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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot i cel opracowania 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… 

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń 

zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rzeczyca. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównym celem niniejszego opracowania – prognozy 

– jest zaprezentowanie społeczeństwu i organom opiniującym ww. projekt, zagrożeń dla 

środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji zmiany Studium. 

Celem prognozy jest wstępne ustalenie zakresu uciążliwości dla środowiska, jakie mogą 

wystąpić pod wpływem ustaleń zmiany Studium oraz wskazanie metod ich zmniejszania lub 

wykluczenia. 

1.2.   Określenie zasięgu terenu objętego prognozą  

(art. 51 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Zgodnie z treścią uchwały Nr XVII/120/2020  Rady Gminy Rzeczyca z dnia 25 maja 2020 r. 

niniejsza zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

obejmuje obszar gminy wiejskiej Rzeczyca w jej granicach administracyjnych. 

Gmina położona jest we wschodniej części powiatu tomaszowskiego, a wraz z nim we 

wschodniej części województwa łódzkiego. Graniczy z gminami: Cielądz, Czerniewice, 

Inowłódz, Nowe Miasto nad Pilicą, Odrzywół i Poświętne. 

Szczegółowe granice obszaru objętego prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną 

dla potrzeb przedmiotowej zmiany Studium zostały wskazane zarówno na załączniku 

graficznym do uchwały inicjującej, jak również na rysunku zmiany Studium.   

1.3.  Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…  

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. Wykorzystano 

materiały kartograficzne, opracowania archiwalne i planistyczne z zakresu badań środowiska 

przyrodniczego na omawianym terenie oraz przeprowadzono inwentaryzację stanu 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia prognozy polegała na 

porównaniu funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem (w sensie ekologicznym) 
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w chwili obecnej z funkcjonowaniem przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń zmiany 

Studium. 

1.4.  Podstawy prawne i materiały wyjściowe  

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…  

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Podstawę prawną projektu niniejszego Studium stanowi uchwała Nr XVII/120/2020 Rady 

Gminy Rzeczyca z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca. 

Niniejszą prognozę opracowano w oparciu o wymogi: 

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), 

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), 

dodatkowo wspierając się wymogami obowiązujących ustaw z zakresu m.in. prawa 

budowlanego i inżynierii, samorządu gminnego, ochrony środowiska i ochrony przyrody, 

powierzchni ziemi i geologii, odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza 

atmosferycznego i obowiązujących norm hałasu. 

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano również niżej wymienione opracowania 

planistyczne, a także opracowania ogólnogeograficzne, wykazy, bazy danych, wytyczne, 

projekty budowlane, mapy i geoportale. 

1.5.   Powiązania z innymi dokumentami  

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…  

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Niniejsze opracowanie jest ściśle powiązane z następującymi dokumentami: 

- Planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz planem 

zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi przyjętym 

Uchwałą Nr LV/679/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r., 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca 

uchwalonym Uchwałą Nr XIV/69/99 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 17 grudnia 1999 r. 

i zmienionym Uchwałą Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 16 lutego 2012 r. 

oraz Uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 18 grudnia 2015 r., 



6 

 

- Obowiązującymi na obszarze gminy Rzeczyca siedmioma miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego wymienionymi w projekcie zmiany Studium w Rozdz. 

II pkt 9.1, 

- Opracowaniem ekofizjograficznym gminy Rzeczyca – aktualizacja 2020 r. 

Ustalenia zawarte w projekcie zmiany Studium z ww. opracowaniami powinny być spójne. 

Projekt zmiany Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, przedłożony do opiniowania i uzgadniania przez instytucje 

i organy odpowiedzialne za poszczególne elementy zagospodarowania, zainwestowania, 

tj. środowisko przyrodnicze, a także elementy społeczno-kulturowe.  

Szczegółowa analiza powiązań projektu zmiany Studium z obowiązującymi dokumentami 

planistycznymi obowiązującymi w gminie Rzeczyca, tj. zmianą Studium z 2015 r. oraz 

miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wskazująca zakres zmian w stosunku 

do ww. dokumentów znajduje się w Rozdziale 3.9. niniejszej prognozy.  
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2. STAN ISTNIEJĄCY – analiza i ocena 

2.1. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska, w tym na obszarach objętych 

przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a, b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…  

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Położenie geograficzne 

Według podziału Polski na jednostki fizyczno-geograficzne (J. Kondracki, 1994), 

zaktualizowanego w 2018 r., obszar gminy Rzeczyca zajmuje fragment następujących 

jednostek: 

• prowincji 31 – Niżu Środkowoeuropejskiego, 

• podprowincji 318 – Nizin Środkowopolskich, 

• makroregionu 318.8 – Wzniesień Południowomazowieckich,  

• mezoregionów:  

– 318.83 - Wysoczyzny Rawskiej, 

– 318.84 - Równiny Piotrkowskiej, 

– 318.85 - Doliny Białobrzeskiej. 

W granicach administracyjnych Gminy Rzeczyca znajduje się 19 sołectw tworzących 22 

obręby geodezyjne: Bartoszówka, Bobrowiec, Brzeg, Brzeziny, Brzozów, Glina, Grotowice, 

Gustawów, Jeziorzec, Kanice, Kanice Kolonia, Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Poniatówka, 

Roszkowa Wola, Roszkowa Wola Kolonia, Rzeczyca, Sadykierz, Stanisławów, Wiechnowice, 

Zawady.  

Rzeźba terenu  

Gmina Rzeczyca charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą terenu. Na przeważającej części 

północnej i centralnej dominuje niemal płaska wysoczyzna morenowa, a w części północno-

zachodniej - równiny sandrowe.  

Urozmaiceniem płaskiej wysoczyzny morenowej są wcinające się w nią doliny cieków: strugi 

Rzeczyca i rzeki Luboczanki oraz dolina Pilicy z wysoką skarpą północną, dominującą 

w krajobrazie południowej i południowo-wschodniej części obszaru gminy. 

W plejstocenie miały miejsce wielkie zlodowacenia Polski. Podczas zlodowacenia 

środkowopolskiego stadiału warty (210-130 tys. lat temu) lądolód przytransportował i osadził 

w rejonie Rzeczycy materiał skalny głównie w postaci glin zwałowych. Obszar pokryty glinami 

zwałowymi, nazwany wysoczyzną Rzeczycy, stanowiący fragment Wysoczyzny Rawskiej, ma 

dziś formę płaskiej równiny denudacyjnej (zniszczonej procesami wietrzeniowymi), która 

dominuje wysokościowo nad otoczeniem. Wschodni równinny fragment wysoczyzny 
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Rzeczycy – to równiny sandrowe i wodnolodowcowe, które tworzą serie piasków naniesionych 

przez wody, wypływające z topniejącego lądolodu. Na obszarze wysoczyzny Rzeczycy 

występują płaty równin zastoiskowych, które powstały poprzez zatamowania odpływu wód 

przez lądolód. Spotyka się je po obu stronach doliny rzeki Luboczanki i jej prawobrzeżnego 

dopływu – strugi Rzeczycy oraz w rejonie Gliny. 

Południowo-zachodni niewielki fragment gminy Rzeczyca, porośnięty lasami, pokryty 

piaskami przewianymi i ciągami wydm parabolicznych o przebiegu NW-SE, należy do 

Równiny Piotrkowskiej.  

W czasie zlodowaceń, wskutek blokady odpływu wód na północ, wody powierzchniowe 

spływały pradolinami na zachód wzdłuż czoła lodowca. Wraz z recesją lądolodu wody 

zmieniały kierunek, przenosząc się z równoleżnikowych pradolin w kierunku północnym, 

o czym świadczą charaktery-styczne załamania w kierunkach biegu rzek.  

System dolin rzecznych ukształtowanych w interglacjale emskim (w schyłkowej części 

zlodowacenia Warty) na obszarze Polski środkowej odgrywał w czwartorzędzie rolę węzła 

hydrograficznego. Przez rejon Polski Środkowej przepływały główne rzeki Niżu Polskiego, 

a jednocześnie po zlodowaceniu Warty nie został on już przykryty przez lądolód i od tego czasu 

następowało w nim nakładanie się na siebie kolejnych, coraz młodszych systemów rzecznych. 

Z okresu interglacjału emskiego pochodzi na terenie gminy Rzeczyca dolina rzeki Pilicy, która 

do współczesności zachowała pierwotny przebieg. Wody rzeki Pilicy wcięły się w podłoże 

głęboką, asymetryczną doliną, która - ze względu na swą odrębność geomorfologiczną – 

nazwana została na odcinku między Tomaszowem Mazowieckim a Białobrzegami Doliną 

Białobrzeską. Pilica na obszarze gminy płynie w dolinie o wysokim, stromym stoku 

północnym. Wcina się w utwory starszego podłoża, tworząc tzw. przełomy, czyli odcinki, na 

których odpreparowuje spod pokrywy skał osadowych rzeźbę starszą. Fragment wysokiego 

zbocza doliny rzeki Pilicy między miejscowościami Grotowice i Lubocz to tzw. Skarpa 

Grotowicka, stanowiąca cenny przyrodniczo i krajobrazowo obszar gminy. 

Młodszymi dolinami na obszarze gminy Rzeczyca są doliny lewobrzeżnych dopływów Pilicy: 

strugi Olszówki (płynącej przez kompleks Lasów Państwowych Nadleśnictwa Spała 

i uchodzącej do Pilicy na obszarze gminy Inowłódz) i Luboczanki (płynącej równoleżnikowo 

przez północny obszar gminy Rzeczyca i uchodzącej do Pilicy w okolicach wsi Lubocz) oraz 

dolina strugi Rzeczyca – prawobrzeżnego dopływu Luboczanki, uchodzącego do tej rzeki 

w rejonie wsi Gustawów), a także wszystkie pozostałe małe, bezimienne doliny poboczne. 
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Wody rzeczne, płynąc stosunkowo wolno nizinnym terenem gminy Rzeczyca, wykonują pracę 

trans-portową, akumulacyjną (osadzającą materiał piaszczysto-żwirowy) oraz erozyjną 

(niszczącą). Efektem tej działalności są terasy dolinne: 

- akumulacyjne – nadzalewowe terasy doliny Pilicy (duże płaty na prawym brzegu, wąskie 

i nieciągłe na lewym brzegu), 

- erozyjno-akumulacyjne – w dolinach bocznych dopływów Pilicy: Luboczanki i Rzeczycy 

(płaskie powierzchnie, łagodnie nachylone w kierunku osi dolin, zbudowane z osadów 

lodowcowych, przykrytych osadami rzecznymi), 

- erozyjne, występujące razem z erozyjno-akumulacyjnymi w dolinie rzeki Luboczanki 

i strugi Olszówki (zbudowane są z osadów lodowcowych i zastoiskowych).  

Z działalnością wód płynących związane są doliny, parowy, młode rozcięcia erozyjne na 

zboczach doliny Pilicy i dolin jej bocznych dopływów.  

U schyłku plejstocenu po zakończeniu okresów zlodowaceń nastąpiło tworzenie form 

wydmowych w procesie przenoszenia i osadzania przez wiatr piasków. Nagromadzenie tych 

form miało miejsce w południowo-wschodniej (pokrytej lasami Puszczy Pilickiej) i wschodniej 

przygranicznej części gminy Rzeczyca. Formy te – mimo że porośnięte lasami - są 

w krajobrazie bardzo widoczne. 

Ostateczny rys tej rzeźby nadany został w młodszym okresie trwającej do dziś ery kenozoicznej 

– w czwartorzędzie: zarówno w jego starszej epoce – w plejstocenie, jak i trwającym do dziś 

holocenie. 

Maksymalna deniwelacja (różnica między najniżej położonym punktem obszaru – w dnie 

doliny Pilicy, a punktem najwyżej położonym, tj. w rejonie Zawad – 180 m n.p.m.) wynosi na 

obszarze gminy ok. 48 m. 

Budowa geologiczna  

Najstarsze rozpoznane na obszarze gminy podłoże – seria iłów w rejonie Grotowic - pochodzi 

z okresu jury środkowej (era mezozoiczna). W okresie tym obszar gminy Rzeczyca znajdował 

się w zasięgu zbiornika morskiego, którego dno podlegało pionowym ruchom: obniżającym lub 

podnoszącym dno zbiornika. W efekcie tych procesów nastąpiło naprzemienne osadzanie facji 

piaszczystych i ilastych. 

Na granicy jury środkowej i górnej nastąpiła zmiana warunków sedymentacji (osadzania), co 

spowodowane było spłyceniem zbiornika morskiego i wzrostem zasolenia wód. W tych 

warunkach w rejonie Luboczy powstały chalcedonity (wapienie zsylifikowane) w formie ławic 

o grubości 8 – 50 cm o barwie białej, kremowej i niebieskiej, rozdzielone białymi mułkami. 

Ławice chalcedonitów w rejonie Luboczy zalegają na głębokości ok. 60 m p.p.t. 
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Na obszarze gminy Rzeczyca nie występują osady kredy. 

W trzeciorzędzie i czwartorzędzie – w erze kenozoicznej nastąpiły ważne etapy rozwoju 

budowy geologicznej tego terenu: etap formowania i wypełniania starokenozoicznego 

zbiornika, formowanie założeń sieci dolinnej, etap utrwalania i wypełniania sieci dolinnej. 

W trzeciorzędzie obszar był poddany intensywnemu działaniu procesów denudacyjnych, 

polegających na przemieszczaniu zwietrzałych, rozluźnionych materiałów z wyższych 

obszarów w niższe. W okresie tym uformował się starokenozoiczny zbiornik w postaci dużego 

płaskiego obniżenia w rejonie dolnego odcinka doliny Pilicy z odgałęzieniem w rejonie obecnej 

doliny Luboczanki. Z okresu tego pochodzą w rejonie wsi Jeziorzec piaski drobno- 

i średnioziarniste, mułki piaszczyste w formie ciągłej pokrywy o miąższości ok. 8 m oraz iły 

i mułki. 

Czwartorzęd na obszarze gminy Rzeczyca charakteryzuje się naprzemiennymi okresami 

sedymentacji (osadzania) i denudacji. Osady czwartorzędowe wykształcone są w facjach: 

rzecznej, limnicznej (jeziornej) i lodowcowej.  

Największe nagromadzenie – o miąższości ponad 100 m z okresu wczesnego czwartorzędu 

nastąpi-ło w obrębie opisanego wyżej starokenozoicznego zbiornika. 

W zimnej części czwartorzędu – w plejstocenie na omawianym obszarze wystąpiło 

zlodowacenie południowopolskie i 3 stadiały zlodowacenia środkowopolskiego: stadiał 

przedmaksymalny, maksymalny i mazowiecko-podlaski.  

Główne rysy współczesnej rzeźby powierzchni terenu nastąpiły w czasie zlodowacenia 

środkowopolskiego w wyniku procesów sedymentacji i denudacji. W okresie stadiału 

mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego powstała ostateczna forma 

i przebieg doliny rzeki Pilicy wzdłuż maksymalnego zasięgu lodowca tego stadiału. Po nim 

następuje etap utrwalania i wypełniania sieci rzecznej; w bocznych dolinach tworzą się terasy 

erozyjne.  

Utworami nagromadzonymi na omawianym obszarze przez kolejne lodowce są gliny zwałowe, 

które budują przeważającą część wysoczyzny w okolicach: Rzeczycy i Sadykierza, rejon od 

Grotowic po dolinę Luboczanki, lewe zbocze doliny Pilicy, między Luboczą i Domaniewicami 

(poza obszarem gminy Rzeczyca), zbocze Luboczanki oraz rejon wsi Jeziorzec, gdzie 

stwierdzono największą miąższość tych glin (9,5 m). 

Po każdym zlodowaceniu następowały tzw. interglacjały, w których ocieplał się klimat 

i następowało topienie lodowców oraz erozja rzeczna, pogłębianie dolin rzecznych 

i wypełnianie ich osadami rzecznymi. 
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Pozostałością interglacjałów są mułki, iły i piaski jeziorne w rejonie Roszkowej Woli, piaski 

rzeczne, budujące terasy nadzalewowe doliny Pilicy od Luboczy na wschód, piaski i mułki 

rzeczne w zboczach doliny Pilicy w rejonie Luboczy, serie pisaków i żwirów 

wodnolodowcowych, żwirów i piasków lodowcowych na zboczach doliny Pilicy i Luboczanki, 

piaski i żwiry moren czołowych w formie zespołów małych, stromych wzniesień na 

krawędziach zboczy doliny w rejonie Grotowic. 

Po plejstocenie nastąpił okres holocenu, który trwa do dziś. W holocenie intensywność 

procesów denudacji i sedymentacji uległa zmniejszeniu. W dolinie Pilicy i w dolinach 

bocznych powstają terasy zalewowe. Trwają też procesy eoliczne w dolinach rzecznych, 

w wyniku których powstają ciągi wydm. 

Surowce naturalne, obszary i tereny górnicze, udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla 

Powierzchnię obszaru gminy Rzeczyca pokrywają utwory najmłodsze czwartorzędowe. 

Tworzą one warstwę o niejednorodnej miąższości. Powstały na skutek działalności 

transportowej lodowców i wód lodowcowych, a także procesów wietrzeniowych, działalności 

akumulacyjnej i erozyjnej rzek oraz działalności eolicznej. Są to pospolite surowce skalne 

o ograniczonej przydatności gospodarczej: gliny zwałowe, piaski, żwiry, które występują 

powszechnie na całym obszarze gminy Rzeczyca - podobnie jak w całym regionie łódzkim. 

Prace rozpoznawcze i eksploatacyjne prowadzone są okresowo dla lokalnych potrzeb 

drogownictwa i budownictwa. 

Historia prac poszukiwawczych sięga na obszarze gminy Rzeczyca lat 50-tych XX wieku 

i rozpoczęła się poszukiwaniem rud żelaza, zakończonym wynikiem negatywnym. W latach 

60-tych i 70-tych prowadzono poszukiwania surowców ilastych dla przemysłu ceramicznego, 

zakończone również negatywnym wynikiem. Na początku lat 70-tych – podczas budowy 

Centralnej Magistrali Kolejowej prowadzono poszukiwania złóż kruszywa naturalnego do 

budowy nasypów. Rozpoznane wzdłuż całej drogi CKM złoża kruszywa zostały prawie 

całkowicie wyeksploatowane na potrzeby jej budowy. 

W Grotowicach, w podłożu stoku doliny Pilicy odsłaniają się łupki ilaste pod warstwą osadów 

czwartorzędowych o miąższości 18 m. Nie podjęto w przeszłości prac nad rozpoznaniem tych 

surowców. 

Na początku lat 80-tych podjęto prace poszukiwawcze, które miały na celu udokumentowanie 

nowych złóż kruszywa w południowej części gminy. W wyniku tych prac  przystąpiono do 

udokumentowania złoża chalcedonitu w rejonie Luboczy, pochodzącego ze starszego – 

mezozoicznego podłoża (z okresu jury górnej). Badania geoelektryczne i analiza intersekcyjna 
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– pozwoliły ocenić miąższość złoża na kilkanaście metrów, zawartość chalcedonitu w złożu na 

55% oraz parametry wytrzymałościowe lokalnego chalcedonitu. 

Ponadto na obszarze gminy Rzeczyca występują dość powszechnie gliny zwałowe, przy czym 

nie są one eksploatowane. W ocenie geologów z Państwowego Instytutu Geologicznego 

w Warszawie obszarami występowania glin zwałowych, które powinny być wytypowane do 

badań w pierwszej kolejności są rejony Rzeczycy, Sadykierza i Jeziorca.  

Tabela. Udokumentowane  złoża surowców naturalnych 

Nazwa złoża Powierzchnia Zasoby Użytkowanie 

Kruszywo naturalne (piaski i żwiry) 

Glina 1,46 ha - złoże skreślone z bilansu zasobów 

Glina I 1,93 ha 223 100 t eksploatacja złoża zaniechana 

Glina II 1,88 ha - złoże skreślone z bilansu zasobów 

Roszkowa Wola 1,62 ha 154 400 t złoże zagospodarowane 

Roszkowa Wola II 2,00 ha 85 780 t złoże zagospodarowane 

Wiechnowice 3,20 ha 333 320 t złoże zagospodarowane 

Zawady 7,13 ha - złoże skreślone z bilansu zasobów 

Zawady I 4,47 ha 551 500 t złoże rozpoznane szczegółowo 

Sierzchowy III 4,87 ha 528 150 t złoże rozpoznane szczegółowo 

Kamienie drogowe i budowlane 

Lubocz b. d. - złoże skreślone z bilansu zasobów* 

* złoże chalcedonitu „Lubocz” eksploatowane było w latach 70 – tych ubiegłego wieku jako kamień 

łamany do budowy dróg. Ze względu na niską jakość, spowodowaną dużymi zanieczyszczeniami 

ilastymi, wydobywanie kopaliny zostało zaniechane wg Karty rejestrowej złoże chalcedonitu „Lubocz” 

opracowanej przez Przedsiębiorstwo Geologiczne w Krakowie w 1985 r. Złoże chalcedonitu do 

produkcji kamienia łamanego oraz kruszywa łamanego drogowego i kolejowego ustalono w 

październiku 1983 r. na 207 tys. ton. Obecnie teren ten położony jest na obszarze chronionym Natura 

2000. W związku z powyższym zgodnie z zawiadomieniem RO.V-KK-7510-23/10 z 20 kwietnia 2010 

r. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, ustalono zerowy stan zasobów geologicznych oraz wniesiono o 

wykreślenie przedmiotowego złoża z Krajowego Bilansu Zasobów Kopalin.  

