powodziowego.

- obszary wyst^powania gleb III klasy bonitacyjnej.

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- obszary wyst^powania gruntow rolnych o wysokich klasach bonitacyjnych prawnie

chronionych, klasy IV.

- wyst^powanie duzych kompleksow gruntow zmeliorowanych,

- wystepowanie zespotu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytkow,

- sa^siedztwo istnieja^cego tuz przy graniczy administracyjnej gminy, na terenie gminy Ztoczew

rezerwatu przyrody ,,Nowa Wies"

- ograniczone mozliwosci zabudowy z obstuga_ komunikacyjna, od drogi krajowej Nr 14

(wymagana zgoda zarza^dcy drogi).

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja^cy uktad funkcjonalno-przestrzenny z mozliwoscia_ uzupelnienia

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz ustugami.

- preference dla rozwoju intensywnego rolnictwa,

- porza^dkowanie zabudowy przemystowej na terenie wskazanym w studium,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ wszystkie obszary i obiekty wpisane do rejestru

zabytkow i ewidencji konserwatorskiej. Rewaloryzacji nalezy poddac zieleh parkowa^ i

zagospodarowanie parku.

- tworzenie warunkow dla rozwoju ustug lokalnych,

- sukcesywne wyposazanie zabudowy w siec kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem

sciekow do istniejapej oczyszczalni.

- realizacja zalesieh na gruntach wskazanych na ten eel.
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13. OSTROW

Na koniec 2004 r. sotectwo liczyto 481 mieszkaricow. Sa_siaduje z sotectwami: Rybnik,

Podcabaje, Wola Brzezniowska, Rydzew. W strukturze sieci osadniczej gminy pelni rol§

osrodka lokalnego z ustugami podstawowymi. Funkcjami podstawowymi sa_: rolnictwo,

mieszkalnictwo, ustugi, przemyst, skiady. W sofectwie wyznaczono w studium tereny

ofertowe pod dzialalnosc gospodarcza^ dla obecnie niesprecyzowanych inwestorow z

zamiarem sporza_dzenia dla tych terenow planu miejscowego.

Uwarunkowania wykluczaja_ce zabudowy:

- obszary lesne i przewidziane do zalesienia,

- obszar potozony w korytarzu rezerwowanym pod postulowana^ w planie wojewodztwa

todzkiego lini? kolejowa^ z Sieradza do Wieruszowa,

|- obszar potozony w korytarzu projektowanego gazocia_gu wysokiego cisnienia szerokosci 40

m o przebiegu wg rysunku studium.

- obszary zwartych kompleksow gruntow rolnych III klasy bonitacyjnej,

- obszary dolin i obnizeh o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- obszar strefy ochrony archeologicznej wg rysunku studium,

- wyst^powanie duzych kompleksow gruntow rolnych zmeliorowanych i ochrona rowow

mel/oracyjnych stanowia_cych odbiorniki wod deszczowych.

- wyst^powanie zespotu dworsko-parkowego,

- wyst^powanie uj^cia wod wgl^bnych i obowia^zek ochrony obiektu oraz oczyszczalni

sciekow-obiektu ucia_zliwego wymagaja^cego odpowiedniegozagospodarowania sa.siedztwa

- tylko dla cz^sci wsi, wg rysunku studium, nie wyst^puja. ograniczenia dla lokalizacji

przydomowych oczyszczalni sciekow.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istniejqcy uktad funkcjonalno-przestrzenny z mozliwoscia^ uzupetnienia

zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug nieucia_zliwych,

- zagospodarowanie terenow ofertowych dla dziatalnosci gospodarczej z uwzgl^dnieniem

powia^zah komunikacyjnych opartych o postulat budowy nowej linii kolejowej. Problem ten

nalezy rozwia^zac w planie miejscowym, ktory gmina zamierza sporzajdzic w przypadku

znalezienia oferenta wskazywanych terenow,

- rozwoj rolnictwa zgodnie z predyspozycjami glebowymi i melioracji gruntow.