Tabela. Obszary i tereny górnicze posiadające aktualną koncesję na wydobywanie surowców 

mineralnych 

Nazwa obszaru Koncesja Data wydania koncesji Termin ważności 

Roszkowa Wola Pole A 

ZRO.7512-9/10 

wydobycie ze złoża  

„Roszkowa Wola” 

2011-01-31 2031-01-30 

Roszkowa Wola Pole B 
ZRO.7512-9/10 

wydobycie ze złoża  
2011-01-31 2031-01-30 
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„Roszkowa Wola” 

Roszkowa Wola II 

ZRO.6522.13.2014 

wydobycie ze złoża  

„Roszkowa Wola II” 

2015-01-12 2025-01-08 

Wiechnowice a 

RŚV.7422.37.2019.KK  

wydobycie ze złoża  

„Wiechnowice” 

2019-11-20 2029-05-31 

Zawady I 

RŚV.7422.168.2014.KK  

wydobycie ze złoża  

„Zawady I” 

2015-01-28 2029-12-31 

Sierzchowy III Pole B 

RŚV.7422.38.2019.MK 

wydobycie ze złoża  

Sierzchowy III 

2019-06-27 2039-08-01 

 

W/w koncesje na wydobywanie kruszywa naturalnego zostały wydane przez Starostę 

Tomaszowskiego lub przez Marszałka Województwa Łódzkiego. 

Jakość udokumentowanych surowców nie jest wysoka, stąd ich eksploatacja jest niewielka 

i prowadzona z przerwami, głównie na lokalne potrzeby. 

udokumentowane kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla 

Na terenie gminy Rzeczyca nie występują udokumentowane kompleksy podziemnego 

składowania dwutlenku węgla. 

Klimat 

Na obszarze gminy Rzeczyca, podobnie jak i w całej Polsce Środkowej, wyraźnie uwidacznia 

swoje cechy klimat przejściowy wywołany ścieraniem się mas powietrza polarnomorskiego 

i polarnokontynentalnego.  

Dominują wiatry zachodnie i południowo-zachodnie. Istotną cechą warunków 

anemometrycznych jest niezbyt częste występowanie bardzo silnych wiatrów. Prędkości wiatru 

powyżej 20 m/s zdarzają się sporadycznie.  

W ciągu ostatnich lat brak jest istotnego trendu w zmianach średniej rocznej temperatury 

powietrza. Jest to jednak wynik istnienia wyraźnej tendencji do obniżania się temperatury okresu 

letniego, ale jednocześnie wzrostu średniej temperatury okresów zimowych. Średnia roczna 

temperatura (ok. 7,7°C) jest stosunkowo wysoka i jednocześnie wpływa na znaczne parowanie 

terenowe rzędu 570 mm w roku.  

Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią wieloletnią temperaturą +18,2°C, 

a najzimniejszym styczeń, dla którego średnia wieloletnia temperatura wynosi –3,0°C. Średnia 

liczba dni gorących (z temperaturą maksymalną >25,0°C) waha się od 30 do 40, natomiast dni 
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bardzo mroźnych (gdy temperatura maksymalna nie przekracza –10,0°C) jest tu niewiele, bo 

zaledwie 3-4 rocznie. 

Układ temperatury w ciągu roku jest korzystny dla rozwoju roślin. Dodatnie temperatury panują 

od marca nawet do pierwszych dni grudnia. Okres wegetacyjny rozpoczyna się przy temperaturze 

progowej 5°C, średnio od przełomu marca i kwietnia i trwa do połowy października, przeciętnie 

ok. 210 dni. Okres przymrozkowy zaczyna się 7 października i kończy ok. 10 maja. Pokrywa 

śnieżna utrzymuje się średnio 70 dni w roku. 

Roczny opad wynosi 535 mm i występuje średnio w 156 dniach roku, w tym w 40 – 45 dniach 

jest to opad śniegu. Tak niski opad tłumaczy się cieniem opadowym położonych na zachód 

wzniesień Wyżyny Łódzkiej i Wysoczyzny Bełchatowskiej. Najwyższa zanotowana dobowa 

suma opadów w Rzeczycy wyniosła 131,2 mm, a było to 21 VI 1969 roku. Największe opady 

występują w lipcu (średnio 109 mm), najniższe w październiku (30 mm) i styczniu (31 mm). 

Korzystny, z punktu widzenia upraw, jest fakt przypadania 60% opadu w okresie wegetacyjnym. 

Pod względem bioklimatycznym obszar gminy Rzeczyca można podzielić na dwie strefy 

mikroklimatyczne. Czynnikami kształtującymi warunki mikroklimatyczne, oprócz warunków 

pogodowych, są ukształtowanie terenu, duża rzeka i duży kompleks lasów spalskich. Cechą 

wyróżniającą bioklimat jest słaba bodźcowość. Pierwsza z wyróżnianych stref 

mikroklimatycznych obejmuje obszar wysoczyznowy i stoki doliny Pilicy. Ma ona dobre 

warunki bioklimatyczne ze względu na korzystny reżim termiczno – wilgotnościowy, 

a szczególnie pozytywne jest tu dobre nasłonecznienie (południowa ekspozycja stoków). Nie 

tworzą się tu warstwy inwersyjne i właściwie nie spotykamy mgieł. Wyraźnie mniej korzystne 

warunki bioklimatyczne ma dolina Pilicy. Szczególnie niesprzyjające jest częste tworzenie się 

inwersji, duża wilgotność i słabsze przewietrzanie. Częste mgły mogą powodować kumulowanie 

się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi. 

W rezultacie są to tereny niekorzystne dla lokalizacji budownictwa mieszkaniowego oraz 

obiektów przemysłowych. Tereny wyniesione ponad poziom dolin, a zwłaszcza położone 

w obrębie wzniesień charakteryzują się korzystnymi warunkami klimatu lokalnego. 

Zmiany klimatu i zjawiska ekstremalne 

Wieloletnie obserwacje i badania potwierdzają znaczne zmiany klimatu. Zauważa się m. in. 

dużą zmienność temperatury powietrza i z roku na rok, rosnący systematycznie od połowy 

XIX w. trend temperatury, tendencje spadkowe liczby dni mroźnych i bardzo mroźnych, 

zwiększenie liczby dni upalnych, zmiany struktury opadów (wzrost liczby dni z opadem 

dobowym o dużym natężeniu), wzrost liczby dni słonecznych. Skutkiem powyższego są 

ekstremalne zjawiska pogodowe – m in. fale upałów, susze, nawalne opady (w tym gradobicia) 
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i burze, wiatry huraganowe, trąby powietrzne, których przeciwdziałanie należy uwzględnić 

przy redagowaniu ustaleń projektu planu (planowanie na poziomie lokalnym). 

Konsekwencje zmian klimatu 

Zmiany klimatu mają i będą miały duży (bezpośredni i pośredni) wpływ na gospodarkę miejską 

i społeczeństwo poprzez oddziaływanie na fizyczne i biologiczne składniki ekosystemów, takie 

jak: woda, gleba, powietrze i różnorodność biologiczna. 

W sektorze rolnictwa przewidywane zmiany klimatu wpłyną na zbiory, gospodarkę hodowlaną 

i lokalizację produkcji. Rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnych zjawisk 

pogodowych oraz ich dotkliwość spowoduje znaczny wzrost ryzyka nieudanych zbiorów. 

Zmiany klimatu wpłyną również na glebę powodując zmniejszenie zawartości materii 

organicznej, będącej głównym czynnikiem zapewniającym jej żyzność. W sektorze 

energetycznym zmiany klimatu będą wywierać bezpośredni wpływ zarówno na dostawy 

energii, jak i popyt na nią. Coraz częstsze rekordowe temperatury latem i związana z nimi 

potrzeba chłodzenia oraz ekstremalne zjawiska pogodowe będą w szczególności wywierać 

wpływ na dystrybucję energii elektrycznej. Zmieniające się warunki pogodowe będą wywierać 

znaczny wpływ na zdrowie ludzi. Wraz ze wzrostem częstotliwości występowania 

ekstremalnych zjawisk pogodowych może nastąpić wzrost zachorowań związanych 

z warunkami pogodowymi np. z powodu upałów. Zmiany klimatu mogą także wpływać na 

zdrowie roślin poprzez np. stwarzanie sprzyjających warunków dla nowych lub migrujących 

organizmów szkodliwych, spowodują znaczne zmiany w zakresie jakości i dostępności 

zasobów wodnych. 

Wody powierzchniowe 

Pod względem hydrograficznym obszar gminy położony jest w dorzeczu Wisły, w obrębie 

zlewni rzeki Pilicy – najdłuższego lewego dopływu Wisły. Gminę Rzeczyca odwadniają:  

Rzeka Pilica ma podstawowe znaczenie w układzie hydrograficznym tego terenu i jest główną 

rzeką tego układu, mimo że płynie przez gminę peryferyjnie. Pilica odbiera wody: rzeki 

Luboczanki i strugi Olszówka  – bezpośrednio oraz strugi Rzeczyca - za pośrednictwem rzeki 

Luboczanki. Spływają do niej także wody wszystkich pozostałych drobnych dopływów, w tym 

Dopływ z Rzeczycy Nowej oraz Dopływ z Kanic Nowych oraz inne bezimienne dopływy. 

Pilica płynie wzdłuż południowo-wschodniej granicy gminy w kierunku północno-wschodnim.  

Rzeka Pilica posiada łamany, esowaty bieg. Jej koryto jest bardzo urozmaicone przez liczne 

wyspy, zakola i odnogi, co związane jest z budową geologiczną podłoża. Szerokość koryta jest 

zmienna: od 60 do 120 m. Tworzeniu się meandrów w szerokim korycie, wyerodowanym 

w mało odpornym podłożu, sprzyja często przerzucający się nurt rzeki. Spadek podłużny 
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zwierciadła wody Pilicy wy-nosi średnio 0,43‰. Średni roczny przepływ Pilicy na tym 

obszarze wynosi ok. 32 m3/s. Przepływ średni wysoki wynosi ok. 200 m3/s, a przepływ średni 

niski – 10 m3/s. Pilica charakteryzuje się wezbraniami typu roztopowego na przełomie lutego 

i marca. Wezbrania letnie występują najczęściej pod koniec lipca i w sierpniu. Najniższe stany 

wód (wodowskazowe) obserwowane są w czerwcu i lipcu. Średni odpływ jednostkowy (ilość 

wody mierzona w l/s, która odpływa średnio z 1 km2 dorzecza rzeki) dla Pilicy waha się od 4,0 

do 5,0 l/s/km2. Po wybudowaniu Zbiornika Sulejowskiego nastąpiło spowolnienie przepływów 

wód Pilicy, co prowadzi do systematycznego obniżania wód gruntowych w dolinie tej rzeki 

i procesów eutrofizacji (zarastania) starorzeczy. 

Lewobrzeżnymi dopływami Pilicy na obszarze gminy Rzeczyca są: struga Olszówka (znana 

też jako: Luciążna, Olszynka, Olszowiec) i rzeka Luboczanka (Lubocza). 

Rzeka Luboczanka płynie przez północny obszar gminy początkowo równoleżnikowo, a na 

wysokości wsi Bartoszówka skręca w kierunku południowo-wschodnim. W gminie Rzeczyca 

długość rzeki wynosi 23 216 m, płynie ona w bardzo wąskim korycie rzecznym, silnie 

meandrując na odcinku od Bartoszówki do Gustawowa. Występują dwa uregulowane odcinki: 

w obrębie Kanice – 510 m i w obrębie Lubocz przed ujściem do Pilicy – 2034 m. 

Struga Rzeczyca bierze początek w oddziale 73 Lasów Państwowych Obrębu Spała, a we wsi 

gminnej Rzeczyca uchodzą do niej urządzenia melioracji wodnych szczegółowych - rowy: 

z prawej strony biorący początek w oddziale 98 LP oraz z lewej strony Dopływ z Rzeczycy 

Nowej (niestandaryzowany, niewystępujący w wykazie „Hydronimów”). Długość cieku 

wynosi 9 328 m, w tym odcinki uregulowane łącznie 6105 m (w obrębie Rzeczyca 5882 m, 

w obrębie Kawęczyn 223 m). Struga Rzeczyca tworzy płytką, wąską dolinę, silniej 

zaznaczającą się w krajobrazie na ujściowym odcinku między Kawęczynem i Gustawowem.  

Struga Olszówka przecina południowo-zachodni skraj gminy. Bierze początek na południowy 

zachód od rezerwatu „Ptasia Góra” na obszarze gminy w Lasach Państwowych Nadleśnictwa 

Spała. Źródło cieku znajduje się na wysokości 179,0 m n.p.m.. Przez obszar gminy płynie 

niemal na całym odcinku kompleksami leśnymi o opisanych w niniejszym opracowaniu 

siedliskach: lasów mieszanych wilgotnych, lasów mieszanych świeżych, olsu, boru świeżego, 

boru mieszanego wilgotnego, boru mieszanego świeżego. Dolina w granicach gminy ma 

4,75 km długości i ok. 3 km na obszarze gminy Poświętne. Szerokość doliny w odcinku 

źródliskowym wynosi ok. 100 m, między wsiami: Gliną i Liciążną – ok. 400 m, a w miejscach 

przyjmowania ujściowych bezimiennych cieków bocznych wzrasta do ok. 2 km. Koryto, 

którym płynie, jest wąskie na kilka metrów. Jej terasy zalewowe pokryte są namułami 

organicznymi i tworzą zabagnienia. Płynie początkowo spokojnie północnym skra-jem terenów 
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wydmowych, słabo wcinając się w piaszczyste podłoże. Dynamika cieku wzrasta na południe 

od wsi Glina, gdzie struga wcina się w podłoże sandrowe na głębokość 17 m (różnica wysokości 

między dnem koryta rzecznego i wysoczyzną). Powyżej wsi Liciążna (poza gminą Rzeczyca) 

do Olszówki uchodzi z prawej strony ciek, nazwany na Rastrowej Mapie Podziału 

Hydrograficznego Polski „Dopływem z Liciążnej” (niestandaryzowany, niewystępujący 

w wykazie „Hydronimów”), który płynie dość dynamicznie. Struga Olszówka uchodzi do 

Pilicy na południowy wschód od Żądłowic (poza granicami gminy Rzeczyca). 

Obszar gminy znajduje się w zasięgu następujących Jednolitych Części Wód 

Powierzchniowych (JCWP): 

- RW2000172547569 - Olszówka – obejmuje południowo-zachodnią część gminy, status 

JCWP – naturalna, zmiany hydromorficzne – nie dotyczy, aktualny stan lub potencjał – 

zły, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia 

celów środowiskowych – zagrożona, niemonitorowana; 

- RW200017254769 - Luboczanka – obejmuje największą część gminy – północną 

i środkową, status JCWP – naturalna, zmiany hydromorficzne – nie dotyczy, aktualny stan 

lub potencjał – zły, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i chemiczny, ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, niemonitorowana; 

- RW200019254799 – Pilica od Wolbórki do Drzewiczki – obejmuje południową, 

południowo-wschodnią i wschodnią część gminy, status JCWP – naturalna, zmiany 

hydromorficzne – nie do-tyczy, aktualny stan lub potencjał – zły, cel środowiskowy – 

dobry stan ekologiczny i chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

– zagrożona, monitorowana; 

- RW200017272649 - Rylka – obejmuje północno-wschodnie krańce gminy, status JCWP – 

naturalna, zmiany hydromorficzne – nie dotyczy, aktualny stan lub potencjał – zły, cel 

środowiskowy – dobry stan ekologiczny i chemiczny, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów 

środowiskowych – zagrożona, monitorowana; 

- RW200017254789 - Rokitna – obejmuje niewielki fragment wschodniej części gminy, 

status JCWP – naturalna, zmiany hydromorficzne – nie dotyczy, aktualny stan lub 

potencjał – zły, cel środowiskowy – dobry stan ekologiczny i chemiczny, ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona, niemonitorowana. 

Zgodnie z ewidencją wód i urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów 

prowadzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie część ww. cieków stanowi 

urządzenia melioracji szczegółowych, tj. rowy melioracyjne. 
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Melioracje wodne polegają na: 

- regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby 

i ułatwienia jej   uprawy, 

- ochronie użytków rolnych przed powodziami.  

Melioracje wykonuje się poprzez budowę rowów odwadniająco-nawadniających, drenowanie, 

regulację wód w rzekach, budowę zbiorników retencyjnych, wałów przeciwpowodziowych, 

nasadzenie roślinności w miejscach nieużytków i miejscach podatnych na zalewanie. 

Zgodnie z ewidencją wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, 

powierzchnia odwadnianych gruntów w gminie Rzeczyca wynosi ogółem 742 ha (581 ha 

gruntów ornych oraz 161 ha użytków zielonych). Gruntów zmeliorowanych na terenie gminy 

jest relatywnie niewiele. Wy-stępują one w Kanicach Kolonii (ok. 8 ha) i w Rzeczycy 

(ok. 581 ha). 

Na obszarze gminy Rzeczyca nie występują jeziora. Powierzchniowe wody stojące występują 

tu w formie starorzeczy oraz w postaci śródpolnych naturalnych oczek wodnych. Starorzecza 

powstały na terasie zalewowej doliny Pilicy jako pozostałość dawnych koryt rzecznych 

o odciętym odpływie. Naturalne oczka wodne są polodowcowymi wodami zawieszonymi 

w nieprzepuszczalnych misach gliniastego podłoża. Zarówno starorzecza, jak i naturalne oczka 

wodne – ze względu na małą głębokość - skazane są na postępujące zarastanie. Proces 

zarastania przyspieszany jest przez spływ nawozów z pól uprawnych z wodami opadowymi lub 

odprowadzanie do nich ścieków komunikacyjnych z dróg bez podczyszczenia. 

Poza naturalnymi oczkami wodnymi, powstałymi w wyniku przyrodniczych procesów, na 

obszarze gminy Rzeczyca powstały sztuczne zbiorniki: retencyjne: jeden w Kanicach oraz dwa 

w Glinie na strudze Olszówka (Glina I i Glina II zrealizowane przez Nadleśnictwo Spała), 

rekreacyjno – krajobrazowe: w Łęgu (dwa, w tym jeden na terenach leśnych – Leśnictwo 

Żądłowice – oddział 215As), Wiechnowicach, Jeziorcu i Sadykierzu, a także dwa 

poeksploatacyjne: w Glinie i Zawadach. 

Zasoby wód stojących o walorach użytkowych lub krajobrazowych wzbogacają też sztuczne 

stawy i oczka budowane przez mieszkańców gminy. 

Wody podziemne 

Wg regionalizacji zwykłych wód podziemnych B. Paczyńskiego gmina Rzeczyca należy do 

regionu VIII kutnowskiego i obszaru zasobowego górnojurajskiego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych 404 Zbiornik Koluszki-Tomaszów (GZPW 404).  

Obszar gminy znajduje się w zasięgu następujących Jednolitych Części Wód Podziemnych 

(JCWPd): 
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- PLGW200073 – obejmuje swym zasięgiem prawie całą gminę, z wyjątkiem północno-

wschodnich krańców, ocena stanu chemicznego – dobry, ocena stanu ilościowego – dobry, 

ocena stanu – dobry, cel dla stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, cel dla stanu 

ilościowego – dobry stan ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych 

– niezagrożona; 

- PLGW200063 – obejmuje swym zasięgiem północno-wschodnie krańce gminy, ocena 

stanu chemicznego – dobry, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena stanu – dobry, cel dla 

stanu chemicznego – dobry stan chemiczny, cel dla stanu ilościowego – dobry stan 

ilościowy, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona. 

Wody podziemne na obszarze gminy Rzeczyca występują w szczelinowo-porowych osadach 

jury dolnej i środkowej, w szczelinowo-krasowych utworach jury górnej oraz ośrodkach 

porowych trzecio-rzędu i czwartorzędu. Na znacznych obszarach wody czwartorzędu stanowią 

pierwszy poziom wodo-nośny, choć o znaczeniu podrzędnym. 

Wody podziemne na obszarze gminy Rzeczyca zalegają na różnych głębokościach.  

Wody czwartorzędowe występują w osadach piaszczysto-żwirowych przedlodowcowych oraz 

fluwioglacjalnych zlodowacenia środkowopolskiego. Zwierciadło wody ma charakter napięty. 

Najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne stwierdzono w rejonie Brzozowa. Główny 

poziom użytkowy wód czwartorzędowych w rejonie Brzozowa występuje w piaszczysto-

żwirowych osadach międzymorenowych na głębokościach zróżnicowanych: poniżej 5 m,  

5-15 m, 15-50 m. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi 10-20 m. Wydajność potencjalna 

szacowana przez PIG wynosi 30-50 m3/h. 

Wody podziemne trzeciorzędu związane są z piaszczystymi osadami pliocenu i miocenu. 

Występują w rejonie Bartoszówki. Zwierciadło wody ma charakter wyłącznie napięty 

i stabilizuje się na rzędnych 152 – 159 m n.p.m. Miąższość warstwy wodonośnej nie przekracza 

10 m. W czasie pompowań ba-dawczych uzyskano wydajność 2-35 m3/h. Wody te nie tworzą 

jednak głównego poziomu wodonośnego, mają charakter podrzędny. 

Poziom użytkowy jury górnej występuje na obszarze gminy w utworach szczelinowo-

krasowych. Utworami wodonośnymi są tu wapienie i margle. Na przeważającym obszarze 

zalegania tych utworów wody w nich występujące tworzą główny poziom użytkowy. Na 

wysoczyźnie poziom wodonośny wód górnojurajskich stabilizuje się na wysokości 

150 m n.p.m., a w dolinie Pilicy na 135 m n.p.m. Dolina Pilicy jest główną bazą drenażu wód 

podziemnych tego poziomu. Maksymalna ich wydajność stwierdzona w dolinie Pilicy wynosi 

5 – 85 m3/h.  