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ wszystkie obiekty wpisane do rejestru zabytkow i do

ewidencji konserwatorskiej,

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel w studium.
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14. PODCABAJE

Sotectwo liczyto w kohcu 2004 r. 140 mieszkahcow. Wies stanowi przedfuzenie na wschod

cia_gu zwartej zabudowy wsi Ostrow. Sotectwo sa^siaduje z gruntami wsi BronisJawow,

Brzeznio, Rybnik i Ostrow. Nie ma tu ustug podstawowych. Funkcja_ podstawowa, jest

rolnictwo z zabudowa. zagrodowa^.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszar wystepowania udokumentowanego ztoza glinoporytu ,,Ostrow",

- obszar w korytarzu projektowanego gazocia_gu wysokiego cisnienia o szerokosci 40 m

zgodnie z rysunkiem studium,

- obszar zwartych kompleksow gleb III klasy bonitacyjnej,

- obszary dolin i obnizeh o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- obszary wyst^powania gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie duzych obszarow zmeliorowanych,

- obszary strefy ochrony archeologicznej,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja_cy uktad funkcjonalno-przestrzenny wsi w postaci ulicowki z zabudowa.

zagrodowa. i mieszkaniowa. jednorodzinna, i ustugami nieucig^zliwymi z mozliwoscia.

uzupetnien w cia,gu tej zabudowy,

- dalszy rozwoj rolnictwa zgodnie z predyspozycjami glebowymi i melioracjami,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja^ obszary strefy archeologicznej i obiekty wpisane do

ewidencji konserwatorskiej,

- w cia^gach dolinnych dalszy rozwoj uzytkow zielonych jako najwlasciwszej formy

uzytkowan'ia tych terenow,

- brak przeciwwskazaii dla lokalizacji przydomowych oczyszczaini sciekow,
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15. PROBA

Sotectwo liczyto na koniec 2004 r. 119 mieszkancow. Sa^siaduje z gruntami wsi D^boleka,

Tumidaj, Brzeznio, Zapole, Ruszkow i Stefanow Ruszkowski. Funkcjami podstawowymi sa_

mieszkalnictwo, rolnictwo i rekreacja zwia_zana ze zbiornikiem retencyjnym ,,Proba"

wykorzystywanym w okresie letnim do celow wypoczynku przywodnego.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszar zbiornika i ogolnodost^pnego pasa przywodnego wyznaczonego obowiazujapym

planem miejscowym,

- obszar korytarza projektowanego przebiegu gazocia_gu wysokiego cisnienia z Sieradza do

ZJoczewa o szerokosci 40 m.

- obszar wyst^powania gleb klasy III w kompleksie potozonym przede wszystkim na zachod

drogi krajowej Nr 14.

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie lasow i zadrzewieh,

- ograniczenia mozliwosci nowych powia^zah komunikacyjnych do drogi krajowej Nr 14 -

gtownej ruchu przyspieszonego,

- uzasadniona pilna potrzeba sporzajdzenia planu miejscowego dla catego obszaru w

granicach oznaczonych na rysunku studium wskazanych do zagospodarowania jako

rekreacyjno-lesny z udziatem zabudowy mieszkaniowej,

- wyst^powanie gruntow rolnych zmeliorowanych,

- wyst^powanie strefy ochrony archeologicznej,

- brak kanalizacji sanitarnej warunkujapej utrzymanie czystosci wod zbiornika do celow

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ jedynie zabudow? zagrodowa. i mieszkaniowa^ jednorodzinna^ z ustugami w

pasie wzdtuz drogi krajowej Nr 14 obstugiwana przez te. drog§. Obszar potozony na wschod

od drogi wskazany jest do zagospodarowania zabudowy o funkcji rekreacyjnej i

mieszkaniowej z udziaJem terenow lesnych. Konkretyzacja form i udziatu zabudowy oraz

uzytkowania nasta^pi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

przewidzianego do sporzqdzenia w mozliwie najkrotszym czasie.

- ochronie podlegaja^ obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,

- dalszy rozwoj funkcji rolniczych i obstugi rekreacji.
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16. PUSTELNIK

Na koniec 2004 r. sotectwo liczyto 120 mieszkaricow. W sktad solectwa wchodzi rowniez

wies Kolonia Gozdeckie. Wies Pustelnik a i rowniez Kolonia Gozdeckie nie tworza^ obszaru

zwartej zabudowy, jest ona w obydwu wsiach rozproszona, prawie wyla^cznie zagrodowa

zwia^zana z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Funkcja, podstawowa^ jest rolnictwo.

Sa^siaduje z gruntami wsi: Ztotowizna, Krzaki, Brzeznio, Bronistawow.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszar rezerwowany pod budow§ zbiornika retencyjnego pn ,,Pustelnik" o powierzchni

zalewu okolo 10 ha.