Poziom użytkowy jury środkowej związany jest z porowo-szczelinowymi osadami 
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piaskowców i piasków. W rejonach płytkiego występowania lub w rejonach wychodni na 

powierzchnię tych osadów, wody w utworach jury środkowej tworzą pierwszy poziom 

wodonośny. Najczęściej poziom użytkowy występuje na głębokości 15-50 m, ale czasem  

5-15 m. Zwierciadło wody ma charakter napięty. W rejonie Rzeczycy znajduje się na 

wysokości 170 m n.p.m., a w dolinie Pilicy na wysokości 140 m n.p.m. W dolinie Pilicy ten 

poziom wodonośny jest intensywnie drenowany. Maksymalna uzyskana tu wydajność wynosi 

2-54 m3/h. 

Tabela. Istniejące i archiwalne ujęcia wód podziemnych na obszarze gminy Rzeczyca 

UJĘCIE 

DODATKO-

WE 

INFORMA-

CJE              

O LOKALI-

ZACJI 

WYDAJ-

NOŚĆ 

EKSPLO-

ATACYJ-

NA  

UJĘCIA  

– Q (m³/h) 

DE-

PRESJA 

- S (m) 

POZIOM 

WOD 

PODZIEM-

NYCH  -

ZWIERCIA-

DŁO (mpt) 

N-nawiercone 

U-ustabilizo-

wane 

STRATYGRAFIA – 

PRZEWAŻAJCY MATERIAŁ 

GEOLOGICZNY 

LUBOCZ szkoła 

podstawowa 

15,63 2,82 N-5,5  a) 0,0-10,5 – czwartorzęd - żwir z 

otoczakami wapieni 

b) 10,5-30,0 – jura - rumosz 

wapienia z b. drobnym piaskiem 

 

ROSZKOWA 

WOLA 

podstacja 

trakcyjna 

PKP I 

9,0 1,65 N-5,04 0,0-15,0 – czwartorzęd - żwiry i 

piaski 

GLINA  8,0 1,1 N-23,0 a) 0,0-19,0 – czwartorzęd - pyły i 

piaski 

b) 19,0-33,0 – jura - iły 

SADYKIERZ dz. nr ew. 

344 chlewnia  

14,0 1,6 N-7,2 0,0-22,0 – czwartorzęd - glina, 

pospółka szara, piasek średni 

SADYKIERZ  40,0 27,48 U-7,2  

N-75,0 

a) 0,0-42,0 – czwartorzęd – glina 

piaszczysta, piaski 

b) 42,0-90,0 – jura środkowa – iły, 

pyły, piaskowce 

SADYKIERZ ujęcie 

komunalne 

56,0 12,0 brak danych a) 0,0-30,0 – czwartorzęd – pył i 

glina 

b) 30,0-90,0 – jura - piaskowiec 

BARTOSZÓ

WKA 

ośrodek 

kolonijny 

ZPW 

2,0 26,90 U-6,6 

N-28,0 

a) 0,0-41,0 – czwartorzęd – iły i glina 

b) 41,0-78,0 – trzeciorzęd – iły 

BARTOSZÓ

WKA 

 15,93 4,2 brak danych brak danych 

BARTOSZÓ

WKA 

rolnicza 

spółdzielnia 

produkcyjna 

25,0 2,8 U-6,0 

N-9,5 

a) 0,0-20,5 – czwartorzęd – piasek i 

glina 

b) 20,5-22,3 – trzeciorzęd – piaski 

średnioziarniste 

JEZIORZEC ujęcie 

komunalne 

46,0 54,0 U-28,0 

N-63,0 

a) 0,0-40,0 – czwartorzęd - gliny 

b) 40,0-63,0 – trzeciorzęd – iły i pyły 



21 

 

c) 63,0-125,0 – jura górna - wapienie 

BOBROWIE

C 

Bobrowiec  

nr 56 

15,2 4,5 U-9,5 

N-40,0 

a) 0,0-40,0 – czwartorzęd – pył, 

piasek, glina 

b) 40,0-70,0 – jura – piaskowiec 

żelazisty 

GROTOWIC

E 

ośrodek 

wypoczynko

wy TPD 

80,0 25,0 U-22,8 

N-117 

a) 0,0-18,0 – czwartorzęd – iły, 

mułowce, glina, piaski 

b) 18,0-165,0 – jura górna – 

piaskowiec drobnoziarnisty 

RZECZYCA ul. Zielona 40 10,0 2,0 U-1,95 

N-18,4 

a) 0,0-20,5 – czwartorzęd – piaski i 

gliny 

b) 20,5-23,0 – trzeciorzęd – 

piaskowiec i mułowiec 

c) 23,0-36,0 – jura – łupek ilasty, 

mułowiec 

RZECZYCA ul. Zielona 27 11,5 1,25 brak danych a) 0,0-18,0 – czwartorzęd – gliny i 

piaski 

b) 18,0-20,0 – jura - łupki 

RZECZYCA  6,0 3,6 U-4,4 

N-4,4 

a) 0,0-14,0 – czwartorzęd – glina i 

piaski 

b) 14,0-17,0 – jura – łupek ilasty 

RZECZYCA tuczarnia 

trzody 

chlewnej 

6,15 3,25 U-3,05 

N-6,0 

a) 0,0-13,5 – czwartorzęd – piaski i 

gliny 

b) 13,5-18,0 – jura – iłołupki czarne 

RZECZYCA samopomoc 

chłopska 

10,0 2,9 U-5,6 

N-5,6 

 

 

0,0-15,0 - czwartorzęd 

RZECZYCA rolnicza 

spółdzielnia 

produkcyjna 

21,0 1,35-3,0 brak danych a) 0,0-28,8 – czwartorzęd – gliny i 

piaski 

b) 28,8-186,6 – jura – piaskowce i iły 

źródło: opracowanie własne na podstawie Dokumentacji hydrogeologicznej ujęć wód 

podziemnych – archiwum geologiczne w Piotrkowie Tryb. 

Utwory powierzchniowe i gleby 

Gleba jest bardzo złożonym utworem, o własnościach fizycznych i chemicznych, utworzonym 

z powierzchniowych warstw litosfery, przekształconych specyficznie i nadal przekształcanych 

pod wpływem roślinności i pozostałych czynników glebotwórczych. Do najważniejszych 

funkcji gleby należy jej uczestnictwo w produkcji i rozkładzie biomasy, akumulacji próchnicy, 

przepływie energii przez ekosystemy, magazynowaniu i obiegu pierwiastków biogenicznych 

oraz wody, a także uczestnictwo w procesach samoregulacyjnych, zapewniających 

ekosystemom mniejszą lub większą odporność na działanie czynników destrukcyjnych. Gleba 

jest środowiskiem życia dla podziemnych organizmów roślin oraz różnorodnej mikroflory 

i fauny, którym stwarza warunki odżywcze, wodne, tlenowe, termiczne o swoistej dynamice 
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dobowej, sezonowej, rocznej i wieloletniej. W procesie rozwoju gleby tworzy się tzw. profil 

glebowy. 

Rolnicza przydatność gleb zależy przede wszystkim od właściwości skał macierzystych 

(uziarnienie i zasobność w składniki odżywcze dla roślin), agroklimatu, rzeźby terenu 

i stosunków wodnych oraz od aktualnej zawartości próchnicy, odczynu i biologicznej 

aktywności środowiska. Wszystkie te czynniki są brane pod uwagę przy określaniu 

przynależności poszczególnych gleb do kompleksów rolniczej przydatności. Przy grupowaniu 

gleb w kompleksy decyduje głównie podobieństwo właściwości rolniczych, dzięki którym 

gleby mogą być podobnie użytkowane. 

Gleby są środowiskiem będącym w stanie równowagi biochemicznej do czasu aż ten stan nie 

ulegnie przekształceniu, bądź degradacji przez rolniczą i pozarolniczą działalność człowieka.  

Zgodnie z mapą glebowo-rolniczą gminy Rzeczyca, niemal na całym obszarze gminy, 

macierzystym podłożem tworzenia się struktury glebowej są osady czwartorzędowe 

plejstoceńskie i holoceńskie, występujące w postaci glin, piasków, żwirów, pyłów i iłów. 

Udział poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności gleb i ich lokalizacje w obszarze 

gminy są następujące: 

- w ramach gruntów ornych: 

- kompleks nr 4 (żytni bardzo dobry/pszenno-żytni) – 13,4%, lokalizacja: Brzozów, 

Bobrowiec, Glina, Jeziorzec, Rzeczyca, Rzeczyca Nowa, Sadykierz, Zawady, 

- kompleks nr 5 (żytni dobry) – 21,1%, lokalizacja: Bartoszówka, Bobrowiec, Glina, 

Kanice, Kawęczyn, Rzeczyca, Sadykierz, Wiechnowice, Zawady, 

- kompleks nr 6 (żytni słaby) – 42,3% ogólnej powierzchni gruntów ornych, lokalizacja: 

Brzozów, Bartoszówka, Bobrowiec, Glina, Grotowice, Gustawów, Jeziorzec, Kanice, 

Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Roszkowa Wola, Rzeczyca, Stanisławów, Sadykierz, 

- kompleks nr 7 (żytnio-łubinowy) – 21,8%, lokalizacja: Brzeg, Bartoszówka, Grotowice, 

Lubocz, Łęg, Roszkowa Wola, Kol. Roszkowa Wola, Sadykierz, 

- kompleks nr 8 (zbożowo-pastewny mocny) – 0,2% lokalizacja: Brzozów, Bobrowiec, 

Sadykierz, 

- kompleks nr 9 (zbożowo-pastewny słaby) – 1,2%, lokalizacja: Brzeziny, Glina, Lubocz, 

- w ramach użytków zielonych: 

- kompleks 2z (użytki zielone średnie) – 62,2% ogólnej powierzchni łąk i pastwisk, 

lokalizacja: Brzeg, Kawęczyn, Lubocz, Roszkowa Wola, Rzeczyca, 

- kompleks 3z (użytki zielone słabe i bardzo słabe) – 37,8%. lokalizacja: Brzeg, Brzozów, 

Bartoszówka, Grotowice, Lubocz, Łęg, Roszkowa Wola, Kolonia Roszkowa Wola. 
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Ocena ogólna stosunków wodnych na terenach rolniczych 

Dominują gleby okresowo suche (ok. 62%), które wykazują okresowy niedobór wód 

gruntowych (kompleks nr 4). Gleby stale suche stanowią ok. 21% gruntów ornych (kompleks 

nr 5). Na użytkach zielonych: 41% gleb jest okresowo podmokłych, 23% łąk i pastwisk ma 

właściwe uwilgocenie; gleby stale za suche zajmują 16%, a okresowo za suche 14,5%. Gleby 

wymagające regulacji stosunków wilgotnościowych – to gleby okresowo podmokłe 

(w kompleksach nr 8 i 9 i częściowo w kompleksach nr 4 i 5). 

Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Na terenie gminy przeważają grunty niskich klas bonitacyjnych V i VI, stanowiące ok. 63% 

ogólnej powierzchni gruntów ornych i są one umiejscowione wzdłuż doliny Pilicy. Gleby 

zaliczane do IV klasy bonitacyjnej zajmują ok. 32% powierzchni gruntów ornych, a gleby 

III klasy bonitacyjnej (objęte prawną ochroną przed zmianą użytkowania na inne cele niż 

rolnicze) zajmują jedynie ok. 5% powierzchni gruntów ornych.  

Najczęściej spotykane są gleby V klasy. 

Najlepsze gleby (pseudobielicowe, wytworzone z pylastych glin i mułków) klas III i IVa leżą 

w centralnej i zachodniej części gminy w rejonie wsi: Brzozów, Bobrowiec, Glina, Rzeczyca, 

Rzeczyca Nowa, Sadykierz, Zawady oraz w rejonie Jeziorca) i należą do kompleksu 4 żytniego 

bardzo dobrego (pszenno-żytniego) lub kompleksu 5 żytniego dobrego, występującego w rejonie 

wsi: Bobrowiec, Glina, Rzeczyca, Rzeczyca Nowa, Sadykierz, Wiechnowice, Zawady.  

Najsłabsze gleby (brunatne wyługowane i kwaśne oraz bielicoziemne, wytworzone na 

piaskach, piaskach ze żwirami lub mułkach piaszczystych) klasy VI spotykane są na terasie 

zalewowej rzeki Pilicy i wzdłuż doliny Luboczanki: na północ od doliny rzeki – na całym 

obszarze gminy poza fragmentami obrębu Wiechnowice, Bartoszówka i Jeziorzec, na południe 

od doliny Luboczanki – w północnej części obrębu Brzozów, Sadykierz. Grunty rolnicze 

najsłabsze, nieprzydatne, stale za suche, wytworzone z piasków luźnych całkowitych, powinny 

być zalesione, gdyż ich użytkowanie rolnicze jest nieekonomiczne. Zalesienie jako sugerowany 

sposób zagospodarowania tych gleb dotyczy obszaru gminy Rzeczyca wzdłuż doliny 

Luboczanki (poza jej zasięgiem).  

Użytki zielone, należące do kompleksów 2z (użytki zielone średnie) i 3z (użytki zielone słabe 

i bardzo słabe) na terasie zalewowej rzeki Pilicy należy zachować w dotychczasowym 

użytkowaniu z uwagi na ich ochronę w ramach obszarów NATURA 2000.  

Trwałe użytki zielone występują też w dnach pozostałych dolin, niewielkie powierzchnie 

użytków zielonych na glebach pochodzenia organicznego (torfy) występują w dolinie 

Luboczanki w rejonie Kanic, Wiechnowic i Bartoszówki. 
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Na terenie gminy Rzeczyca przeważają gleby bardzo lekkie do uprawy (ok. 63% gruntów 

ornych). W górnych poziomach profilu glebowego dominują gliniaste lekkie i piaski gliniaste 

mocne. Gleby ciężkie i bardzo ciężkie do uprawy mechanicznej nie występują. Tereny trudne, 

bardzo trudne, wyjątkowo trudne oraz wymagające specjalnego sprzętu nie występują. 

Flora i fauna 

Wg klasyfikacji geobotanicznej Polski W. Szafera obszar gminy Rzeczyca zaliczany jest do 

prowincji Niżowo-Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, działu Bałtyckiego, podpodziału Pasa 

Wyżyn Środkowych.  

Środowisko przyrodnicze na analizowanym obszarze nie zostało znacząco przekształcone, 

ponieważ brak tu przemysłu i uciążliwych usług. 

Gmina posiada typowo rolniczy charakter, w krajobrazie dominują pola uprawne, którym 

towarzyszą zbiorowiska roślin takich jak: ostrożeń polny, perz właściwy, skrzyp polny, mięta 

polna, kąkol, ostróżeczka polna, groszek bulwiasty, jaskier polny, mak polny, krwawnik i inne. 

Znaczącą cześć powierzchni gminy zajmuje zwarty obszar lasów i gruntów leśnych.  

Ich uzupełnienie stanowią liczne zadrzewienia (nie będące lasami), towarzyszące dolinom oraz 

remizy pomiędzy polami uprawnymi. Dopełnieniem tej struktury jest zieleń ogrodów 

przydomowych oraz zieleń urządzona parków i cmentarzy. 

Lasy spełniają w sposób naturalny lub w wyniku działań człowieka różnorodne funkcje: 

- ekologiczne (ochronne), wyrażające się m.in. korzystnym wpływem lasów na kształtowanie 

klimatu globalnego i lokalnego, regulacją obiegu wody w przyrodzie, przeciwdziałaniem 

powodziom i osuwiskom, ochroną gleb przed erozją i krajobrazu przed stepowieniem, 

zachowaniem różnorodności ekosystemowej, gatunkowej i genetycznej;  

- funkcje produkcyjne (gospodarcze), polegające głównie na zdolności do odnawialnej 

produkcji biomasy, w tym przede wszystkim drewna i użytków ubocznych; 

- funkcje społeczne kształtują korzystne warunki zdrowotne i rekreacyjne dla społeczeństwa 

i wzbogacają rynek pracy. 

Lasy Nadleśnictwa Spała, w tym na terenie gminy Rzeczyca, w klasyfikacji przyrodniczo leśnej 

położone są w VI Krainie Małopolskiej, w 1-szej Dzielnicy Sieradzko-Opoczyńskiej, 

a kompleks leśny nadleśnictwa wchodzi w skład Puszczy Nadpilickiej. 

Około 79% powierzchni lasów w gminie przypada na Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spała, 

zajmujące zwarty obszar i tworzące południowo-zachodnią osłonę gminy.  

Część dużego kompleksu leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Spała, będąca zachodnim 

fragmentem powierzchni gminy, zdominowana jest przez lasy sosnowe w większości 

w średnich klasach wieku z pozostałością ponad 120 letnich drzewostanów. Drzewostany te 
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rosną na siedliskach: bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, bór świeży, las mieszany 

świeży, las mieszany wilgotny, las świeży, ols. Występują tu gatunki typowo leśne, a spośród 

nich najrzadsze to: dzięcioł średni, dzięcioł czarny, słonka. Występuje tu także ważne 

zgrupowanie ssaków takich jak: sarna, dzik, jeleń, lis, kuna leśna, wiewiórka oraz nietoperze: 

mopek i borowiec wielki.  

Wzdłuż strugi Olszówka znajduje się siedlisko lasu mieszanego wilgotnego i olsu. 

Fragmentarycznie – w miejscach zastoiskowych – spotyka się siedlisko boru świeżego. 

Wytworzyły się tu również zbiorowiska borowe – iglaste (bór świeży, bór wilgotny, bór 

bagienny, bór mieszany świeży, bór mieszany wilgotny) i leśne – liściaste (las mieszany 

świeży, las mieszany wilgotny, las świeży, las wilgotny, ols, ols jesionowy).  

Zróżnicowanie zbiorowisk (fitocenoz) o odmiennym składzie gatunkowym oraz budowie 

pionowej, a także występowaniu charakterystycznych gatunków roślin, nastąpiło na skutek 

różnych warunków siedliska: rodzaju skały macierzystej i wytworzonej na niej gleby, 

uwilgotnienia, warunków klimatycznych. 

Lasy o innych stanach własności (gminne oraz głównie lasy prywatne) stanowią ok. 21% 

ogólnej powierzchni lasów gminy. Są to małe skupiska lasów prywatnych, ważne w systemie 

przyrodniczym gminy, choć charakteryzujące się znacznie mniejszą bioróżnorodnością od 

dużych kompleksów leśnych w południowo-zachodniej części gminy. 

W pobliżu wsi: Glina, Zawady, Brzozów na granicy polno – leśnej dominuje mozaika siedlisk 

strefy ekotonowej (przejściowej). Na skrajach lasów mają stanowiska lęgowe: lerki i gąsiorki 

(gatunki ptaków o znaczeniu wspólnotowym).  

W dolinie rzeki Luboczanki dominuje łęg olszowo-jesionowy z drzewostanem zdominowanym 

przez olszę czarną. W warstwie krzewów występuje porzeczka czarna oraz czeremcha. 

Warstwa runa jest bujna i zwarta; tworzą ją gatunki: pokrzywa, gajowiec żółty, kostrzewa 

olbrzymia, czyściec leśny, gwiazdnica gajowa, przytulią czepna. Pozostałą część doliny 

zajmują ekstensywnie użytkowane łąki i fragmenty gruntów ornych.  

Dolina strugi Rzeczyca charakteryzuje się nieco mniejszym udziałem łęgów na korzyść łąk. 

W dolinie jest ok. 40 gatunków ptaków lęgowych, z gadów występuje zaskroniec, płazy 

reprezentuje 5 gatunków, ssaki chronione - to 9 gatunków w tym bóbr europejski i wydra, 

wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG.  

W dolinie strugi Olszówki dominują siedliska łęgów i śródleśne łąki. Dolinę strugi na terenie 

gminy otaczają lasy. 

Szczególne walory przyrodnicze prezentuje jednak rozległa dolina rzeki Pilicy, której obszar 

objęto specjalną ochroną w ramach obszarów Natura 2000. Siedliska w dolinie tej rzeki zostały 
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omówione poniżej w punkcie dot. obszarów i obiektów przyrodniczo chronionych na obszarze 

gminy Rzeczyca.  

Naturalność doliny objawia się występowaniem siedlisk uważanych w Unii Europejskiej 

za zagrożone wyginięciem. Są to m.in.: starorzecza ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 

ciepłolubne murawy napiaskowe Koelerion glaucae, niżowe świeże łąki użytkowane 

ekstensywnie Arrhenatherion elatioris, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

Salicetum albofragilis, Populetum albae, Alnenion. 

Cenny przyrodniczo i krajobrazowo fragment wysokiego zbocza doliny rzeki Pilicy między 

miejscowościami Grotowice i Lubocz to tzw. Skarpa Grotowicka, na której zachowały się 

interesujące zbiorowiska murawowe z florą ciepłolubną. Rosną tu m. in. tymotka Boehmera 

(Phleum phleoides), lepnica wąskopłatkowa (Silene otites), szałwia łąkowa (Salvia pratentis), 

goździk kartuzek (Dianthus cartusianorum), żebrzyca roczna (Seseli annuum) i inne. 

Występują tu również dwa niewielkie płaty chronionego siedliska Natura 2000 o kodzie 6120, 

tj. ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae). Zajmują one dolną część 

zbocza, które wyżej jest porośnięte drzewostanem sosnowym. Mimo małej powierzchni są one 

dobrze rozwinięte.  

Naturalne koryto rzeki wraz ze starorzeczami, łęgami i łąkami jest ostoją dla chronionych 

gatunków roślin: kruszczyk szerokolistny, grzybień biały. Świat zwierząt reprezentuje tu około 

70 gatunków ptaków lęgowych na czele z zagrożonymi gatunkami wodno-błotnymi, 

wymienionymi w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG: błotniak stawowy, bocian biały, 

derkacz, zimorodek, żuraw. Chronione prawem krajowym gady i płazy reprezentuje 

odpowiednio 2 i 9 gatunków, w tym kumak nizinny wymieniony w załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG. Ssaki chronione prawem krajowym - to 15 gatunków w tym wymienione 

w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: bóbr europejski i wydra.  

Pilica jest jedną z najcenniejszych rzek w Polsce pod względem ochrony ichtiofauny. 

Występuje tu 7 gatunków ryb z załącznika II tzw. Dyrektywy Siedliskowej. 

Poza zbiorowiskami roślinności naturalnej w postaci kompleksów leśnych w południowo-

zachodniej części gminy, zbiorowisk nadwodnych, naturalnych zakrzewień i zadrzewień, 

bardzo ważną rolę przyrodniczą stanowi zieleń urządzona, na którą składają się na obszarze 

gminy Rzeczyca: 

- agrocenozy w postaci pól uprawnych, sadów, użytków zielonych, 

- parki: dworski w Rzeczycy, Grotowicach, Bartoszówce i Glinie,  

- stare aleje: w Rzeczycy, Grotowicach i Glinie, 

- stare aleje wzdłuż ciągów komunikacyjnych, 
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- zadrzewienia i zakrzewienia przydomowe, 

- trawniki wokół obiektów użyteczności publicznej, terenów usługowych i produkcyjnych, 

- zieleń cmentarzy: zabytkowego - przy kościele pw. św. Katarzyny w Rzeczycy 

i współczesnego   cmentarza przy ul. Łąkowej w Rzeczycy, 

- ogrody przydomowe. 

W miejscach przekształconych przez człowieka rozwija się roślinność ruderalna z dużym 

udziałem gatunków obcych na tym terenie (antropofitów). 

System przyrodniczy gminy 

System przyrodniczy gminy Rzeczyca tworzą wszystkie formy naturalne i pochodzenia 

antropogenicznego, które pełnią funkcje ekologiczne. System ten tworzy ciągły lub 

wymagający tworzenia połączeń układ przestrzenny terenów otwartych, przyrodniczo 

aktywnych, zapewniający prawidłowe funkcjonowanie żywych zasobów naturalnych oraz 

kształtowanie właściwych warunków klimatycznych i możliwości rekreacji ludności 

w kontakcie z przyrodą. 

Powiązania przyrodnicze odbywają się poprzez: 

- obieg wody – spływ podziemny i powierzchniowy, 

- cyrkulację atmosferyczną, 

- powiązania ekologiczne – realizowane poprzez korytarze ekologiczne dolin rzek i cieków. 

Oprócz powiązań energetyczno – materialnych realizowanych przez wody korytarzy 

ekologicznych istotne znaczenie mają migracje roślin i zwierząt wzdłuż stoków i den 

dolinnych. 

Poprzez te korytarze ekologiczne następuje, niezbędna dla prawidłowego rozwoju lokalnych 

populacji, wymiana genów roślin i zwierząt, szczególnie wodno-błotnych. 

Istotną rolę w powiązaniach przyrodniczych obszaru gminy Rzeczyca z otoczeniem odgrywają 

także kompleksy leśne dawnej Puszczy Pilickiej, leżące w granicach Spalskiego Parku 

Krajobrazowego oraz rozległa dolina rzeki Pilicy, stanowiące obszary węzłowe.  

Tworzenie systemu przyrodniczego gminy polega na łączeniu w przestrzeni obszarów 

i obiektów cennych przyrodniczo. Następuje poprzez prowadzenie przez gminę polityki 

zrównoważonego rozwoju, w efekcie której w dokumentach z zakresu planowania 

przestrzennego winny znaleźć się ustalenia ograniczające wznoszenie sztucznych barier 

w środowisku przyrodniczym. 

Łączenie różnych form ochrony przyrody korytarzami ekologicznymi pozwala na włączanie się 

gminy do zewnętrznego systemu przyrodniczego: sąsiednich gmin, województwa, kraju. 

Korytarze ekologiczne zapewniają przemieszczanie się gatunków flory i fauny. 
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System ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce tworzony jest na bazie odpowiednich regulacji 

europejskich, głównie dyrektywy siedliskowej (92/43/EEC). Rozpoczęty został poprzez 

tworzenie polskiego komponentu Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.  

System przyrodniczy gminy Rzeczyca tworzą: 

 główny międzynarodowy korytarz ekologiczny Dolina Dolnej Pilicy obejmujący: 

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Pilicy” PLB 140003,  

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Dolnej Pilicy” PLH 140016, 

- obszar Spalskiego Parku Krajobrazowego, 

- część otuliny Spalskiego Parku Krajobrazowego, 

obszary te obejmują głównie kompleks leśny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Spała 

w pd.-zach. części gminy Rzeczyca oraz dolinę rzeki Pilicy. 

Jest to obszar o potwierdzonych predyspozycjach do pełnienia funkcji przyrodniczych, 

objęty różnymi formami ochrony przyrody – kompleks wielkopowierzchniowej ochrony 

przyrody; 

 lokalne korytarze ekologiczne – doliny: rzeki Luboczanki, strugi Rzeczyca, strugi 

Olszówka i ich dopływów – małych bezimiennych cieków; 

 pozostałe tereny i obiekty aktywne przyrodniczo: 

- pozostałe lasy, w tym lasy ochronne, 

- zadrzewienia śródpolne, 

- parki, skwery i zieleńce, w tym szczególnie parki historyczne, chronione jako 

zabytkowe (w zespołach dworsko-parkowych w Bartoszówce, Glinie, Grotowicach 

i Rzeczycy), 

- trawniki przy obiektach użyteczności publicznej, 

- zieleń ogrodów przydomowych, 

- zieleń cmentarzy: 

- zieleń zabytkowego cmentarza przy kościele w Rzeczycy, 

- zieleń współczesnego cmentarza w Rzeczycy, 

- aleje drzew, w tym chroniona w Grotowicach, 

- pomniki przyrody, 

- otwarte tereny upraw rolniczych, 

- zbiorniki wodne, zwłaszcza naturalne oczka wodne, 

- rzeki, cieki, 

- łąki i pastwiska w dolinach cieków, 

- rezerwat przyrody „Żądłowice”, 
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- tereny wskazane do objęcia statusem użytków ekologicznych, 

- tereny wskazane do objęcia ochroną w formie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.  

Gmina rozdzielona jest sztuczną barierą w postaci Centralnej Magistrali Kolejowej, 

wyniesionej na wysokim nasypie. Magistrala ta nie posiada odpowiednio zbudowanych przejść 

dla zwierząt dużych, średnich i małych. Barierą, szczególnie dla płazów, jest droga 

wojewódzka 726 oraz asfaltowe lokalne drogi powiatowe i gminne w pobliżu zbiorników 

wodnych i cieków. 

Obszary i obiekty prawnie chronione  

Na obszarze gminy Rzeczyca spośród form ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie 

przyrody z 2004 r. występują: 

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Dolina Pilicy" PLB140003 (fragment), 

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Dolina Dolnej Pilicy” PLH140016 

(fragment), 

- Spalski Park Krajobrazowy (fragment), 

- Rezerwat Przyrody Żądłowice (fragment),  

- 8 pomników przyrody biotycznej – w tym: 114 drzew. 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Dolina Pilicy" (kod: PLB 140003) 

Obszar OSOP „Dolina Pilicy” - PLB 140003 został ustanowiony w 2004 r. na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U.04.229.2313). Obecnie podstawę prawną funkcjonowania 

obszaru OSOP „Dolina Pilicy” stanowi Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U. 2011, Nr 25 poz. 

133). 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Dolina Pilicy" obejmuje obszar doliny Pilicy 

o powierzchni całkowitej 35 356,26 ha, długości 80 km od Inowłodza do ujścia Pilicy do Wisły. 

Podzielony jest na 3 regiony: piotrkowski, radomski i warszawski zachodni. Na region 

piotrkowski przypada 7% ogólnej powierzchni obszaru OSO „Dolina Pilicy”. Jego 

powierzchnię w administracyjnych granicach gminy Rzeczyca stanowi zachodni fragment 

obszaru OSOP, ciągnącego się do ujścia Pilicy do Wisły. OSOP „Dolina Pilicy” zajmuje 

1 397,3 ha powierzchni gminy Rzeczyca. 

OSOP "Dolina Pilicy” PLB140003 posiada plan zadań ochronnych (PZO) ustanowiony 

zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2014 r. poz. 3720) oraz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1660). Plan 
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został zmieniony zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2014 r. poz. 12076) i (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4775) oraz zarządzeniem z dnia 

25 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5082) i (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

z 2016 r. poz. 2418). 

Na terenie ostoi stwierdzono 56 lęgowych gatunków ptaków, związanych z siedliskami 

wodnymi i bagiennymi. W okresie lęgowym obszar zasiedla 7-10% populacji krajowej 

sieweczki obrożnej (C3, PCK), 5-10% populacji krajowej brodźca piskliwego (C3), około 5% 

krwawodzioba (C3), 2-4,5% dudka (C3), około 2% rycyka (C3) oraz co najmniej 1% populacji 

krajowej (C3,C6) następujących gatunków ptaków: batalion (PCK), bączek (PCK), błotniak 

stawowy, cyranka, czernica, gąsiorek, lelek, nurogeś, podróżniczek (PCK), rybitwa białoczelna 

(PCK), rybitwa czarna, rybitwa rzeczna, sieweczka rzeczna, trzmielojad, zimorodek; 

w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występują: błotniak łąkowy, bocian biały, bocian 

czarny, krzyżówka, derkacz, jarzębatka, kropiatka, lerka, świergotek polny, zausznik. 

Zróżnicowana pod względem składu i wilgotności gleba, a także ekstensywne 

wykorzystywanie użytków zielonych – stworzyły bardzo ciekawy, mozaikowaty układ siedlisk 

i roślinności, poczynając od kserotermicznych – po bagienne. W ostoi utrzymują się duże 

kompleksy łąk. Obszar obejmuje pozostałości naturalnych lasów „spalskich”, z których 

najcenniejsze są płaty starych dąbrów. W dolinie dobrze zachowały się także lasy łęgowe. 

Obszar charakteryzuje się bogatą florą; stwierdzono tu występowanie 575 gatunków roślin 

naczyniowych – w tym: rzadkie, zagrożone i prawnie chronione. Dolina jest zasiedlona przez 

bobry i wydry. Pilica jest jedną z najważniejszych rzek w Polsce z punktu widzenia ochrony 

ichtiofauny. 

Zagrożeniem dla tego obszaru jest obniżanie poziomu wód gruntowych oraz przesuszanie łąk 

i pastwisk. Niekorzystny wpływ wywiera zmiana upraw zielonych na rolne oraz zaniechanie 

użytkowania łąk i pastwisk, co powoduje naturalną sukcesję roślinności krzewiastej 

i drzewiastej.  

Na terenie gminy Rzeczyca Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Dolina Pilicy” obejmuje 

koryto rzeki Pilicy, strefę brzegową oraz dolinę ze starorzeczami, z mozaiką łąk, łęgów, pól 

uprawnych oraz zabudowania wsi Łęg, Brzeziny, Grotowice, Brzeg, Lubocz, Roszkowa Wola.  

Pilica jest jedną z ważniejszych w Polsce rzek z punktu widzenia ochrony ichtiofauny 

(występuje tu 7 gatunków ryb z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). 

Zmniejszenie przepływu wód w rzece Pilicy o blisko 25%, spowodowane przez wybudowanie 

w 1973 r. Zbiornika Sulejowskiego, stwarza poważne zagrożenie obniżania poziomu wód 

gruntowych oraz przesuszania łąk i pastwisk. Naturalne zalewanie doliny podczas wezbrań 
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powodziowych należy do rzadkości, co ma wpływ na zmniejszenie nawodnienia doliny. 

Niekorzystny wpływ wywiera zmiana użytków zielonych na rolne, zabudowa rekreacyjna oraz 

zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, co uruchamia naturalną sukcesję roślinności 

krzewiastej i drzewiastej. 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 "Dolina Dolnej Pilicy" (kod: PLH140016) 

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk "Dolina Dolnej Pilicy" obejmuje obszar, który wskazany 

był dotychczas jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Natura 2000 "Dolina Dolnej Pilicy" 

w drodze decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującej na mocy 

dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla 

Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny. Obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty był wówczas projektowanym specjalnym obszarem ochrony siedlisk. 

Obecnie podstawę prawną funkcjonowania SOOS „Dolina Dolnej Pilicy” stanowi 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru 

ochrony siedlisk Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016) (Dz.U. 2017, poz. 1402).  

Obszar „Dolina Dolnej Pilicy” zajmuje powierzchnię całkowitą 31 821,57 ha. Z kolei w gminie 

Rzeczyca zajmuje powierzchnię ok. 1 290 ha. 

Specjalny obszar ochrony siedlisk tworzy się w celu ochrony siedlisk przyrodniczych, będących 

przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej. Obszar ten przyczynia się w znaczący sposób 

w swoim regionie biogeograficznym do zachowania lub odtworzenia stanu właściwej ochrony 

siedliska przyrodniczego oraz przyczynia się do spójności sieci obszarów Natura 2000 

i zachowania różnorodności biologicznej obszaru. 

Obszar Natura 2000 "Dolina Dolnej Pilicy" PLH140016 posiada plan zadań ochronnych (PZO) 

ustanowiony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. 

Woj. Mazowieckiego z 2014 r. poz. 3719) oraz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1661). 

Plan został zmieniony zarządzeniem z dnia 23 grudnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 

z 2014 r. poz. 12075) i (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 4774) oraz zarządzeniem z dnia 

25 maja 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2016 r. poz. 5081) i (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego z 2016 r. poz. 2417). 

Ostoja w znacznej części pokrywa się z OSOP „Dolina Pilicy” PLB 140003 - ważną ostoją 

ptasią o randze krajowej K68, w obrębie której występują co najmniej 32 gatunki ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, oraz 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi 

Zwierząt. 
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Zróżnicowana pod względem składu i wilgotności gleba, a także ekstensywne użytkowanie 

użytków zielonych - stworzyły bardzo ciekawy, mozaikowy układ siedlisk, poczynając od 

kserotermicznych po bagienne. W ostoi utrzymują się duże kompleksy łąk. Ponadto obszar 

obejmuje pozostałości naturalnych lasów „spalskich”. W dolinie dobrze zachowały się także 

lasy łęgowe. Terasa zalewowa jest częściowo zmeliorowana, dominują na niej łąki i pastwiska 

o różnym stopniu wilgotności, zbiorowiska turzyc i trzcin. Wilgotne zagłębienia terenu 

porośnięte są wierzbami i olszą. Część łąk i pastwisk, w tym zmeliorowanych, na skutek braku 

użytkowania porasta krzewami i drzewami lub zabagnia się.  

Ostoja charakteryzuje się bogatą florą – stwierdzono tu występowanie 575 gatunków roślin 

naczyniowych – w tym: rzadkich, zagrożonych i prawnie chronionych. 

Rzeka na tym odcinku meandruje, tworząc liczne wysepki, łachy i ławice piasku. Niskie wyspy 

są nagie, wyższe porośnięte zaroślami wierzbowymi.  

Na obszarze tym występuje 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43EWG 

i 9 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. Są to: 

- starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami, 

- suche wrzosowiska, 

- ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, 

- zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, 

- torfowiska przejściowe i trzęsawiska, 

- niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, 

- grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny, 

- łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz olsy źródliskowe, 

- łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe, 

- ciepłolubne dąbrowy. 

Wśród zwierząt innych niż ptaki, będących przedmiotem ochrony na specjalnym obszarze 

ochrony siedlisk „Dolina Dolnej Pilicy” (PLH140016) należy wymienić: bobra europejskiego, 

wydrę, kumaka nizinnego, minoga strumieniowego, bolenia, różankę, piskorza, kozę złotawą, 

kozę, brzankę, zatoczka łamliwego. 

Dolina jest od 1984 r. zasiedlona przez bobry, a od połowy lat 1990 przez wydry. 

Spalski Park Krajobrazowy 

Spalski Park Krajobrazowy i jego otulinę utworzono 5.10.1995 r. rozporządzeniem nr 4/95 

Wojewody Piotrkowskiego. W granicach gminy Rzeczyca znajduje się 2263,5 ha powierzchni 

parku (co stanowi 17,6% całego obszaru SPK) oraz 2668,5 ha otuliny (11,5%).  
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Po stwierdzeniu nieważności rozporządzenia Nr 26/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 

2006 r. w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 258 poz. 

1990) wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 17 czerwca 2015 r., 

sygnatura akt II SA/ŁD 266/15, status prawny Parku określa rozporządzenie nr 4/95 Wojewody 

Piotrkowskiego z dnia 5 października 1995 r. w sprawie utworzenia Spalskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 15, poz. 113).  

Ww. akt prawny nadal zachowuje moc z wyjątkiem przepisów niezgodnych z obecnie 

obowiązującą ustawą o ochronie przyrody. 

Park obejmuje swym zasięgiem w gminie całą dolinę Pilicy wraz ze skarpą, fragment 

kompleksu leśnego „lasy spalskie” oraz fragmenty dwóch obszarów Natura 2000. Park 

charakteryzuje się malowniczym krajobrazem w skład, którego wchodzi meandrująca Pilica, 

starorzecza, mozaika lasów, łąk, pól uprawnych oraz zabudowa wiejska. Główną funkcją Parku 

jest wzmocnienie krajowej sieci obszarów chronionych, a także ochrona fragmentów 

puszczańskich drzewostanów dębowych i sosnowych; naturalnych układów fitocenoz leśnych, 

łąkowych, szuwarowych, torfowiskowych oraz bogatej flory i fauny. Ponadto funkcją parku jest 

także zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych ludności. Turystyka ma tu charakter krajoznawczy lub 

specjalistyczny - nie pobytowy. 

Rezerwat Przyrody „Żądłowice”  

 Rezerwat utworzony został Zarządzeniem Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego  

z 5 października 1968 r. (M.P. Nr 43 poz. 300)  i powiększony Rozporządzeniem Nr 58/2001 

Wojewody Łódzkiego z 28 grudnia 2001 r. w sprawie rezerwatu „ Żądłowice”.  

17 czerwca 2010 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał Zarządzenie 

Nr 55/2010 w sprawie rezerwatu przyrody „Żądłowice”, w którym stwierdza się, że rezerwat 

stanowi obszar lasu o łącznej powierzchni  241,19 ha, położony na terenie gminy Inowłódz 

i Rzeczyca. 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych mozaiki 

ekosystemów leśnych: olsów, borów sosnowych, łęgów i grądów, występujących w związku 

z istniejącym układem warunków hydrologicznych. 

Rezerwat zamieszkują liczne gatunki płazów, jest także miejscem gniazdowania chronionych 

gatunków ptaków. Odpowiednie warunki bytowania znalazł tu bocian czarny. Ssaki reprezentuje 

zwierzyna łowna oraz gatunki chronione. 

Rezerwat tylko w bardzo niewielkiej części położony jest na terenie gminy Rzeczyca. Stanowi ją 

bagno porośnięte zadrzewieniami (olsza czarna w wieku 59, 39 i 24 lat oraz sosna zwyczajna 
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w wieku 59 lat). W podziale gospodarczym Nadleśnictwa jest to oddział 215A d. leśnictwa 

Żądłowice (pow. 2,28 ha). 

Dla rezerwatu ustanowiony został plan ochrony zatwierdzony Rozporządzeniem Nr 56/2007 

Wojewody Łódzkiego z dnia 28 listopada 2007 r. 

Pomniki przyrody 

Tabela. Pomniki przyrody na obszarze gminy Rzeczyca 

Lp. 
Lokalizacja 

pomnika 

Zakres ochrony 

Podstawa prawna ochrony 
Gatunki drzew 

Liczba 

drzew 

1.  Rzeczyca obręb 18, dz. nr 

ew. 870/7 i 869/12 

zabytkowy park 

podworski 

modrzew europ. – 2 

dęby szypułkowe - 2 

jesion wyniosły – 1 

lipa drobnolistna - 1 

6 Rozporządzenie Wojewody 

Piotrkowskiego Nr 4/96 z dnia 

04.11.1996 r. (Dz. Urz.. Woj. 

Piotrkowskiego Nr 21, poz. 75 z 1996 r.) 

2.  Glina obręb 6, dz. nr. ew.  

269 

Bażanciarnia, Nadl. Spała 

oddz. 168 

lipa drobnolistna – 1 

dąb szypułkowy - 2 

3 Zarządzenie Wojewody Piotrkowskiego 

Nr 45/87 z dnia 15.12.1987 r. (Dz. Urz.. 

Woj. Piotrkowskiego Nr 17, poz. 177 

z 1987 r.) 

3.  Glina obręb 6, dz. nr. ew. 

269 

aleja parkowa w 

gospodarstwie łowieckim, 

Nadl. Spała oddz. 168 

lipa drobnolistna – 

15 

15 Rozporządzenie Wojewody 

Piotrkowskiego Nr 4/96  z dnia 04 .11. 

1996 r.  

(Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z 1996r. 

Nr 21, poz. 75) 

Uchwała Nr XXXVI/286/2013 Rady 

Gminy Rzeczyca z dnia 30.12.2013 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 433) 

4.  Glina obręb 6, dz. nr. ew. 

258/1 

Osada Łowiecka, Nadl. 

Spała oddz. 142 

lipa drobnolistna – 1 1 Rozporządzenie Wojewody 

Piotrkowskiego Nr 4/96  z dnia 04 .11. 

1996 r.  

(Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego z 1996r. 