- obszar wystepowania gruntow rolnych III klasy bonitacyjnej,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- obszary wystepowania gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej, ktore razem z gruntami glem

III klasy prawie w catosci sa_zmeliorowane,

- charakter dotychczasowej zabudowy nie tworzqcy zwartych obszarow, ale rozproszonej

typu farmowego,

- bardzo liczna siec rowow melioracyjnych z obowia^zkiem ich ochrony.

- tylko dla cz^sci wsi nie wyst^puja^ przeciwwskazania dla lokalizacji przydomowych

oczyszczalni sciekow,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- dalszy rozwoj rolnictwa i zabudowy rozproszonej zwiqzanej z prowadzeniem gospodarstw

rolnych,

- po wybudowaniu zbiornika retencyjnego - spodziewany rozwoj funkcji zwiazanych z

rekreacyjnym wykorzystaniem wody, a wi§c wypoczynku na dziatkach letniskowych,

i wypoczynku zbiorowego i zabudowy rezydencjalnej. W studium uznaje si§ potrzeb§

sporza_dzenia planu miejscowego dla zagospodarowania obrzezy zbiornika.



17. PYSZKOW

Sotectwo liczyto na koniec 2004 r. 295 mieszkahcow Obejmuje wies Pyszkow i wies Olszaki.

Graniczy z gruntami solectw: Nowa Wies, Barczew, Wierzbowa, Lipno.

Funkcje podstawowe to: rolnictwo z zabudowa. zagrodowa., mieszkalnictwo jednorodzinne,

usiugi.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- obszary lesne i wskazane do zalesienia,

- obszar doliny rzeki Zegliny stanowia.cy podstawowy korytarz ekologiczny gminy z

odcinkami uznanymi za obszary bezposredniego zagrozenia powodziowego,

- obszar korytarza projektowanej drogi ekspresowej S-8 o przebiegu jak na rysunku studium

^zerokosci 300 m,

-obszar korytarza istnieja_cej linii wysokiego napî cia 110 kV szerokosci 40 m,

- obszary wyst^powania gleb III klasy bonitacyjnej.

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq:

- wyst^powanie kompleksow gleb prawnie chronionych IV klasy bonitacyjnej, w wi^kszosci -

razem z gruntami gleb III klasy - zmeliorowanych,

- wyst^powanie strefy ochrony archeologicznej,

- wyst^powanie zespotu dworsko-parkowego wpisanego do rejestru zabytkow,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si? istnieja^cy uktad funkcjonalno-przestrzenny z mozliwoscia. uzupetniania

zabudowq zagrodowa^ i mieszkaniowajednorodzinna^z ustugami nieucia.zliwymi,

- dalszy rozwoj rolnictwa zgodnie z preferencjami glebowymi i systemem melioracji,

^realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel w studium,

^ - preferencje dla rozwoju trwatych uzytkow zielonych w dolinie Zegliny i dolin pobocznych

jako najwtasciwszej formy uzytkowania tych terenow,

- ochronie pod/egajq wszystkie obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytkow i ewidencji

konserwatorskiej,

- ochronie prawnej podlegaja^ obszary i obiekty chronione na podstawie przepisow o ochronie

przyrody i przewidziane do obj^cia taka.ochrona.wg rysunku studium,
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18. REMBOW

Na koniec 2004 r, sotectwo liczyto 177 mieszkaricow. Obok wsi Rembow obejmuje takze

wies Kolonia Zgorz. Sa^siaduje z gruntami soiectw: Brzeznio, Zapole, Pyszkow, Nowa Wies.

Funkcje podstawowe to rolnictwo z zabudowa. zagrodowa..

Uwarunkowania wykluczaja^ce zabudow$:

- obszar w strefie ochronnej od elektroenergetycznej linii wysokiego napî cia 110 kV

szerokosci 40 m,

- obszar w korytarzu rezerwowanym pod projektowany gazocia^g wysokiego cisnienia z

Sieradza do Zioczewa szerokosci 40 m,

- obszar kompleksow gleb III klasy bonitacyjnej z wyta^czeniem pasa wzdkiz drogi powiatowej

1727E na gt^bokosc okoto 100 m po obydwu stronach,

- obszary lasow istnieja^cych.