Nr 21, poz. 75) 

5.  Grotowice obręb 7, dz. nr 

ew. 536/2 i 536/4 

zabytkowy park 

podworski 

dąb szypułkowy – 3 

buk pospolity – 3 

jesion wyniosły – 1 

wiąz szypułkowy – 

5 

klon pospolity – 5 

lipa drobnolistna - 1 

18 Rozporządzenie Wojewody 

Piotrkowskiego Nr 4/96 z 04.11.1996 r.  

(Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 21, 

poz. 75 z 1996 r.) 

6.  Grotowice obręb 7, dz. nr 

ew. 518 

droga dojazdowa do 

zabytkowego parku 

 

lipa drobnolistna – 

50 

klon pospolity – 16 

robinia akacjowa – 

3 

69 Rozporządzenie Wojewody 

Piotrkowskiego Nr 4/96 z 04.11.1996 r. 

(Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 21, 

poz. 75 z 1996 r.) 

7.  Bartoszówka  obręb 1, dz. 

nr ew. 64/3 

teren Ośrodka  

Wczasowego-Kolonijnego 

Zakładów Przemysłu 

Wełnianego „Mazovia” w 

Tomaszowie 

Mazowieckim 

wiąz szypułkowy - 1 1 Zarządzenie Wojewody Piotrkowskiego 

Nr 45/87 z dnia 15.12.1987 r. (Dz. Urz.. 

Woj. Piotrkowskiego Nr 17, poz. 177 

z 1987 r.) 
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8.  Nadleśnictwo Spała, 

Leśnictwo Małomierz, 

Oddz. 196 

sosna pospolita 

„Kołnierzykowata” 

1 Rozporządzenie Nr 5/2008 Wojewody 

Łódzkiego z dnia 25 marca 2008 r. 

w sprawie ustanowienia pomników 

przyrody Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 

Nr 103, poz. 1009, 

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GDOŚ 

Ochronę prawną wobec pomników przyrody:  

- Glina obręb 6, dz. nr. ew. 258/5 aleja parkowa w gospodarstwie łowieckim, Nadl. Spała 

oddz. 168: 

- 1 lipa drobnolistna - zniesiono Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 25/2006 

z 3 lipca 2006 r., 

- 1 lipa drobnolistna - zniesiono Uchwałą Nr XXXVI/286/2013 Rady Gminy Rzeczyca 

z dnia 30 grudnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 4.02.2014 poz. 433), 

- Glina obręb 6, dz. nr. ew. 258/5 Osada Łowiecka, Nadl. Spała – 1 sosna pospolita - 

zniesiono Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 25/2006 z 3 lipca 2006 r., 

- Grotowice obręb 7, dz. nr ew. 518 droga dojazdowa do zabytkowego parku: 

- 2 klony pospolite - zniesiono Uchwałą Nr XIII/102/2011 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 

2 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 23.01.2012 poz. 206), 

- 1 lipa drobnolistna - zniesiono Uchwałą Nr XLV/338/2014 Rady Gminy Rzeczyca 

z dnia 31 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego 3.09.2014 poz. 3241). 

Na obszarze gminy Rzeczyca występują także inne obszary i obiekty chronione, nie 

wymienione w ustawie o ochronie przyrody z 2004 r. jako formy ochrony przyrody: 

Lasy ochronne 

Uchwałą Nr XLVI/342/2010 Rada Gminy Rzeczyca z dnia 4 listopada 2010 r. pozytywnie 

zaopiniowała wniosek Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych o uznanie za las ochronny 

lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa będącego w zarządzie Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Spała, położonego na terenie gminy 

Rzeczyca w obrębach ewidencyjnych: Grotowice (w granicach działek nr ew.: 739, 675, 621) 

oraz Łęg (w granicach działek nr ew.: 351, 328, 324, 334, 315/4, 353, 1260/3 i 1260/5). 

Wskazany las obejmuje drzewostany sosnowe z udziałem  brzozy i olchy w wieku od 20 do 

120 lat. 

Zabytkowe parki dworskie podlegające ochronie konserwatorskiej: 

- park dworski w Rzeczycy w zespole dworsko-parkowym, z dobrym drzewostanem. 

Założony został prawdopodobnie w XIX w. Na szczególną uwagę zasługują dwa 
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pomnikowe modrzewie europ., dwa dęby szypułkowe, jesion wyniosły oraz lipa 

drobnolistna, 

- park dworski w Grotowicach w zespole dworsko-parkowym, położony na wysokiej 

skarpie, zajmuje powierzchnię 4 ha. Utworzony na przełomie XVIII i XIX w. w stylu 

krajobrazowo – naturalistycznym. Rozwiązanie przestrzenne parku zostało uzależnione od 

usytuowania na stoku doliny Pilicy. Na uwagę zasługują dwie aleje - grabowa i klonowa. 

Rosnące tu drzewa pomnikowe to przede wszystkim wiązy szypułkowe i klony pospolite, 

- park dworski w Bartoszówce w zespole dworsko-parkowym, posiada pow. 2,38 ha, 

utworzony w 2 poł. XIX w., 

- park we wsi Glina w zespole dworsko-parkowym, utworzony w 2 poł. XIX w. 

Tereny cenne przyrodniczo 

Południowa część gminy leży w obrębie otuliny zewnętrznej Spalskiego Parku 

Krajobrazowego, utworzonego w celu ochrony szczególnych wartości przyrodniczych, 

krajobrazowych i historyczno-kulturowych środkowego odcinka Pilicy. Zadaniem otuliny jest 

ochrona zasobów Parku przed oddziaływaniem zewnętrznych czynników biotycznych 

i abiotycznych. Całkowita powierzchnia otuliny wewnętrznej wynosi 1 544 ha, a zewnętrznej 

22 590 ha.  

Zakazy obowiązujące na terenie parku krajobrazowego nie dotyczą otuliny, natomiast przy 

analizie wpływu działań inwestycyjnych w otulinie bada się ich oddziaływanie na walory 

przyrodnicze parku. 

Zagospodarowanie obszaru gminy Rzeczyca 

Gmina Rzeczyca jest typową gminą rolniczą. Świadczy o tym struktura zamieszkania ludności 

i sposób użytkowania gruntów: 

 użytki rolne       – 77,1% powierzchni ogólnej gminy, tj. z 10 805 ha, 

 grunty leśne       – 18,3%, 

 pozostałe grunty i nieużytki  – 4,6%. 

Same grunty orne zajmują ok. 64% wszystkich użytków w gminie. Pozostałą powierzchnię 

gminy, tj. ok. 36% zajmują lasy (1 975 ha) oraz inne grunty i nieużytki (1907 ha). 

Użytkowanie gruntów w gminie Rzeczyca przedstawia się następująco (stan na 30.11.2020 r.): 

ogólna powierzchnia gruntów  [ha]    10 805  

użytki rolne razem       8330  

w tym: 

grunty orne        6923  

sady         133  
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łąki trwałe        255  

pastwiska trwałe        712  

grunty rolne zabudowane      261  

grunty pod stawami       6  

grunty po rowami       14  

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych  26 

nieużytki rolne        88  

grunty leśne (lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione)  1975  

grunty zabudowane i zurbanizowane     316  

grunty pod wodami        93  

tereny różne         3  

Pod względem rozplanowania, jednostki osadnicze wchodzące w skład gminy Rzeczyca 

stanowią przykład typowych układów wiejskich (ulicówki). Osobliwy wyjątek na tym tle 

stanowi osada Rzeczyca, posiadająca zawiązki układu miejskiego, który na skutek zawirowań 

historycznych (odebranie praw miejskich po powstaniu listopadowym) nie został 

skrystalizowany, przez co osada zachowała ostatecznie układ wielodrożnicy. 

Na obecny układ przestrzenny i zagospodarowanie gminy wpłynęły przede wszystkim 

uwarunkowania przyrodnicze, spośród których najistotniejsza jest sieć hydrograficzna 

przedmiotowego obszaru, która była jednym z głównych czynników kształtujących rzeźbę 

terenu i mikroklimat i przyczyniła się do powstania pierwszych osad ludzkich, zapewniając im 

także rozwój. 

Rzeka Pilica zlokalizowana przy południowo-wschodniej granicy gminy ukształtowała około 

1,5 kilometrowy pas doliny rzecznej wyróżniający się parunastumetrową skarpą. Obszar doliny 

rzeki Pilicy jest silnie narażony na powodzie, występuje tutaj niski stopień zagospodarowania 

obiektami trwałymi.  

Na obszarze gminy Rzeczyca ukształtowały się ponadto doliny następujących cieków: 

Luboczanki, strugi Rzeczyca, strugi Olszówka. Głównie w bliskim pobliżu tych cieków 

kształtowały się osady społeczności rolniczych, w tym najsilniej rozwinięta wieś Rzeczyca, 

zlokalizowana w początkowym odcinku Dopływu z Rzeczycy Nowej, przy którym występują 

najlepsze gleby w gminie (III i IVa klasy bonitacyjnej). 

Obecnie południowo-zachodni skraj gminy przy wsi Glina porośnięty jest zwartymi połaciami 

leśnymi, których część objęta jest ochroną Spalskiego Parku Krajobrazowego. 

Dolina rzeki Pilicy zabudowana jest zwartą zabudową jedynie we wsi Brzeg. Duży obszar 

doliny stanowią grunty wilgotne, w użytkowaniu terenów przeważają mozaiki ekstensywnych 
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łąk i łęgów. Obszar ten posiada bardzo wysokie walory turystyczne oraz przyrodnicze siedlisk 

wodnych, dlatego też występują tu różne formy ochrony przyrody: Spalski Park Krajobrazowy, 

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Dolina Pilicy”, Specjalny Obszar Ochrony 

Siedlisk Natura 2000 „Dolina Dolnej Pilicy”, Rezerwat Przyrody „Żądłowice” oraz 

projektowane są nowe formy ochrony. Wielu inwestorów zainteresowanych jest rozwojem 

infrastruktury turystycznej, w tym agroturystyki. 

Obecnie intensywną działalnością człowieka charakteryzuje się centralna, północno-zachodnia, 

północna oraz północno-wschodnia część gminy. Występują tutaj liczne wsie, rozproszona 

zabudowa zagrodowa, a pierwotną przyrodę zastępują uprawy polowe. 

Najbardziej rozwiniętą jednostką osadniczą gminy jest Rzeczyca, w której znajduje się urząd 

gminy oraz główne ośrodki kulturowe, religijne, edukacyjne. Znaczenie wzmacnia układ 

komunikacyjny i skrzyżowania dróg powiatowych z wojewódzką, łatwy dojazd m.in. do 

Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego i Rawy Mazowieckiej. 

W strukturze przestrzenno - funkcjonalnej gminy można wyróżnić główne strefy 

zagospodarowania przestrzennego. Są to: 

- strefa rolniczej przestrzeni produkcyjnej – o najlepszych warunkach glebowo – rolniczych 

i relatywnie wysokiej kulturze rolnej w gminie – z ustaloną polityką modernizacji 

i restrukturyzacji; 

- strefa systemu ekologicznego – główny międzynarodowy korytarz ekologiczny Dolina 

Dolnej Pilicy niemalże pokrywający się z kompleksem wielkopowierzchniowej ochrony 

przyrody, obejmujący kompleks leśny Lasów Państwowych Nadleśnictwa Spała w pd.-

zach. części gminy oraz dolinę rzeki Pilicy; lokalne korytarze ekologiczne – doliny: rzeki 

Luboczanki, strugi Rzeczyca, strugi Olszówka i ich dopływów – małych bezimiennych 

cieków; pozostałe lasy, tereny wskazane do zalesień - z ustaloną polityką uwarunkowaną 

ekologicznie; 

- strefa zurbanizowana – obejmująca tereny zabudowy wiejskiej poszczególnych jednostek 

osadniczych (istniejącej i projektowanej), w tym: zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

zagrodową, rekreacji indywidualnej (letniskowej), usługową, aktywności gospodarczej, 

infrastruktury technicznej oraz urządzeń elektroenergetycznych wytwarzających energię 

z odnawialnych źródeł, część terenów zieleni (parki, skwery, zieleńce, cmentarze) – 

z ustaloną polityką podnoszenia standardu życia mieszkańców i tworzenia warunków do 

rozwoju; 

- strefa rozwoju – obejmuje tereny, na których planowana jest zmiana przeznaczenia dla 

potrzeb zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej - 
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letniskowej), usługowej (w tym usług sportu, rekreacji i turystyki) i aktywności 

gospodarczej, tereny infrastruktury technicznej oraz urządzeń elektroenergetycznych 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł - z ustaloną polityką tworzenia warunków 

do rozwoju. 

Komunikacja 

Sieć transportowa gminy Rzeczyca zdominowana jest przez dwa podstawowe elementy: 

- drogę wojewódzką nr 726 relacji Rawa Mazowiecka – Rzeczyca – Inowłódz – Opoczno – 

Bronów – Dębica mającą przebieg zbliżony do południkowego, stanowiącą główną oś 

lokalnej komunikacji drogowej i rozwoju gospodarczego gminy, łączącą gminną jednostkę 

administracyjną (Rzeczycę) z ośrodkami zewnętrznymi. Długość odcinka tej drogi 

w granicach gminy wynosi 9,5 km; 

- linię kolejową Centralnej Magistrali Kolejowej, stanowiącą znaczący element 

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, zlokalizowaną we wschodniej części 

przedmiotowego obszaru, przebiegającą przez gminę w układzie N – S, co pomimo 

licznych szlaków komunikacyjnych przecinających torowisko w sposób bezkolizyjny, 

stanowi istotną barierą przestrzenną, oddzielającą Roszkową Wolę od reszty gminy oraz 

zaburzającą miejscowy układ komunikacyjny (głównie dojazdy do pól). 

Wyżej wymieniony układ uzupełniają:  

- drogi powiatowe, stanowiące istotny element w powiązaniach zewnętrznych gminy 

Rzeczyca. Przez obszar gminy przebiegają drogi o następujących numerach i relacjach: 

- 4306E – Czerniewice – Brzozów – Sadykierz – gr. powiatu (Sierzchowy), 

- 4307E – Brzozów – Glina, 

- 4308E – Bobrowiec – Lubocz, 

- 4309E – Rzeczyca – Glina – Królowa Wola, 

- 4310E – Zawady – Rzeczyca – Lubocz – gr. Województwa; 

- drogi gminne – ich długość wynosi 195 km, z czego 119,7 km to drogi o nawierzchni 

utwardzonej. Wskaźnik gęstości w km/100 km2 określona na 178,6. 34,5% dróg gminnych 

pokrytych jest nawierzchnią bitumiczną. 

Biorąc pod uwagę układ sieci komunikacyjnej (wewnętrzny i zewnętrzny), można stwierdzić, 

że lokalizacja gminy jest korzystna. Droga wojewódzka nr 726 relacji Rawa Mazowiecka – 

Rzeczyca – Inowłódz – Opoczno i pięć dróg powiatowych sprawia, że ruch wewnętrzny może 

być wyprowadzany w kierunkach: Inowłodza – Opoczna, Tomaszowa Mazowieckiego, 

Poświetnego, Nowego Miasta nad Pilicą, Rawy Mazowieckiej i Czerniewic. Ważną rolę 

w powiązaniach zewnętrznych spełnia przebiegająca w pobliżu gminy droga krajowa nr 8 
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relacji Warszawa – Piotrków Tryb. – Wrocław, która połączona jest z obszarem gminy poprzez 

drogę wojewódzką nr 726.  

W układzie wewnętrznym wszystkie miejscowości mają połączenie komunikacyjne pomiędzy 

sobą i z siedzibą gminy. Problemem jest jednak niska jakość nawierzchni dróg gminnych. 

Komunikacja zbiorowa obsługiwana jest wyłącznie przez przewoźników autobusowych. 

Komunikacja kolejowa nie odgrywa żadnej roli w obsłudze przewozu osób, ponieważ na 

terenie gminy linia CKM nie posiada żadnej stacji. 

Infrastruktura techniczna 

Zaopatrzenie w wodę 

Wszystkie miejscowości gminy Rzeczyca są zwodociągowane, około 89,7% budynków 

mieszkalnych jest podłączonych do sieci wodociągowej. 

Zasilanie sieci następuje z trzech ujęć komunalnych, z pięciu studni, zlokalizowanych 

w Sadykierzu, Jeziorcu i Grotowicach. Eksploatacją wodociągu zajmuje się Zakład Usług 

Komunalnych w Rzeczycy. Sieć wodociągowa gminy ma ok. 1 360 szt. przyłączy. Długość 

sieci wodociągowej (bez przyłączy) wynosi 123,0 km, w tym: 

- ze Stacji Uzdatniania Wody w Sadykierzu – 38,8 km, 

- ze Stacji Uzdatniania Wody w Jeziorcu – 21,1 km, 

- ze Stacji Uzdatniania Wody w Grotowicach – 68,6 km. 

Sieć wodociągowa wszystkich stacji jest połączona. 

Tabela. Komunalne ujęcia wody w gminie Rzeczyca 

Ujęcie 
liczba 

studni 

głębokość 

[m] 

ujęty poziom 

stratygraficzny 

wydajność 

ujęć  

[m3/h] 

zaopatrywane wsie 

SUW w 

Sadykierzu 
3 

90 

85 

90 

czwartorzęd, 

trzeciorzęd,  

jura 

96 

Sadykierz, Bobrowiec, 

Bartoszówka, Brzozów, 

Kanice, Stanisławów, 

Wiechnowice 

SUW w Jeziorcu 1 165 

czwartorzęd, 

trzeciorzęd,  

jura 

46 

Jeziorzec, Roszkowa 

Wola, Gustawów 

SUW w 

Grotowicach 
1 125 

czwartorzęd,  

jura 
80 

Grotowice, Brzeziny, 

Łęg, Brzeg, Rzeczyca, 

Rzeczyca Nowa, 

Zawady, Glina, Lubocz, 

Kawęczyn 

źródło: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy 

Ujęcia te mają zasoby wody w kategorii „B”. Woda uzdatniana jest na wszystkich ujęciach 

w zakresie strącania nadmiernych ilości żelaza i manganu, tak że w końcowej fazie spełnia 
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wymogi Unii Europejskiej. Ujęcia wody na terenie gminy korzystają z czwartorzędowych, 

trzeciorzędowych i jurajskich poziomów wodonośnych.  

Tabela. Pobór wody z komunalnych ujęć wody  

Ujęcie Wydajność Średnioroczny 

pobór wody 

Średniodobowy 

pobór wody 

Q max/h 

[m3/h] 

Q max/d 

[m3/d] 

2010 

[m3] 

2019 

[m3] 

2010  

[m3] 

2019 

[m3] 

SUW  

w Sadykierzu 
96 1770 149 169 223 472 409 611 

SUW  

w Jeziorcu 
46 845 32 010 7 350 88 20 

SUW  

w 

Grotowicach 

80 920 95 928 120 100 263 328 

Razem 222 3535 277 107 350 922 760 959 

źródło: Zakład Usług Komunalnych w Rzeczycy 

W ostatnich latach łączne zużycie wody z ujęć komunalnych w gminie Rzeczyca ulega 

wzrostowi. Jedynie w stacji Jeziorzec notuje się spadek. 

Gospodarka ściekowa – odprowadzanie ścieków sanitarnych 

Uchwałą Rady Gminy Rzeczyca Nr XXIV/168/2020 z dnia 30.12.2020 r. w gminie Rzeczyca 

wyznaczona została aglomeracja Rzeczyca, tj. podstawowa jednostka terytorialna, na której 

prowadzone jest gospodarowanie ściekami komunalnymi. Pojęcie aglomeracja nie jest tożsame 

z pojęciem gmina w znaczeniu terytorialnym. 

Wielkość aglomeracji określana jest poprzez równoważną liczbę mieszkańców (RLM) 

obsługiwanych przez system zbierania i odprowadzania ścieków na terenie danej aglomeracji. 

Obecnie aglomeracja Rzeczyca liczy 2 201 RLM, w skład której wchodzą miejscowości 

Rzeczyca, Rzeczyca Nowa, Sadykierz, Brzozów, Bartoszówka, Bobrowiec. Liczba 

mieszkańców stałych korzystających z sieci kanalizacyjnej wynosi 1532, ze zbiorników 

bezodpływowych (szamb) – 653, a z przydomowych oczyszczalni ścieków – 16. Obecnie 

stopień skanalizowania aglomeracji Rzeczyca wynosi ok. 70%. 

Na terenie gminy istnieje sieć kanalizacji zbiorczej o długości 26,4 km (dane na koniec 2019 r.), 

która obejmuje obręby: Rzeczyca, Rzeczyca Nowa, Brzozów, Sadykierz, Bartoszówka, 

Bobrowiec. Do sieci podłączonych jest 10,3% budynków mieszkalnych. Łącznie znajduje się 

157 przyłączy do budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. Pozostali mieszkańcy 

korzystają ze zbiorników bezodpływowych (1 197 szt.) i przydomowych oczyszczalni ścieków 
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(29 szt.). Szacuje się, że ok. 70% budynków mieszkalnych ma wewnętrzne instalacje 

odprowadzania ścieków, w takie instalacje wyposażonych jest 100% budynków użyteczności 

publicznej. W Rzeczycy funkcjonuje system połączeń obejmujący Szkołę Podstawową w 

Rzeczycy, odprowadzający ścieki do zbiornika typu szambo, które następnie wywożone są 

samochodem asenizacyjnym do oczyszczenia do biologiczno-mechanicznej oczyszczalni 

ścieków w Bartoszówce. Ścieki innych podmiotów gospodarczych w całości dostarczane są do 

oczyszczalni. W Bartoszówce funkcjonuje gminna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków typu BIO-PAK z punktem zlewnym ścieków dowożonych z terenów 

nieskanalizowanych gminy. Ścieki komunalne doprowadzane są do oczyszczalni przy pomocy 

zbiorczej kanalizacji rozdzielczej systemem kanalizacji grawitacyjnej przy współudziale 

przepompowni ścieków i rurociągów tłocznych.  