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq:

- wystQpowanie gruntow rolnych o IV klasie bonitacyjnej w przewadze w petni

zmeliorowanych,

- obszar strefy ochrony archeologicznej,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si^ istnieja^cy uktad funkcjonalno-przestrzenny z mozliwoscia. uzupetnienia

zabudowy zagrodowej,

- dalszy rozwoj rolnictwa zgodnie z preferencjami wynikaja^cymi z wyst^powania gleb o

wysokich klasach bonitacyjnych i wysokim udziale gruntow zmeliorowanych,

- ochronie podlega obszar strefy archeologicznej w granicach wg rysunku studium.

Jfc- brak przeciwwskazah dla lokalizacji przydomowych oczyszczalni sciekow.
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19. RUSZKOW

Sotectwo na koniec 2004 r. liczyto 117 mieszkaricow. Wies Ruszkow lezy u potudniowej

podstawy zbiornika ,,Pr6ba" i wszystkie grunty potozone na potnoc od wsi planowane sa_ do

zagospodarowania funkcja. letniskowo-mieszkaniowa.. Sotectwo sa_siaduje z gruntami

sotectw: Stefanow Ruszkowski, Barczew, Zapole i Proba. Funkami podstawowymi to:

rolnictwo i rekreacja.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- obszary zbiornika i przywodnego pasa ogolnodost^pnego,

- cz§sc doliny rzeki Zegliny potozona na potudnie od zbiornika, stanowia^ca obszar

bezposredniego zagrozenia powodziowego,

bszar wyst^powania gleb III klasy bonitacyjnej,

- obszary uzytkow zielonych w granicach dolin pobocznych, stanowia^cych jednoczesnie

obszary o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla zabudowy.

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- wyst^powanie gleb IV klasy bonitacyjnej, wymagajacej uzyskania zgody na przeznaczenie

na cele nierolnicze w granicach obszaru przewidzianego do zagospodarowania

rekreacyjnego,

- strefa ochrony archeologicznej,

- wystepowanie zmeliorowanych gruntow rolnych,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istniejqcy uktad funkcjonalno-przestrzenny z mozliwoscia, uzupetniania

zabudoNwv zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i ustugowej,

zaWada si? rozwoj nowych funkcji mieszkaniowo-letniskowych w sa^siedztwie zbiornika na

terenach skonkretyzowanych na ten eel w planie miejscowym, ktory gmina zamierza

sporza^dzic,

- zaktada si? rozwoj funkcji agroturystycznych,

- ochronie konserwatorskiej podlegajq obszary i obiekty w ewidencji konserwatorskiej,
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20.RYBNIK

Solectwo liczyto na koniec 2004 r. 135 mieszkahcow. Sqsiaduje z ginin^ Ztoczew, gruntami

solectw: Gozdy, Bronistawow, Podcabaje, i Ostrow i jest potozone w gornym odcinku rzeki

Zegliny. Funkcja, podstawowa. jest rolnictwo z zabudowa. zagrodowa^ zwia^zana_ z

prowadzeniem gospodarstw rolnych.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- tereny lesne i wskazane do zalesienia,

- obszar w korytarzu rezerwowanym pod projektowana^ lini§ kolejowg. Sieradz-Wieruszow,

- obszar doliny rzeki Zegliny stanowia_cy podstawowy korytarz ekologiczny a zarazem obszar

niekorzystny dla zabudowy z racji warunkow fizjograficznych,

tst^powanie gruntow rolnych 111 klasy bonitacyjnej,

irunkowania ograniczajqce zabudowy:

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wystQpowanie gruntow zmeliorowanych,

- tylko dla cz^sci wsi nie wyst^puja^ przeciwwskazania dla lokalizacji przydomowych

oczyszczalni sciekow.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ dotychczasowy uktad funkcjonalno-przestrzenny, jakkolwiek cz§sc zabudowy

jest potozona w strefie kraw^dziowej doliny Zegliny z mozliwoscia_ uzupetnieh, jednak z

wyta_czeniem obszaru dolinnego,

- dalszy rozwoj rolnictwa z preferencja^ rolnictwa ekologicznego,

- realizacja zalesieh na wskazanych w studium obszarach,

Ajchronie konserwatorskiej podlegaja^ obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,

- objecie ochrona^ prawna^ obszaru Ztoczewskiego OCHK i realizacja zasad ochrony i

gospodarowania okreslonych w akcie prawnym Wojewody tworzapym OCHK.