Bezpośrednio do oczyszczalni przyłączona jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Jabex 

w Bartoszówce. W 2010 r. zakończono rozbudowę i remont tej oczyszczalni. Obecnie 

oczyszczalnia ma średnią przepustowość 250 m3/dobę i maksymalną 320 m3/dobę, ilość 

ścieków oczyszczanych biologicznie to 23 tys. m3/rok. W procesie oczyszczania powstaje ok. 3 

t/rok osadów ściekowych o zawartości wody 80%. Z uwagi na to, że składowisko odpadów 

komunalnych w Roszkowej Woli zostało już zrekultywowane i brak jest możliwości 

dostarczenia na nie odpadów, odpady pochodzące z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni są 

przekazywane do zagospodarowania specjalistycznym firmom.  

Odbiornikiem ścieków po oczyszczeniu jest rzeka Luboczanka, do której przepływają one 

otwartym rowem o długości 6340 m, do którego doprowadzane są za pomocą rurociągu 

grawitacyjnego PVC ⌀150. Oczyszczone ścieki charakteryzują się parametrami: 

- BZT5: 181 kg/rok, 

- ChZT: 978 kg/rok, 

- zawiesina ogólna: 209 kg/rok, 

- azot ogólny: 1 043 kg/rok, 

- fosfor ogólny: 173 kg/rok. 

Gospodarka ściekowa – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

Gmina Rzeczyca położona jest w zlewni rzeki Pilicy – lewostronnego dopływu Wisły. 

W naturalnym  systemie odprowadzania wód powierzchniowych główną rolę spełniają rzeki: 

Pilica i Luboczanka, a także struga Rzeczyca i struga Olszówka.  

Pilica zlokalizowana jest wzdłuż południowo-wschodniej granicy gminy, płynie wzdłuż 

szerokiej doliny rzecznej, a jej bezpośredni spływ od strony Rzeczycy sięga 2-3 km, obejmując 

w tym wsie: Jeziorzec, Roszkowa Wola, Brzeg, Grotowice, Łęg, Pasternik.  
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Rzeka Luboczanka zlokalizowana jest w północnej i północno-wschodniej części gminy, 

stanowi bezpośredni dopływ Pilicy. Spośród wszystkich w/w cieków zbiera wody opadowe 

z największej części obszaru gminy, ze wsi: Stanisławów, Kanice, Brzozów, Sadykierz, 

Wiechnowice, Poniatówka, Bartoszówka, Zapłocie, Łuby Bartoszewskie, Gustawów, Poręba, 

Lubocz. 

Struga Rzeczyca swój początek bierze z terenów rolnych, z północnych i zachodnich okolic 

Rzeczycy, płynie w kierunku wschodnim w długości ok. 8,5 km aż do ujścia do Luboczanki. 

Struga Rzeczyca stanowi zlewnię wód opadowych centralnej części gminy, przede wszystkim 

wsi: Zawady, Rzeczyca, Bobrowiec, Tłumy, Kawęczyn. 

Struga Olszówka zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części gminy. Stanowi dopływ 

Pilicy. Na obszarze gminy jej długość wynosi ok. 4,5 km, płynie głównie terenami leśnymi, 

jedynie w niewielkim odcinku struga sąsiaduje z osadą wsi Glina. 

Gmina Rzeczyca nie posiada podziemnego, rurowego systemu kanalizacji deszczowej. 

Odprowadzenie wód opadowych odbywa się naziemnym spływem oraz przez wsiąkanie do 

wód gruntowych. Spływ wód wspomagany jest siecią rowów odwadniających 

i melioracyjnych, regulacją odbiorników głównych oraz kontrolowaniem zbiorników 

retencyjnych. 

Zasilanie w energię elektryczną 

Zasilanie gminy w energię elektryczną odbywa się ze stacji 110/15 kV „Roszkowa Wola” oraz 

„Opoczno” połączonych z systemem energetycznym dwiema liniami wysokiego napięcia. 

Ww. stacja jest obiektem w pełni zabezpieczającym wymagane warunki ciągłości i jakości 

dostawy energii elektrycznej. Posiada ona również techniczne możliwości zaspokojenia 

wzrostu zapotrzebowania na moc i energię elektryczną, na zasilanych przez nią obszarach, 

w dłuższej perspektywie czasowej. Moc i energia elektryczna z powyższej stacji do 

poszczególnych miejscowości gminy i zlokalizowanych na jej obszarze obiektów 

gospodarczych dostarczana jest elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną średniego napięcia 

15 kV składających się z linii magistralnych i linii odgałęźnych, do których przyłączona jest 

większość lokalnych stacji transformatorowo-rozdzielczych 15/0,4 kV w poszczególnych 

miejscowościach.  

Pod względem konfiguracji przestrzennej jest to układ charakterystyczny dla obszarów 

o zabudowie rozproszonej. Każda z miejscowości posiada autonomiczne układy 

dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia 0,4/0,231 kV doprowadzając 

energię elektryczną ze stacji 15/0,4 kV do użytkowników tej energii. Linie te są również 

powszechnie wykorzystywane do oświetlenia zewnętrznego dróg w tych miejscowościach. 
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Sieć dystrybucyjna średniego napięcia 15 kV oraz układy lokalnych linii dystrybucyjnych 

niskiego napięcia w poszczególnych miejscowościach pochodzą w większości swych 

elementów z lat siedemdziesiątych i nie zostały do tej pory objęte kompleksową modernizacją.  

Wzdłuż tras obu linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia 110 kV występuje strefa 

ochronna, ze względu na możliwość oddziaływania jonizacyjnego pola elektromagnetycznego. 

W powyższej strefie nie powinna być lokalizowana zabudowa z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz obowiązują ograniczenia techniczne wynikające 

z przepisów prawa budowlanego. 

Na terenie gminy Rzeczyca zlokalizowane są instalacje fotowoltaiczne, w tym na terenach 

gminnych, tj. na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Bartoszówce oraz na terenach Stacji 

Uzdatniania Wody w miejscowościach Grotowice i Sadykierz.  

Zaopatrzenie w gaz 

Na terenie gminy brak jest sieci gazowej. Mieszkańcy dla potrzeb gospodarstw domowych 

korzysta-ją w swoich gospodarstwach z gazu bezprzewodowego (ok. 42% ogółu ludności). 

Zaopatrzenie w gaz dla potrzeb przygotowania posiłków oraz ogrzewczych budynków może 

być zrealizowane docelowo w oparciu o gazociąg wysokiego ciśnienia przebiegający przez 

gminę Czerniewice sąsiadującą z gminą Rzeczyca. 

Zaopatrzenie w ciepło 

Na obszarze Gminy Rzeczyca system ciepłowniczy nie jest zcentralizowany. Zaopatrzenie 

w ciepło na terenie  gminy odbywa się poprzez lokalne źródła ciepła: 

‐ lokalne kotłownie opalane węglem, olejem opałowym i gazem, 

‐ kotłownie zlokalizowane na terenie zakładów produkcyjnych (węglowe, gazowe, olejowe, 

opalane biomasą), 

‐ indywidualne źródła i urządzenia grzewcze na paliwa stałe (węgiel, drewno, odpady 

drzewne), 

‐ pompy ciepła: 31 na budynkach prywatnych i 8 na budynkach użyteczności publicznej: 

Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Rzeczycy, budynek Rekreacyjno-Sportowy 

w Kanicach, budynek OSP w Sadykierzu, OSP Lubocz, OSP Rzeczyca, szkoła podstawowa 

w Rzeczycy oraz szkoła (filia) w Sadykierzu. 

Udział nieruchomości wykorzystujących dany rodzaj nośnika energii na cele grzewcze 

przedstawia się następująco: 

‐ biomasa - drewno opałowe – 85%, 

‐ węgiel kamienny – 15%. 



45 

 

Telekomunikacja 

Na terenie gminy znajduje się infrastruktura telekomunikacyjna w postaci kanalizacji 

telefonicznej, kabli ziemnych i linii napowietrznych, zapewniająca mieszkańcom i instytucjom 

łączność telefoniczną. 

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy stacje bazowe telefonii komórkowej 

GSM/UMTS/LTE:  

‐ w Rzeczycy, obr. nr 18, dz. nr ew. 1368, ul. Niska, maszt T-Mobile, sieci: T-Mobile, Orange, 

Plus i Aero 2, 

‐ w Rzeczycy, obr. nr 18, dz. nr ew. 373, ul. Zacisze 6, maszt Play, sieci: Play, 

‐ w Gustawowie, obr. nr 8, dz. nr ew. 93/1, maszt Orange, sieci: T-Mobile i Orange. 

Poziom telefonizacji w gminie jest zadowalający. 

Radiokomunikacja 

W Roszkowej Woli na działce nr ew. 371/2 znajduje się obiekt radiokomunikacyjny 

w km.60.927 o wysokości do 50,0 m, zrealizowany w ramach systemu GSM-R (Kolejowej 

Sieci GSM) będącej częścią składową ERTMS (Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem 

Kolejowym). 

Gospodarka odpadami 

Od 1 lipca 2013 r. na terenie gminy Rzeczyca funkcjonuje nowy system gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Odbiorem i transportem odpadów od wszystkich właścicieli 

nieruchomości z obszaru gminy zajmuje się podmiot wyłoniony w drodze publicznego 

przetargu nieograniczonego.  

Na terenie gminy znajduje się jeden Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) położony w miejscowości Rzeczyca przy ul. Mościckiego 10.  

Na terenie gminy Rzeczyca w roku 2019 wytworzono 848,9 t odpadów komunalnych, co daje 

ok. 183 kg na 1 mieszkańca w ciągu roku. W 2019 r. selektywnie zebrano 220,5 ton odpadów 

(w PSZOK), w tym 191 ton z gospodarstw domowych i 29,5 ton z innych źródeł (usług 

komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji). 

 

Tabela. Charakterystyka gospodarki odpadami stałymi na obszarze gminy Rzeczyca w 2019 r. 

Nazwa odpadu 
Odebra

ne [t] 

Ilość odpadów 

odebranych z 

gospodarstw 

domowych [t] 

Ilość odpadów 

odebranych z 

innych źródeł [t] 

zmieszane odpady 628,4 418,5 209,9 

odpady zebrane selektywnie: 220,5 191,0 29,5 



46 

 

tworzywa sztuczne 42,7 38,7 4,0 

szkło 71,1 70,6 0,5 

papier i tektura 26,0 5,5 20,5 

metale 1,0 1,0 0 

tekstylia 2,4 0 2,4 

zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne 
0,5 0,5 0 

wielkogabarytowe 76,8 74,6 2,2 

Ogółem 848,9 609,5 239,4 

źródło: Główny Urząd Statystyczny 

Na terenie gminy Rzeczyca znajduje się zamknięte i zrekultywowane w 2011 roku składowisko 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Roszkowej Woli. 

Komunalne osady ściekowe 

Obecnie odwodniony i ustabilizowany osad ściekowy gromadzony jest na terenie oczyszczalni 

w wyznaczonym miejscu, skąd w oparciu o umowy odbierany jest i zagospodarowywany przez 

prywatne firmy specjalistyczne. 

Podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków powstają takie odpady jak: skratki z okresowego 

czyszczenia krat, piasek z okresowego czyszczenia piaskownika, ustabilizowany, zagęszczony 

i odwodniony osad ściekowy. Ogólnie tego typu odpadów powstaje na terenie gminy Rzeczyca 

ok. 20,00 Mg w skali roku. Odpady pochodzące z biologiczno-mechanicznej oczyszczalni 

ścieków są przekazywane do zagospodarowania specjalistycznym firmom prywatnym. 

Na terenie gminy Rzeczyca nie prowadzi się unieszkodliwiania poprzez kompostowanie 

osadów z oczyszczalni ścieków.  

Odpady niebezpieczne 

Na terenie gminy Rzeczyca prowadzona jest zbiórka odpadów niebezpiecznych w PSZOK. 

Gmina Rzeczyca posiada umowę z firmą zewnętrzną, która zobowiązała się do odbioru 

i dalszego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych (utylizacji, recyklingu lub 

bezpiecznego składowania). W 2019 r. w formie odpadów zebrano 0,5 tony zużytych urządzeń 

elektrycznych i elektronicznych.  

Na terenie gminy Rzeczyca nie ma zlokalizowanych mogilników. Na jej obszarze nie 

przeprowadzono również inwentaryzacji wyrobów zawierających PCB.  

Obecnie w gminie Rzeczyca zinwentaryzowano 7,8 tys. ton wyrobów azbestowych do 

unieszkodliwienia. 
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Odpady wielkogabarytowe  

Na terenie gminy Rzeczyca prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych w PSZOK. 

Gmina Rzeczyca posiada umowę z firmą zewnętrzną, która zobowiązała się do odbioru 

i dalszego zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (utylizacji, recyklingu lub 

bezpiecznego składowania). W 2019 r. odebrano od mieszkańców 76,8 t odpadów 

wielkogabarytowych. 

2.2. Charakterystyka sąsiedztwa 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…  

–  t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Gmina Rzeczyca położona jest we wschodniej części powiatu tomaszowskiego, a wraz z nim 

we wschodniej części województwa łódzkiego.  

Gmina graniczy: 

‐ od północy z terenami rolnymi wraz z zabudowaniami zagrodowymi wsi Mroczkowice 

i Kuczyzna w gminie Cielądz,  

‐ od wschodu z terenami rolnymi gminy Nowe Miasto nad Pilicą oraz terenami nadrzecznymi 

Pilicy, a także zabudową zagrodową wsi Domaniewice w gminie Odrzywół, 

‐ od południa z doliną rzeki Pilicy, jak również zabudową zagrodową wsi Gapinin, Wólka 

Kuligowska, Myślakowiec i Fryszerka w gminie Poświętne; kompleksem leśnym, którego 

znaczną część stanowi rezerwat „Żądłowice” oraz terenami rolnymi wraz z zabudową 

zagrodową wsi Liciążna w gminie Inowłódz, 

‐ od zachodu ze zwartym kompleksem leśnym prawnie chronionego obszaru – Spalskiego 

Parku Krajobrazowego oraz terenami rolnymi wraz z zabudową zagrodową wsi Dzielnica 

w gminie Czerniewice. 

Tereny sąsiadujące z gminą to głównie tereny wykorzystywane rolniczo oraz niewielkie wsie, 

które nie stwarzają żadnych uciążliwości względem środowiska przyrodniczego gminy 

Rzeczyca. Bardzo wysokie walory przyrodnicze wzdłuż rzeki Pilicy wpływają na ochronę 

prawną (ustanowienie form ochrony przyrody) oraz na wzmożony ruch turystyczny 

o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym w sąsiednich gminach wzdłuż rzeki, jednocześnie 

przeciwdziałając lokalizacji przedsiębiorstw mogących negatywnie oddziaływać na stan tego 

środowiska. Najbliżej położonymi w stosunku do Rzeczycy ośrodkami miejskimi jest 

Tomaszów Mazowiecki (ok. 17 km), Rawa Mazowiecka (ok. 17 km) oraz Nowe Miasto nad 

Pilicą (ok. 19 km), które to ośrodki, z racji odległości w stopniu znikomym oddziałują na 

środowisko przyrodnicze gminy. 
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2.3.   Istniejące problemy ochrony środowiska 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… 

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Zagrożenia antropogeniczne 

Zagrożenia antropogeniczne stanowią przede wszystkim:  

Zanieczyszczenie powietrza 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Rzeczyca są: 

- źródła ciepła indywidualnej zabudowy mieszkaniowej – tzw. niska emisja, powstająca na 

skutek spalania niskiej jakości paliwa (węgla, miału, koksu, a także odpadów w paleniskach 

domowych w sezonie jesienno-zimowym), 

- zanieczyszczenia komunikacyjne pochodzące z dróg kołowych – w tym: drogi 

wojewódzkiej nr 726 (z Rawy Mazowieckiej do Opoczna), kilku dróg powiatowych i dróg 

gminnych, a także z Centralnej Magistrali Kolejowej, 

- emitory obiektów produkcyjnych,  

- emisja niezorganizowana pyłu z terenów pozbawionych roślinności i z terenów 

o nieutwardzonej nawierzchni – głównie komunikacyjnych, 

- ewentualny napływ mas zanieczyszczonego powietrza spoza terenu gminy. 

Brak pomiarów poziomu jakości powietrza bezpośrednio na obszarze gminy Rzeczyca 

(w powiecie tomaszowskim – jedynie stacja w Tomaszowie Mazowieckim) uniemożliwia 

prawidłową ocenę zagrożenia.  

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2019, gmina 

Rzeczyca znajduje się w strefie Łódzkiej, dla której:  

w ramach oceny wykonanej ze względu na ochronę zdrowia ludzi ustalono: 

‐ klasę A (poziom stężeń zanieczyszczenia nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego/ 

docelowego) dla SO2, NO2, CO, benzenu, ozonu (poziom docelowy), PM10, Pb, arsenu, 

kadmu, niklu, 

‐ klasę C (poziom stężeń zanieczyszczenia powyżej poziomu dopuszczalnego/docelowego) 

dla PM10, PM2,5, bezno(a)pirenu (przekroczenie w gminie Rzeczyca zdiagnozowano na 

pow. 9,6 km2), 

‐ klasę D2 (poziom stężeń powyżej poziomu celu długoterminowego) dla ozonu (poziom celu 

długoterminowego); 

w ramach oceny wykonanej ze względu na ochronę roślin ustalono: 

‐ klasę A dla SO2 i tlenków azotu,  

‐ klasę C dla ozonu (poziom docelowy), 
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‐ klasę D2 dla ozonu (poziom celu długoterminowego). 

Obszar gminy Rzeczyca cechuje się typowymi, niedużymi przeobrażeniami, 

charakterystycznymi dla terenów rolniczych.  

Nie ma tu większych zakładów przemysłowych, dlatego stężenia zanieczyszczeń powietrza dla 

większości substancji nie przekraczają dopuszczalnych norm.  

Zwarte kompleksy leśne otaczające gminę w jej południowo-zachodniej części hamują napływ 

zanieczyszczeń spoza gminy z tego kierunku.  

Lokalne pogorszenia stanu atmosfery w gminie nie mają wpływu na najbardziej wrażliwe 

obszary doliny Pilicy, ale mogą wpływać na jakość powietrza w pozostałych korytarzach 

ekologicznych. Emisja z zakładów produkcyjnych nie stanowi zagrożenia dla atmosfery, ma 

zasięg lokalny i na obszarze gminy występuje powszechnie, ale z małym natężeniem, ponieważ 

produkcja na terenie gminy jest rozproszona i ogranicza się do niewielkich zakładów głównie 

przetwórstwa rolno-spożywczego o ograniczonej działalności produkcyjnej i usługowej. 

W gminie działa 248 podmiotów gospodarczych. Produkcją zajmuje się 26 niewielkich 

zakładów, spośród których wielkością produkcji wyróżniają się: 

- Przetwórnia Owocowo – Warzywna Jabex w Bartoszówce, 

- Przetwórnia Owocowo – Warzywna „Polska Wieś” Jana Bojdy w Sadykierzu, 

- Piekarnia Jolanty Pietrzak w Bartoszówce, 

- Ubojnia zwierząt Mariana Jury w Łęgu, 

- Makro-Krusz sp.j. PHU. Czarnecki M., Dziedzic P. w Glinie, 

- Profigips s. c. M. Jędras, R. Wiśnik w Rzeczycy, 

- Producent Odzieży Męskiej Altar s.c. w Rzeczycy, 

- KRUSZMAKS Łukasz Goszkiewicz w Kanicach, 

- Nowostal Sp. z o. o. w Kanicach, 

- Tadex. FHU. Wiśnik T. w Roszkowej Woli, 

- Jonesboro Sp.z o.o. Zakład Drzewny Rzeczyca, 

- Z.PUH. "Tartak" Adam Borkowski w Rzeczycy, 

- Tartak Lech Bojdo w Sadykierzu. 

Hamulcem dla naturalnego przewietrzania terenu i odprowadzania lokalnych zanieczyszczeń 

powietrza są wszelkie przegrody naturalnych rynien spływu mas powietrza (nasypy dróg, 

zabudowa), które mogą kumulować zanieczyszczenia atmosferyczne. 

Hałas 

Brak pomiarów poziomu hałasu i natężenia ruchu na obszarze gminy Rzeczyca uniemożliwia 

prawidłową ocenę zagrożenia.  
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Źródłem hałasu na terenie gminy Rzeczyca są szlaki komunikacyjne: droga wojewódzka 726, 

przecinająca teren z północy na południe przez środek obszaru gminy oraz Centralna 

Magistrala Kolejowa biegnąca z północy na południe we wschodniej części gminy. Magistrala 

przecina dolinę Pilicy na odcinku między Gapininem w gminie Poświętne i Roszkową Wolą 

w gminie Rzeczyca. Poprowadzona jest na wysokich nasypach do koryta rzeki, a nad korytem 

biegnie mostem kolejowym. Nasyp magistrali przecina poprzecznie korytarz ekologiczny 

doliny Pilicy z obszarami Natura 2000: SOOS „Dolina Dolnej Pilicy” oraz OSOP „Dolina 

Pilicy”, a także Spalski Park Krajobrazowy. 

Problemem mającym wpływ na źródło hałasu wynikające z odbywającego się ruchu kołowego 

na terenie gminy Rzeczyca jest niska jakość nawierzchni dróg gminnych. 

Generatorem hałasu jest głównie ruch pojazdów ciężarowych i dostawczych. Zgodnie 

z Raportem o stanie gminy za 2018 r. natężenie ruchu pojazdów ciężarowych i dostawczych 

wyraźnie maleje od 2010 r., podobnie jak spada liczba samochodów osobowych. 

W relatywnie niewielkiej odległości od południowo-zachodniej granicy gminy zlokalizowane 

jest lotnisko wojskowe w Glinniku (Tomaszów Mazowiecki). Jego funkcjonowanie (okresowe) 

wpływa na pogorszanie klimatu akustycznego tej części gminy (naloty, przeloty, ćwiczenia).  

Do punktowych źródeł hałasu należą także pojedyncze zakłady produkcyjne. 

Przekształcenie wód powierzchniowych 

Antropogeniczne zmiany wód polegają na: 

- zmianie w strukturze zasobów wodnych, 

- zmianie jakości tych zasobów. 

Od czasu wybudowania w roku 1972 Zalewu Sulejowskiego, na obszarze gminy systematyczne 

zmniejszają się przepływy wód w Pilicy, skutkiem czego postępuje proces przyspieszonego 

zarastania starorzeczy i obniżenia się poziomu wód gruntowych czyli zmiany w zasobach 

wodnych gminy. 

Rzeka Pilica płynie przez obszar gminy w nieregulowanym korycie. Jej stan sanitarny jest 

zmienny – zależny od stanu wód na wyższych odcinkach, od stanu wód w ciekach będących 

dopływami Pilicy oraz od zrzutów ścieków z terenów przyległych do rzeki.  

Dla poprawy retencji wód powstały w przeszłości na obszarze gminy Rzeczyca zbiorniki małej 

retencji: w Bartoszówce poprzez spiętrzenie wody rzeki Luboczanki i w Kanicach poprzez 

spiętrzenie jednego z rowów melioracyjnych, odprowadzającego wody do rzeki Luboczanki. 

Zbiornik w Kanicach pełni tę funkcję do dziś, natomiast zbiornik „Bartoszówka” nie 

funkcjonuje od lat, o czym świadczy zamulone zastoisko wody, postępujący proces zarastania 

doliny, niedrożny przepływ wody, brak urządzeń piętrzących. 
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W celu poprawy zasobów wodnych na obszarze gminy Rzeczyca utworzone zostały małe 

sztuczne zbiorniki rekreacyjne, pełniące też funkcje krajobrazowe: w Łęgu (dwa, w tym jeden 

na terenach leśnych – Leśnictwo Żądłowice – oddział 215As), Wiechnowicach, Sadykierzu 

i Jeziorcu. 

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stan Jednolitych Część 

Wód Powierzchniowych (JCWP) występujących na obszarze gminy Rzeczy określono 

następująco: 

- RW2000172547569 - Olszówka – aktualny stan lub potencjał – zły, 

- RW200017254769 - Luboczanka – aktualny stan lub potencjał – zły, 

- RW200019254799 – Pilica od Wolbórki do Drzewiczki – aktualny stan lub potencjał – zły, 

- RW200017272649 - Rylka – aktualny stan lub potencjał – zły,  

- RW200017254789 - Rokitna – aktualny stan lub potencjał – zły. 

Stan ten jest wynikiem wprowadzania do wód Pilicy i jej dopływów nieoczyszczonych ścieków 

bytowo-gospodarczych z nieskanalizowanych terenów wiejskich oraz spływu 

powierzchniowego nawozów z sąsiadujących z rzeką terenów rolniczych.  

Obecnie na terenie gminy Rzeczyca sieć zbiorczej kanalizacji rozdzielczej jest słabo rozwinięta 

i występuje w obrębach: Rzeczyca, Brzozów, Sadykierz, Bartoszówka, Bobrowiec. 

Z pozostałej części obszaru gminy ścieki z budynków mieszkalnych i obiektów usługowych 

zbierane są w zbiornikach bezodpływowych (szambach), z których okresowo wywożone są 

samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Bartoszówce. 

Zmiany w zasobach wód podziemnych 

Wody podziemne dla gminy Rzeczyca są jedynym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę 

pitną. 

Na obszarze gminy Rzeczyca znajdują się 3 komunalne ujęcia wód podziemnych, zasilające 

komunalną sieć wodociągową i zapewniające pokrycie w 100% zapotrzebowania gminy. Stacje 

wodociągowe znajdują się w Sadykierzu, Grotowicach i Jeziorcu. 

W ujęciach tych dokonywane jest uzdatnienie wody w zakresie zawartości żelaza i manganu.  

Korzystanie z wód podziemnych w sposób kontrolowany z zachowaniem reżimów sanitarnych 

nie zmieniło wartości zasobów tych wód.  

W gminie nie ma obiektów produkcyjnych, mogących pogorszyć stan tych zasobów. 

Cała Gmina leży w obszarze zasobowym jurajskiego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 

GZWP 404 Zbiornik Koluszki – Tomaszów i wszelka działalność inwestycyjna, mogąca 

pogorszyć stan sanitarny lub jakość tych wód nie powinna być dopuszczona. 
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Zgodnie z kartami informacyjnymi Jednolitych Część Wód Podziemnych (JCWPd), stan 

JCWPd występujących na obszarze gminy Rzeczy określono następująco: 

- PLGW200073 – ocena stanu chemicznego – dobry, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena 

stanu – dobry, 

- PLGW200063 – ocena stanu chemicznego – dobry, ocena stanu ilościowego – dobry, ocena 

stanu – dobry. 

Ponadto także zgodnie z Raportem o stanie środowiska w województwie łódzkim, w 2018 r. 

wykonano badania wód w punkcie pomiarowym w Sadykierzu, w wyniku których stan wód 

zaliczono do I klasy. 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

Na terenie gminy Rzeczyca źródłem emisji promieniowania elektromagnetycznego są: dwie 

napowietrzne linie elektroenergetyczne WN 110 kV, stacja transformatorowa 110/15 kV 

Roszkowa Wola oraz trzy stacje bazowe telefonii komórkowej GSM/UMTS/LTE: 

2 w Rzeczycy oraz 1 w Gustawowie, emitujące fale radiowe o częstotliwości 0,1 – 300 MHz 

i mikrofale w zakresie 300 – 300 000 MHz. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami: zasięg stref o ograniczeniach inwestycyjnych, 

wynikający z oddziaływania linii wysokiego napięcia, wymaga rozpoznania pomiarowego, 

a zasady ich wykonywania określają przepisy szczególne – rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz rozporządzenie 

w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku.   

Zmiany rzeźby powierzchni 

Gminę Rzeczyca charakteryzują stosunkowo małe przekształcenia powierzchni ziemi przez 

człowieka. Wklęsłe formy antropogeniczne spotyka się w rejonach dawnej i aktualnej 

odkrywkowej eksploatacji surowców oraz w miejscach nieudokumentowanych dzikich 

eksploatacji lokalnych surowców mineralnych.  

Wyeksploatowane zostały prawie całkowicie złoża kruszywa naturalnego z rejonu Centralnej 

Magistrali Kolejowej, które posłużyły do jej budowy. 

Na obszarze gminy eksploatowane były piaski ze żwirem oraz piaski lodowcowe i wodno-

lodowcowe w przykrawędziowej strefie doliny Pilicy w rejonie Roszkowej Woli, Luboczy, 

Grotowic i Łęgu, a także piaski ze żwirem w północnej części gminy w Łubach Sadykierskich 

i w rejonie Kawęczyna. Były to odkrywki, niepotwierdzone rozpoznaniem zasobów, dlatego nie 

ma informacji na temat stopnia ich wykorzystania. Niecka poeksploatacyjna w Roszkowej Woli 

posłużyła do wybudowania w niej składowiska odpadów komunalnych. 
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Wypukłymi formami antropogenicznymi są zamknięte składowisko odpadów stałych 

w Roszkowej Woli, nasyp Centralnej Magistrali Kolejowej oraz nasypy lub wkopy dróg: 

wojewódzkiej nr 726 (Rawa Maz. - Rzeczyca – Inowłódz - Opoczno), dróg powiatowych: 

nr 4306 E (Czerniewice - Brzozów – Sadykierz – granica gminy - Cielądz), nr 4307 E (Brzozów 

– Glina), nr 4308 E (Bobrowiec – Kawęczyn – Lubocz), nr 4309 (Rzeczyca – Glina – granica 

gminy – Królowa Wola), nr 4310 E (Zawady-Rzeczyca – Lubocz – Roszkowa Wola – granica 

gminy - Domaniewice), drogi gminne. 

Zmiany w zasobach glebowych 

Zmiany w zasobach glebowych na obszarze gminy Rzeczyca polegają zarówno na 

przekształcaniu chemicznym (nawożenie, opryski - pod wpływem nawozów i środków ochrony 

roślin podlegają ciągłym zmianom zawartości organicznej, składu chemicznego, wilgotności) 

i fizycznym (zmiana struktury gleby poprzez zabiegi mechaniczne oraz zmiana wilgotności 

poprzez melioracje), jak i na ilościowej zmianie zasobów (np. poprzez dolesienia lub zmianę 

sposobu użytkowania na cele nierolnicze).  

Gmina Rzeczyca nie dysponuje glebami najwyższych klas bonitacyjnych. Dominują tu gleby 

niskich klas: V i VI. Dodatkowo: 41% gleb jest okresowo podmokłych. Mimo przeciętnych 

warunków glebowych podstawą rozwoju gospodarczego gminy jest rolnictwo.  

W ostatnich latach nastąpiło nieznaczne zmniejszenie ogólnej powierzchni najsłabszych gleb 

(kl. VI), które zostały zalesione. Powyższe zmiany nastąpiły m.in. we wsiach: Glina, Lubocz, 

Roszkowa Wola, Sadykierz.  

Zmiany w zasobach glebowych postępują w sposób nienaruszający równowagi środowiska 

rolniczego. 

Gospodarka odpadami 

Gminne składowisko odpadów w Roszkowej Woli zostało zamknięte w 2010 r. Zgromadzone 

odpady zarówno na etapie eksploatacji, jak i jego zamknięcia zostały zabezpieczone przed 

nadmiernym oddziaływaniem na środowisko - prowadzony jest monitoring stanu wód 

podziemnych. Dostarczane na składowisko ustabilizowane osady ściekowe z oczyszczalni 

w Bartoszówce w ilości ok. 5 t/rok, były wykorzystywane do rekultywacji warstw izolacyjnych 

i powierzchniowych. W 2011 r. na składowisku zostały wykonane nasadzenia bzu, ubytki 

krzewów spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zostały uzupełnione 

sadzonkami dzikiej róży, wierzb i brzóz. Teren został zrekultywowany. 

Obecnie odpady stałe z obszaru gminy Rzeczyca na podstawie umowy odbierane są przez firmy 

zewnętrzne. 
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Zbiórka odpadów niebezpiecznych (m.in.: baterie, sprzęt elektroniczny, opony, artykuły 

farmaceutyczne, substancje toksyczne) oraz wielkogabarytowych od 1 lipca 2013 r. odbywa się 

w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) we wsi Rzeczyca.  

Firmy odbierające odpady z gminy Rzeczyca prowadzą własną gospodarkę odpadami 

opierającą się głównie na recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych, działając na 

podstawie przepisów odrębnych. 

Na obszarze gminy nie występują mogilniki, dawniej służące do stałego przechowywania 

odpadów niebezpiecznych, w tym przeterminowanych środków ochrony roślin. 

Wg stanu na październik 2020 r. na terenie gminy Rzeczyca ujawniono 7,8 tys. ton wyrobów 

zawierających azbest. 

Poważne awarie 

Na obszarze gminy Rzeczyca nie występują obiekty przemysłowe, które mogłyby generować 

zagrożenia awarią przemysłową. 

Niebezpieczeństwo wystąpienia awarii na terenie gminy stwarza transport samochodowy 

substancji niebezpiecznych. W większości przypadków, transport ten dotyczy paliw płynnych. 

Szczególne zagrożenia występują na drogach o największym ruchu tego typu przewozów. 

Zagrożenia środowiska przyrodniczego 

Zagrożenie powodziowe 

W dniu 15 kwietnia 2015 r. opublikowane zostały Mapy zagrożenia powodziowego, 

a następnie w dniu 22 października 2020 r. opublikowano aktualizację tych map oraz nowe 

mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Zgodnie z ustawą Prawo 

wodne mapy te stanowią oficjalne dokumenty planistyczne i są podstawą podejmowania 

działań związanych z planowaniem przestrzennym. W związku z powyższym dla wybranych 

rzek lub ich odcinków przestały obowiązywać studia ochrony przeciwpowodziowej. 

W odniesieniu do rzeki Pilicy przestało obowiązywać „Studium dla obszarów 

nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi” oraz „Studium dla potrzeb 

planów ochrony przeciwpowodziowej – Etap I. Rzeka Pilica” – stanowiące uzupełnienie do 

wymienionego wyżej Studium, w których wyznaczono zasięg obszarów zagrożonych wodą 

powodziową rzeki Pilicy o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% (powódź stuletnia).  

Dla rzeki Pilicy zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego do km 278+000, zgodnie 

z którymi w granicach gminy Rzeczyca znajdują się obszary przylegające do rzeki Pilicy, które 

znajdują się w zasięgu: 

- obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (10%) oraz średnie i wynosi raz na 100 lat (1%), 
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- obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi, na których prawdopodobieństwo 

wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (0,2%). 

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne obszary szczególnego zagrożenia powodzią 

obejmują: 

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 

100 lat, 

- obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat, 

- obszary, między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim 

brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, a także wyspy 

i przymuliska, 

- pas techniczny stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; 

jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami 

bezpieczeństwa i ochrony środowiska. 

Dla rzeki Pilicy opracowano także mapy ryzyka powodziowego, na których wskazano 

następujące elementy: 

‐ szacunkową liczbę ludności zamieszkującej obszar zagrożony; 

‐ budynki mieszkalne oraz obiekty o szczególnym znaczeniu społecznym (tj. szpitale, szkoły, 

przedszkola, hotele, centra handlowe i inne) - dla których głębokość wody wynosi > 2 m 

oraz < 2 m (graniczna wartość głębokości wody – 2 m została przyjęta w związku 

z przyjętymi przedziałami głębokości wody i ich wpływu na stopień zagrożenia dla ludności 

i obiektów budowlanych); 

‐ obszary i obiekty zabytkowe; 

‐ obszary chronione, tj. ujęcia wód, strefy ochronne ujęć wody, kąpieliska, obszary ochrony 

przyrody; 

‐ potencjalne ogniska zanieczyszczeń wody, w przypadku wystąpienia powodzi, tj. zakłady 

przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków, składowiska odpadów, 

cmentarze; 

‐ wartości potencjalnych strat dla poszczególnych klas użytkowania terenu, tj. tereny 

zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny komunikacyjne, lasy, tereny 

rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki rolne, wody. 

Poziom wody stuletniej dla pozostałych rzek i cieków nie był nigdy przedmiotem opracowania 

hydrologicznego, nie powstała wcześniej  mapa zalewów powodziowych pozostałych rzek 

gminy Rzeczyca, a obecnie również nie sporządzono dla nich map zagrożenia powodziowego. 
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Uwzględnienie zagrożenia powodziowego w planowaniu przestrzennym jest niezbędne. 

Analiza osadnictwa potwierdza, iż w przeszłości osadnictwo lokowane było w miejscach 

bezpiecznych od powodzi. Dopiero później wiele z nich rozrastało się, obejmując swym 

zasięgiem tereny zalewowe. 

Obecnie coraz częściej zdarza się, że obszary zagrożone powodzią są jednocześnie obszarami 

atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów. Na terenach zagrożonych istotne jest racjonalne, 

uwzględniające aktualne możliwości technologiczne – ograniczanie zagospodarowania. 

Stosuje się w tym celu instrumenty prawne lub ekonomiczne. Pierwsze z nich dotyczą zakazu 

lub ograniczenia możliwości zabudowy na określonych terenach. Z kolei elementy 

ekonomiczne dotyczą uzależnienia pomocy państwa od spełnienia pewnych wymagań. 

Przykładem może być powstrzymanie się od zabudowy określonych terenów lub stosowanie 

odpowiednich technologii. 

Działania powyższe wymagają zdefiniowania obszarów zagrożonych i jakościowej 

kwantyfikacji ryzyka w postaci podziału na strefy.  

Problem sprowadza się przeważnie do:  

‐ określenia strefy, gdzie ma obowiązywać zakaz zabudowy,  

‐ wprowadzenia strefy ograniczonej zabudowy o specjalnych wymaganiach technologicznych 

(powodzioodporność), 

‐ wprowadzenia obszaru, gdzie zagrożenie powodziowe jest na tyle małe, iż nie skutkuje 

ograniczeniem zabudowy.  

Cieki na obszarze gminy Rzeczyca płyną częściowo w korytach naturalnych, a na niektórych 

odcinkach – w korytach wyprostowanych, uregulowanych.  

Struga Rzeczyca oraz rzeka Luboczanka mają koryto częściowo uregulowane, częściowo 

naturalne (struga Rzeczyca jest uregulowana na odcinku 6105 m (w obrębie Rzeczyca 5882 m, 

w obrębie Kawęczyn 223 m), a rzeka Luboczanka na odcinku 2544 m (w obrębie Lubocz 

2034 m, w obrębie Kanice 510 m).  

Struga Olszówka jest nieuregulowana. Płynie ona w granicach administracyjnych gminy przez 

niezabudowane obszary leśne – nie tworzy więc zagrożenia powodziowego dla siedlisk 

ludzkich. W przypadku dwóch pozostałych cieków: terasy zalewowe najbardziej zagrożone 

powodzią, powinny być wolne od zabudowy. Wolne od zabudowy powinny też zostać te 

fragmenty teras nadzalewowych w dolinie Luboczanki, które dziś są pokryte użytkami 

zielonymi. 

Zabieg regulacji koryt rzecznych i budowa zbiorników małej retencji mają na celu stworzenie 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego. Najprostszą metodą zabezpieczenia siedlisk przed 
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zagrożeniem powodziowym jest lokalizacja zabudowy powyżej obszarów zagrożonych 

powodziami. 

Zagrożenie ruchami masowymi 

Zjawisko ruchów masowych polega na przemieszczaniu się pokryw zwietrzelinowych oraz 

przypowierzchniowych skał luźnych i zwięzłych pod wpływem siły ciężkości w obrębie 

stoków. Odrywanie i przemieszczanie zwietrzeliny w dół po stoku jest mniejsze, gdy kąt 

nachylenia stoku jest mniejszy, zaś spoistość i zwięzłość podłoża – są większe. Zjawisko może 

powstawać pod wpływem naturalnych zjawisk (oddziaływania wód opadowych, lodu, śniegu) 

lub działalności człowieka w strefie krawędziowej doliny lub w strefie stoku. Zjawisko to różni 

się większym rozmiarem zniszczeń od procesów stokowych. 

Słabe ruchy masowe, np. soliflukcja mogą pojawić się już przy kącie nachylenia stoku 2-70, 

przy kącie 7-150 może wystąpić silne spełzywanie i soliflukcja oraz osuwanie. Przy kącie 15-

350 możliwe jest silne osuwanie gruntu. Powyżej 350 następuje zjawisko odpadania i obrywania 

mas zwietrzeliny. Spadki powyżej 350 występują jedynie w strefie krawędziowej stoku doliny 

Pilicy w rejonie wsi Łęg, w postaci skarp przy starorzeczu. Obrywanie nieporośniętych 

roślinnością, stromych stoków doliny Pilicy, w obrębie których zostanie naruszona zwięzłość 

podłoża na obszarze górnej krawędzi doliny stanowi zagrożenie wystąpienia lokalnych ruchów 

masowych. Zagrożenie zależne jest głównie od zwięzłości gleby oraz sposobu użytkowania 

powierzchni. 

W  obszarze gminy Rzeczyca, duże spadki terenu występują generalnie wzdłuż rzeki Pilicy, 

strugi Olszówki oraz rzeki Luboczanki (poniżej wsi Gustawów). Na tych terenach nachylenie 

miejscami przekracza 90. Największe spadki mają kąt nachylenia 140 i są to przeważnie tereny 

zalesione lub użytkowane rolniczo. Pozostałe obszary gminy są płaskie lub lekko faliste. 

Tabela. Osuwiska na obszarze gminy Rzeczyca 

L.p. Lokalizacja [obręb] Powierzchnia [m2] Aktywność 

1. 

Grotowice 

  723,85 nieaktywne 

2. 2286,44 nieaktywne 

3. 1026,25 aktywne okresowo 

4. 