- poprawa parametrow i stanu technicznego drogi wiejskiej obstuguja^cej zabudowy.
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21. RYDZEW

Na koniec 2004 r. solectwo liczyto 55 mieszkahcow. Obok wsi Rydzew obejmuje wies

Sudajew. Sa^siaduje z: gruntami sotectwa Ostrow, G^sina i Wola Brzezniowska oraz z gmina^

Bra_szewice. Funkcj^ podstawowa. jest rolnictwo z zabudowa. zagrodowa,. Predyspozycje dla

rozwoju funkcji agroturystycznych.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary lesne i przewidziane w studium do zalesienia,

- obszary udokumentowanych surowcow mineralnych eksploatowane i przewidziane do

eksploatacji,

- obszar w korytarzu projektowanej linii kolejowej Sieradz-Wieruszow,

>bszary trwatych uzytkow zielonych wzdtuz dolin rzek i ciekow stanowia^ce rownoczesnie

obszary niekorzystnych warunkow fizjograficznych dla zabudowy,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy;

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie gruntow zmeliorowanych,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si? istnieja.cy uktad zabudowy z mozliwosciajej uzupetnienia.

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel w studium,

- dalszy rozwoj dotychczasowych form uprawy i uzytkowania terenow,

- preference dla rozwoju funkcji agroturystycznych,

- eksploatacja surowcow zgodnie z wydanymi koncesjami,

- dalsze uzytkowanie gminnego wysypiska odpadow komunalnych z przystosowaniem terenu

p czasowego gromadzenia odpadow niebezpiecznych,

Brak przeciwwskazah dla lokalizacji przydomowych oczyszczalni sciekow,
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22. STEFANOW BARCZEWSKI PIERWSZY

Na koniec 2004 r. sotectwo liczylo 125 mieszkahcow. Sa^siaduje z gmina^ Burzenin oraz z

gruntami sotectw: Barczew i Stefanow Barczewski Drugi. Wies o zabudowie rozproszonej.

Funkcja^ podstawowa^- rolnictwo z zabudowy zagrodowa^.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary lesne i wskazane w studium do zalesienia,

- niewielki kompleks gruntow rolnych III klasy bonitacyjnej,

- obszary trwaiych uzytkow zielonych towarzysza^ce dolinom i obnizeniom o niekorzystnych

warunkach fizjograficznych dla zabudowy,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

kompleksow gruntow rolnych zmeliorowanych,

i zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si? istnieja^cy uWad zabudowy wsi z mozliwoscia^uzupetnienia jednak z preferencjq.

tworzenia cia^gu wg rysunku studium,

- realizacja zalesien na terenach wskazanych na ten eel w studium,

- ochronie podlegaja^ obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej wg wykazu w studium.

- dalszy rczwoj rolnictwa i uzytkowania terenow zgodnie z preferencjami glebowymi oraz z

wykorzystaniem systemu melioracji szczegotowych,
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23. STEFANOW BARCZEWSKI DRUGI

Solectwo na koniec 2004 r. liczyto 132 mieszkahcow. Sa_siaduje gmina_ Burzenin oraz z

gruntami sotectw: Stefanow Barczewski Pierwszy, Barczew i Wierzbowa. Funkcja^

podstawowajest rolnictwo z zabudowa^ zagrodowa^.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary lesne i przewidziane do zalesienia wg rysunku studium,

- kompleksy trwatych uzytkow zietonych w dolinach rzek i ciekow stanowia^ce rownoczesnie

obszary niekorzystnych warunkow fizjograficznych dla zabudowy,

- niewielkie 2 kompleksy gruntow rolnych o glebach 111 klasy bonitacyjnej,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowy:

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie gruntow rolnych obj^tych melioracja, szczegolowa_,

- gesta siec rowow melioracyjnych.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ dotychczasowy uWad zabudowy zagrodowej zwia.zany z prowadzeniem

gospodarstw rolniczych z mozliwoscia_ ich rozbudowy i uzupeJnienia zabudowa nowa ,̂ jednak

z preferencja^ tworzenia ciajgu, jak na rysunku studium,

- realizacja zaiesien na terenach wskazanych na ten eel w studium,

- poprawa parametrow i stanu technicznego drogi wiejskiej dojazdowej obstuguja_cej wies,-

ochronie konserwatorskiej podlegaja^ obiekty wpisane do ewidencji konserwatorskiej,
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24. STEFANOW RUSZKOWSKI

Na koniec 2004 r. sotectwo liczylo 138 mieszkahcow. Sa^siaduje z gmina^ Burzenin oraz z

gruntami sotectw: Ruszkow, Barczew i D^boteka. Funkcje podstawowe to: rolnictwo i

rekreacja na terenach sa.siaduja^cych ze zbiornikiem ,,Pr6ba".

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- obszary rezerwy terenowej pod planowana budow§ drogi ekspresowej S-8 wg rysunku

studium, szerokosci 300 m.

- obszary zbiornika i przywodnego pasa ogolnodostepnego,

- obszar wyst^powania gleb III klasy bonitacyjnej,

- obszary w strefie ochronnej od linii wysokiego napi^cia 110 kV szerokosci 40 m,

•ereny lesne potozone poza sa^siedztwem zbiornika ,,Proba" oraz planowanych zalesieh,

Uwarunkowania ograniczajqce zabudowq

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie gruntow rolnych obj^tych melioracja szczegotowa,,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ istnieja^cy uktad zabudowy wsi z mozliwoscia. jej uzupetnienia zabudowa. o

funkcjach mieszanych wraz z ustugami nakierowanymi na obstug§ rekreacji. Adaptuje si?

takze istnieja^ce podzialy na obszarze w sa^siedztwie zbiornika dokonane na podstawie

waznych planow miejscowych.

- dla obszaru sasiedztwa zbiornika w granicach oznaczonych na rysunku studium, gmina

zamierza przystapic do sporza^dzenia planu miejscowego, w ktorym zostana^

skonkretyzowane funkcje mieszkaniowe i letniskowe oraz lesne.

^plalszy rozwoj rolnictwa z preferencja, ukierunkowania na obstug^ rekreacji,

- sukcesywna realizacja urzqdzeh i obiektow infrastruktury technicznej jako warunek

zagospodarowania obrzezy zbiornika zakJadanymi funkcjami,

- realizacja zalesieh na terenach wskazanych na ten eel w studium.

- ochronie konserwatorskiej podlegaja_ obiekty wpisane do ewidencji WKZ.
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25. WIERZBOWA

W skiad sotectwa wchodzi tez wies Staropole. Wedtug stanu na koniec 2004 r. sotectwo

liczyto 80 mieszkaricow. Graniczy z gmina_ Burzenin oraz z gruntami sotectw:

Pyszkow.Barczew i Stefanow Barczewski Drugi. Funkcja_ podstawowa^ - rolnictwo z

zabudowa_ zwiazana^ z prowadzeniem gospodarstw rolnych. Zabudowa zagrodowa jest

rozproszona i nie tworzy zwartych cia^gow.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- obszary lesne i przewidziane do zalesienia,

- wyst^powanie kompleksow gleb III klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie kompleksow trwatych uzytkow zielonych towarzyszapych dolinom rzek i

tkow,

sren strefy cchronnej od cmentarza, ktorego cz§sc jest polozona na gruntach sotectwa,

Uwarunkowania ograniczajqce zabwdowe;

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie kompleksow gruntow rolnych zmeliorowanych,

- obszar w granicach strefy ochrony archeologicznej,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si^ istnieja_cy uWad zabudowy zagrodowej z mozliwoscia_jej uzupetnienia, jednakz

preferencja[ lokalizacji na terenach wskazanych na rysunku studium,

- dalszy rozwoj rolnictwa zgodnie z preferencjami glebowymi i wykorzystaniem systemu

melioracji szczegotowej,

- realizacja zatesven na terenach wskazanych na ten eel w studium,

kochrona konserwatorska obiektow wpisanych do ewidencji WKZ,

- brak przeciwwskazan dla lokalizacji przydomowych oczyszczaini sciekow.
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26. WOLA BRZEZNIOWSKA

Na koniec 2004 r. solectwo liczyto 97 mieszkahcow. Sa^siaduje z gruntami sotectw: Krzaki,

G^sina, Rydzew, Ostrow i Brzeznio. Funkcja. podstawowa, - rolnictwo z zabudowa,

zagrodowa_ zwia^zana_z prowadzeniem gospodarstw rolnych.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowy:

- obszary lesne i przewidziane do zalesienia,

- obszary potozone w korytarzu rezerwowanym pod budow§ linii kolejowej Sieradz-

Wieruszow, szerokosci 200 m.

- kompleksy zwartych uzytkow zielonych towarzysza_cych dolinom i obnizeniom stanowia_ce

twnoczesnie obszar niekorzystny dla zabudowy z racji warunkow fizjograficznych,

f/arunkowania ograniczajqce zabudowy:

- wystepowanie gruntow rolnych o glebach IV klasy bonitacyjnej,

- wystepowanie kompleksow gruntow rolnych obj^tych melioracja szczegotowa^,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptuje si§ uktad istnieja^cej zabudowy zagrodowej z mozliwosciajej uzupetnienia jednak z

preferencja^ lokalizacji w granicach terenow wskazanych na rysunku studium,

- dalszy rozwoj rolnictwa zgodnie z preferencjami glebowymi przy wykorzystaniu istnieja^cych

melioracji,

- ochrona konserwatorska obiektow wpisanych do ewidencji WKZ,

- realizacja zaiesien na terenach wskazanych na ten eel w studium,
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27. ZAPOLE

Wedtug stanu na koniec 2004 r. sotectwo liczyto 444 mieszkancow, Sasiaduje z gruntami

sotectw: Brzeznio, Proba, Ruszkow, Barczew, Pyszkow i Rembow. Podstawoe funkcje to:

rolnictwo z zabudowa_ zagrodowa,, mieszkalnictwo jednorodzinne, ushjgi, przemyst i sktady.

W strukturze sieci osadniczej gminy petni rol§ osrodka lokalnego.

Uwarunkowania wykluczajqce zabudowq:

- rozlegte kompleksy gleb o najwyzszych w gminie klasach bonitacji gruntow (Ilia i Illb),

- strefa ochronna wzdtuz planowanych przebiegow gazocia_gu wysokiego cisnienia z

Sieradza do Ztoczewa oraz odgal̂ zieh w kierunku Burzenina i Bra^szewic z lokalizacja stacji

redukcyjno-pomiarowej I stopnia,

- obszary istnieja_cych lasow.

i^karunkowania ograniczajqce zabudowq:

- wyst^powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

- wyst^powanie strefy ochrony archeologicznej,

- wyst^powanie systemu melioracji szczegotowej na catosci gruntow rolnych.

- ograniczone mozliwosci nowych wta_czen komunikacyjnych do drogi krajowej Nr 14

wymagaja_ce uzyskania zgody zarza^dcy drogi.

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

- adaptacja istnieja^cego uktadu zabudowy o roznych funkcjach z mozliwoscia^ jej

uzupetnienia i ograniczonego rozwoju do terenow wskazanych na rysunku studium z uwagi

na wyst^powanie gleb o wysokich klasach bonitacyjnych, ktorych zmiana przeznaczenia

wymaga zgody wtasciwych organow,

- dalszy rozwoj intensywnego rolnictwa zgodnie z preferencjami wynikaja_cymi z

^st^powania gleb III i IV klas bonitacyjnych oraz uregulowanych stosunkowwodnych,

- ochronie konserwatorskiej podlegaja_ obszary strefy archeologicznej oraz obiektow

wpisanych do ewidencji WKZ
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9. ZLOTOWIZNA

Vg stanu na koniec 2004 r. soiectwo liczyto 92 mieszkahcow i obejmowaio nadto wies

yiichalszczyzna. Graniczy z gmina. Wroblew, solectwem Kliczkow Wielki. Krzaki oraz

^ustelnik. Nie ma tu zadnych usiug podstawowych.

Jwarunkowania wykluczajace zabudowq:

obszary lesne i planowanych zaiesien wg rysunku studium,

obszary doliny rzeki Myji stanowia^ce jeden z dwoch podstawowych korytarzy

ekologicznych gminy oraz obszary niekorzystne dla zabudowy z racji warunkow

fizjograficznych,

obszary stanowia^ce rezerw^ terenowa^ dla postulowanej budowy skrotu kolejowego z

Sieradza do Wieruszowa,

Uwarunkowania ograniczaja^ce zabudowy:

- •^ste.powanie gruntow rolnych IV klasy bonitacyjnej,

wyst^powanie zmeliorowanych gruntow rolnych,

Kierunki zagospodarowania przestrzennego:

adaptuje sie. istniejatcav zabudowy z mozliwoscia^ jej uzupetnienia i rozwoju przy

istnieja^cych drogach publicznych,

rozwoj rolnictwa z preferencja^ rolnictwa ekologicznego,

realizacja zaiesien na terenach wskazanych w studium.

PRZEWODNICZAC