Glina 

1385,90 nieaktywne 

5. 1931,87 nieaktywne 

6. 1512,19 nieaktywne 

7.   479,69 aktywne okresowo 
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Na terenie gminy Rzeczyca występują także tereny zagrożone ruchami masowymi. Występują 

one wzdłuż fragmentów doliny rzeki Pilicy (obręb Grotowice, powyżej drogi DG 116360E oraz 

obręb Grotowice i Lubocz, poniżej drogi DP 4310E) oraz wzdłuż fragmentu strugi Olszówka 

na odcinku między drogą DP 4309E a południową granicą gminy. 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczyca na lata 2017-2020 z perspektywą 

do roku 2025 za najistotniejsze problemy ekologiczne uznano: 

w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza atmosferycznego: 

- węgiel kamienny jako jeden z głównych nośników energii cieplnej w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej i kotłowniach lokalnych, 

- mała liczba instalacji OZE, 

- niescentralizowany system ciepłowniczy, 

- brak przyłącza do sieci gazowej, 

- przekroczenia emisji pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu w skali 

województwa; 

w zakresie gospodarowania wodami: 

- w większości utrzymujący się od wielolecia zły stan wód powierzchniowych, 

- możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych przez zanieczyszczenia 

pochodzenia komunikacyjnego, przemysłowego, rolniczego, bytowego (stare szamba, 

niepełna sanitacja), 

- wymagająca poprawy retencja wód, 

- OSN Rylka (JCWP wrażliwa na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzących ze źródeł 

rolniczych); 

w zakresie zasobów powierzchni ziemi: 

- zmiany w użytkowaniu terenu na przestrzeni wielolecia, 

- możliwość lokalnej – niekontrolowanej eksploatacji surowców; 

w zakresie gleb: 

- brak badań w ramach państwowego monitoringu środowiska, 

- małe zainteresowanie rolników badaniami gleb; 

w zakresie zasobów przyrodniczych: 

- spontaniczna sukcesja roślinna, zwiększanie się udziału gatunków synantropijnych, 

- zagrożenie ze strony turystyki kajakowej, pieszej, zmotoryzowanej i konnej; 

w zakresie zagrożenia hałasem: 

- wzrastające natężenie hałasu komunikacyjnego, w którym udział ma transport ciężarowy, 
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- niewystarczające ograniczenia przestrzenne i organizacyjne powodujące przekroczenia 

dopuszczalnych norm emisji hałasu wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, 

- brak możliwości budowy ekranów akustycznych w centrum miejscowości, 

- spadek liczby przejazdów autobusów; 

w zakresie pola elektromagnetycznego: 

- brak corocznych pomiarów WIOŚ, 

- przebieg linii WN; 

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: 

- pojawiające się incydentalnie bakterie grupy coli w wodociągach, 

- niewłaściwa eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków lub ich budowa 

w niekorzystnych warunkach glebowo-wodnych, 

- brak kanalizacji deszczowej, 

- ryzyko braku możliwości rozwoju sieci kanalizacyjnej; tereny Aglomeracji Rzeczyca nie 

spełniają wskaźnika 120 MK/km; 

w zakresie gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów: 

- duży udział w łącznej ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

- brak prawidłowej segregacji odpadów przez część mieszkańców, w szczególności turystów; 

w zakresie zagrożenia poważnymi awariami: 

- znaczne natężenie ruchu ciężarowego, 

- zagrożenia punktowe i liniowe. 

2.4.  Potencjalne zmiany środowiska przy braku realizacji ustaleń projektu zmiany 

Studium 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

inwentaryzującym problemy i potrzeby gminy, a następnie poprzez kompleksową analizę, 

określającym kierunki zagospodarowania przestrzennego, według których gmina dąży do 

optymalnego wykorzystania zasobów i utrzymania możliwie najcenniejszej przestrzeni 

środowiska przyrodniczego, a dzięki temu także do wykreowania właściwych warunków 

zamieszkania (jakość życia), jak i prowadzenia działalności inwestycyjnych (w zgodzie  

z zasadą zrównoważonego rozwoju). Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak wiele 

działań legislacyjnych, decyzyjnych, inwestycyjnych i organizacyjnych powinno być z nim 

zgodne. W projekcie zmiany Studium dla gminy Rzeczyca określono wiele rozwiązań 
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zgodnych ze zrównoważonym rozwojem, opartych na wielorakich programach  

i planach.  

W obecnie procedowanej zmianie Studium dokonano pełnej aktualizacji wszystkich 

uwarunkowań, jak również zweryfikowano i zaktualizowano politykę funkcjonalno-

przestrzenną gminy. 

Brak realizacji ustaleń zmiany Studium uniemożliwi dalszy, zoptymalizowany rozwój gminy, 

spowalniając jego dynamikę (brak możliwości uruchomienia planowanych inwestycji), 

ograniczając go do nieaktualnych ustaleń formalnych – nieadekwatnych do obecnych potrzeb 

i możliwości wynikających z dobrej woli przedstawicieli gminy, zmian gospodarczych oraz 

potrzeb mieszkańców gminy. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE – analiza i ocena  

3.1.  Cele ochrony środowiska  

 (art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…  

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Realizacja celów ochrony środowiska szczebla międzynarodowego 

Cele ekologiczne i prośrodowiskowe ujęte w projekcie zmiany Studium spełniają wymogi 

będące wynikiem zobowiązań międzynarodowych Polski w dziedzinie ochrony środowiska 

wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej – w tym przede wszystkim trwałego 

i zrównoważonego rozwoju oraz zasad ochrony środowiska do polityk krajowych ujętych 

w opracowaniach ramowych takich jak np. Agenda 21, Strategia Lizbońska czy Strategia 

Zrównoważonego Rozwoju UE oraz szeregu konwencji międzynarodowych i dyrektyw Unii 

Europejskiej, które są sukcesywnie wdrażane do polskiego prawodawstwa w zakresie ochrony 

środowiska. 

Dokumentem strategicznym wskazującym na główne wyzwania i najważniejsze priorytety 

polityki ekologicznej RP jest Polityka Ekologiczna Państwa. Główne cele to m.in.: 

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych;  

- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska;  

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska poprzez podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa;  

- ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody;  

- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.  

Ustalenia projektu zmiany Studium nawiązują do powyższych celów i uwzględniają zasady 

zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja celów ochrony środowiska szczebla krajowego 

W zakresie gospodarki przestrzennej zasadniczym dokumentem na szczeblu krajowym jest 

„Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”, która wśród podstawowych 

celów wymienia kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie 

wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. Pożądanymi 

cechami polskiej przestrzeni będzie: konkurencyjność i innowacyjność, spójność wewnętrzna, 

bogactwo i różnorodność biologiczna, bezpieczeństwo oraz ład przestrzenny. Polityka 

przestrzennego zagospodarowania kraju powinna sprostać zaspokojeniu:  

- bieżących potrzeb rozwojowych społeczeństwa w drodze najmniejszych konfliktów 

ekologicznych i społecznych,  
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- możliwości dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego w oparciu o zachowane w dobrym 

stanie zasoby naturalne, kulturowe i lokalne walory środowiska,  

- racjonalnego powiązania rozwoju społeczno-gospodarczego z ochroną zasobów wodnych 

i ich dostępnością,  

- bezpieczeństwa poprzez podjęcie działań na rzecz ograniczenia ryzyka powodziowego oraz 

zagrożenia skutkami suszy,  

- ciągłości i możliwości rozwoju na wielu obszarach Polski przez skuteczną ochronę złóż 

kopalin (w tym wód leczniczych, termalnych i solanek) przed nieracjonalną i nielegalną 

eksploatacją.  

Ustalenia projektu zmiany Studium nawiązują również do powyższych celów (w tym do 

ograniczenia ryzyka powodziowego i zagrożenia skutkami suszy czy na rzecz minimalizowania 

konfliktów ekologicznych). 

Realizacja celów ochrony środowiska szczebla regionalnego 

W zakresie gospodarki przestrzennej zasadniczym dokumentem na szczeblu regionalnym jest 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego oraz plan zagospodarowania 

przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego Łodzi przyjęty Uchwałą Nr LV/679/18 

Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. 

Główne cele to m.in.: 

- racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi poprzez ochronę gleb, ochronę i racjonalne 

gospodarowanie złożami kopalin oraz przywracanie wartości użytkowej gruntom 

zdewastowanym i zdegradowanym, 

- zwiększanie i poprawa jakości zasobów wodnych poprzez ochronę zasobów wód 

powierzchniowych oraz poprawę zdolności retencyjnych zlewni, poprawę jakości wód 

powierzchniowych oraz ochronę zasobów i jakości wód podziemnych, 

- poprawa jakości powietrza poprzez wdrażanie uchwały antysmogowej oraz programów 

ochrony powietrza dla stref, w których notuje się przekroczenia poziomu dopuszczalnych 

stężeń zanieczyszczeń oraz wdrażanie czystych technologii węglowych, 

- kształtowanie zasobów leśnych poprzez ochronę i wzbogacanie istniejących kompleksów 

leśnych i zadrzewień oraz zwiększanie lesistości, 

- zachowanie i wzrost różnorodności biologicznej poprzez ochronę, wzbogacanie lub 

odtwarzanie różnorodności biologicznej, 

- zachowanie najcenniejszych zasobów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zapewnienie 

ciągłości systemu ekologicznego poprzez kształtowanie spójnego systemu obszarów 
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chronionych, ochronę pozostałych terenów cennych przyrodniczo i krajobrazowo oraz 

kształtowanie korytarzy ekologicznych, 

- przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez poprawę klimatu akustycznego, ograniczanie 

zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym, ograniczanie zagrożenia awariami, 

ograniczanie zagrożenia ruchami masowymi ziemi, ograniczanie zagrożenia powodziowego 

oraz przeciwdziałanie skutkom i adaptacja do zmian klimatu. 

Ustalenia projektu zmiany Studium nawiązują również do powyższych celów. 

Cele ochrony środowiska ujęte w projekcie zmiany Studium – poziom lokalny 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym, w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się, m.in. cele 

polityki ochrony środowiska, w tym zachowanie środowiska i poprawa jego stanu, ochrona 

zdrowia ludzkiego oraz rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

W związku z powyższym za podstawowe cele ochrony środowiska w gminie Rzeczyca uznano: 

- ochronę obszaru węzłowego o znaczeniu międzynarodowym – dolina rzeki Pilicy (strefa 

ograniczonego użytkowania), objętego różnymi formami prawnej ochrony przyrody, 

znajdującego się w południowo – wschodniej części gminy - poprzez ograniczenie ruchu 

inwestycyjnego w tym obszarze do niezbędnego minimum (możliwość lokalizacji nowej 

zabudowy formą i typem odpowiadającej już istniejącej, nie ingerującej w rzeźbę i krajobraz 

naturalny), docelowo całkowity zakaz zabudowy, 

- ochronę lokalnego węzła ekologicznego – kompleks leśny Lasów Państwowych 

Nadleśnictwa Spała, objętego różnymi formami prawnej ochrony przyrody, poprzez zakaz 

wprowadzania jakichkolwiek form zabudowy, za wyjątkiem obiektów służących 

gospodarce leśnej oraz zmiany obecnego użytkowania, 

- ochronę lokalnych korytarzy ekologicznych (rzeki Luboczanki, strugi Rzeczyca i strugi 

Olszówka) przed zabudową oraz zmianą sposobu użytkowania terenów przez które one 

prowadzą (łąki i pastwiska). Ochrona potencjału ekologicznego powinna polegać na 

wprowadzeniu zieleni łęgowej wzdłuż koryt rzek i cieków, ograniczenie wprowadzania 

stosownych przegród przestrzennych w poprzek dolin, 

- ochronę lasów państwowych i prywatnych poprzez obowiązek prowadzenia zadań 

zachowawczych i pielęgnacyjnych, zakaz melioracji oraz zakaz zabudowy, 

- wyznaczanie terenów przeznaczonych do zalesienia, obejmujących nieużytki, grunty rolne 

słabo przydatne do produkcji rolnej (gleby klasy V-VI), łączące istniejące kompleksy leśne, 

- ochronę pozostałych terenów zieleni, 
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- ochronę terenów otwartych, w skład których wchodzą grunty rolne, w tym objęte ochroną 

prawną (gleby III klasy bonitacyjnej), 

- respektowanie zasad ochrony w odniesieniu do obiektów i terenów objętych prawną 

ochroną, 

- poprawę stanu i jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  

- poprawę klimatu akustycznego w środowisku zamieszkania ludności, 

- poprawę higieny powietrza atmosferycznego, 

- poprawę właściwości fizyko-chemicznych gleb, przeciwdziałanie procesom 

erozyjno-denudacyjnym, 

- wykorzystywanie alternatywnych źródeł pozyskiwania energii (np. elektrownie wiatrowe, 

mała energetyka wodna – MEW, energia słoneczna), 

W celu realizacji powyższych działań formułuje się szczegółowe ustalenia dotyczące polityki 

przestrzennej gminy w zakresie ochrony i kształtowania poszczególnych elementów 

środowiska przyrodniczego, wpływającą na poprawę warunków życia mieszkańców, 

likwidację zaniedbań w jego ochronie i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.  

Prawna ochrona obiektów i terenów przyrodniczych odbywa się poprzez respektowanie w pełni 

zasad zawartych w aktach prawnych obowiązujących dla poszczególnych form ochrony. 

Na terenie gminy Rzeczyca są to: 

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 2000 „Dolina Pilicy” PLB140003, 

- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 „Dolina Dolnej Pilicy” PLH140016, 

- Spalski Park Krajobrazowy, 

- Rezerwat Przyrody „Żądłowice”, 

- Pomniki przyrody ożywionej. 

W obszarze gminy Rzeczyca planuje się następujące formy ochrony przyrody: 

- Spalsko-Sulejowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

- Zespoły Przyrodniczo – Krajobrazowe „Ptasia Góra” i „Dolina Strugi”, 

- Użytki ekologiczne (starorzecza Pilicy). 

3.2.   Opis projektowanego zagospodarowania 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… 

– t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Uchwałą Nr XVII/120/2020 z dnia 25 maja 2020 r. Rada Gminy Rzeczyca podjęła decyzję 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca, polegającej na zweryfikowaniu  

i uaktualnieniu uwarunkowań oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rzeczyca 

podlegające obecnej zmianie zostało zatwierdzone Uchwałą Nr XIV/69/99 Rady Gminy 

Rzeczyca z dnia 17 grudnia 1999 r. i zmienione Uchwałą Nr XVI/118/2012 Rady Gminy 

Rzeczyca z dnia 16 lutego 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Rzeczyca 

z dnia 18 grudnia 2015 r. 

Obecna zmiana Studium wykonywana jest w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020, poz. 293 z późn. zm.), 

uwzględnia również wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 

2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118 z 2004 r., poz. 1233). 

Zmiana Studium uwzględnia również wymogi ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. 

zm.).  

Kształtowany zgodnie z przyjętymi założeniami układ funkcjonalno-przestrzenny gminy 

Rzeczyca przedstawia rysunek zmiany Studium „Kierunki rozwoju przestrzennego” w skali 

1:10 000. 

Układ ten oparty jest na kontynuacji i rozwoju istniejącej struktury gminy z uwzględnieniem 

przyjętego systemu ochrony wartości przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych oraz 

powiązań zewnętrznych, w  tym z sąsiednimi gminami. 

Na ww. rysunku zmiany Studium wyodrębniono tereny z określeniem przeważającej funkcji. 

Przedstawiono również podstawowy układ komunikacyjny, na który składają się drogi klas: G, 

Z, L, D. Powyższe pozwala określić kształt i strukturę przestrzenną gminy oraz powiązania 

z regionem i sąsiednimi gminami. 

Dla projektowanej zabudowy wyznaczono tereny położone w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenów zurbanizowanych albo o rozpoczętym procesie urbanizacji niekolidujące z ochroną 

środowiska przyrodniczego i stwarzające relatywnie korzystne warunki dla obsługi w zakresie 

infrastruktury technicznej. Dla wyboru terenów rozwojowych przeznaczonych dla działalności 

gospodarczej, istotne znaczenie miały powiązania z wojewódzkim i regionalnym układem 

dróg.  

W projekcie zmiany Studium wyodrębniono tereny zurbanizowane oraz tereny otwarte 

w postaci lasów, dolesień, łąk i pastwisk, gruntów rolnych, a także uwzględniono ich wzajemne 

relacje. 
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Południowa część gminy preferowana jest do zachowania stanu naturalnego, intensyfikacji 

zalesień i rozwoju funkcji rekreacyjnej w oparciu o istniejące oraz przyszłe walory 

krajobrazowe i przyrodnicze przy uwzględnieniu uwarunkowań wynikających z ochrony 

środowiska. 

W części środkowej gminy, o dobrych glebach, przewiduje się rozwój rolnictwa i jego obsługi. 

We wschodniej i południowo-wschodniej części gminy przewiduje się dolesienia stanowiące 

dopełnienie istniejących terenów leśnych oraz zieleni naturalnej w dolinie rzeki Pilicy. 

W północnej części przewiduje się strefę aktywności gospodarczej w bezpośrednim sąsiedztwie 

drogi wojewódzkiej nr 726. 

W środkowej i północnej części gminy przewiduje się lokalizację urządzeń 

elektroenergetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł.  

W strukturze osadniczej gminy, miejscowość Rzeczyca położona w południowo – zachodniej 

części gminy będzie pełnić nadal rolę głównego ośrodka gminnego – bieguna rozwoju 

o tendencjach wzrostowych wymagających przekształceń istniejących struktur przestrzennych 

w powiązaniu z działaniami na rzecz ochrony środowiska i wartości kulturowych. 

Pozostałe jednostki osadnicze, w większości wsie o układzie ulicówek (zabudowa wzdłuż 

istniejących dróg) są adaptowane ze wskazaniem uzupełnień w ciągach zabudowy. Również 

istniejące rozproszone budownictwo zagrodowe nie podlega zmianom. 

Podstawowe zadania i kierunki w procesie kształtowania struktury funkcjonalno - przestrzennej 

gminy Rzeczyca stanowią: 

- poszerzenie zasięgów terenów zruralizowanych poprzez uzupełnienie istniejących ciągów 

zabudowy (obszar całej gminy - głównie tereny mieszkaniowe, tereny przewidziane pod 

usługi i nieuciążliwą działalność gospodarczą),  

- wyznaczenie terenów rozwojowych dla: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – osiedla w Rzeczycy i na pograniczu 

obrębów Rzeczyca i Łęg, 

- zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) (ML) w obrębach: Łęg, Grotowice, 

Zawady, 

- usług sportu, rekreacji i turystyki (UZ) w obrębach Łęg, Grotowice i Roszkowa Wola 

nad Pilicą oraz Rzeczyca, 

- zabudowy związanej z produkcją rolniczą (RPU) w obrębach Glina, Brzozów, 

Bartoszówka, Gustawów, Roszkowa Wola, 

- zabudowy produkcyjno-usługowej (P/U) w obrębach: Glina, Rzeczyca, Kanice, 

Wiechnowice, Bartoszówka, Sadykierz, 
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- dopuszczenie zagospodarowania wskazanych terenów otwartych w formie: 

- eksploatacji powierzchniowej (PE) w obrębach: Gustawów, Grotowice, Glina,  

- farm wiatrowych (EW) i farm fotowoltaicznych (EF) - głównie w północnej i środkowej 

części gminy,  

- wskazanie terenów dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: gospodarki 

ściekowej (K) - oczyszczalnie ścieków w obrębach: Bartoszówka i Roszkowej Woli Kolonii 

oraz gospodarki odpadami (O) w obrębie Rzeczyca,  

- ochrona terenów zieleni urządzonej, gruntów leśnych i rolnych: 

- parków, skwerów, zieleńców (ZP), 

- cmentarzy (ZC), 

- lasów (ZL), 

- łąk i pastwisk w dolinach cieków (RŁ), 

- gruntów rolnych (R), 

- powiększenie zasobów leśnych poprzez projektowane dolesienia (na glebach o słabej klasie 

bonitacyjnej) głównie zlokalizowane w części środkowo – wschodniej  gminy, stanowiące  

dopełnienie istniejącego kompleksu wielkopowierzchniowej ochrony przyrody. 

Dodatkowo w zagospodarowaniu przestrzennym gminy uwzględnia się: 

- wykorzystanie szczególnych cech i miejsc określających wartości przyrodnicze, kulturowe 

i historyczne gminy,  

- projektowane zbiorniki retencyjne: „Kanice”, „Bartoszówka”, „Gapinin” według „Programu 

małej retencji dla województwa łódzkiego”, 

- regionalne i ponadregionalne szlaki rekreacyjne i kulturowe, łączące atrakcyjne tereny na 

obszarze gminy, 

- zagrożenia przyrodnicze (zagrożenie powodzią i ruchami masowymi), 

- ograniczenia w strefach ochronnych istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia, 

- powierzchnię ograniczającą wysokość zabudowy od lotniska wojskowego w Glinniku. 

3.3. Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w zmianie Studium 

wynikających z potrzeb ochrony środowiska  

(art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… –  

t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)   

Projekt zmiany Studium określa politykę funkcjonalno-przestrzenną gminy w nawiązaniu do 

istniejących uwarunkowań oraz przesłanek planistycznych. Ustalone w zmianie Studium 
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zasady zagospodarowania terenów stanowią podstawę do opracowania miejscowych planów 

stanowiących prawo miejscowe, zatem ich znaczenie jest wysokie. 

W projekcie zmiany Studium określono, oprócz ogólnej polityki proekologicznej gminy 

Rzeczyca, m.in. podstawowe wskaźniki urbanistyczne takie jak: minimalna powierzchnia 

biologicznie czynna czy maksymalna powierzchnia zabudowy, co potwierdza dążenie do 

optymalizacji rozwoju gminy w nawiązaniu do m.in. uwarunkowań przyrodniczych. Określenie 

w projekcie zmiany Studium celów ochrony poszczególnych elementów środowiska 

przyrodniczego oraz ustalenie proekologicznych wskaźników urbanistycznych pozwala na 

optymalizację zagospodarowania gminy. 

Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska 

Ustalenia zmiany Studium respektują wymogi określone w przepisach ogólnych  

i szczegółowych z zakresu ochrony środowiska. Szczegółowy wykaz aktów prawnych 

uwzględnionych przy tworzeniu zmiany Studium zawiera pkt 1.4. niniejszej prognozy. 

Realizacja ustaleń zawartych w ww. projekcie obligatoryjnie powinna być zgodna z obowiązującymi 

przepisami.  

Ochrona różnorodności biologicznej 

Jednym ze wskaźników, które narzucają obowiązek zachowania części terenów, jako obszaru 

aktywnego przyrodniczo, jest procentowe określenie „udziału powierzchni biologicznie 

czynnej” w ramach danego terenu lub działki. 

Przez „udział powierzchni biologicznie czynnej” należy rozumieć część powierzchni działki, 

która nie może być zabudowana ani utwardzona nawierzchnią sztuczną, lecz zagospodarowana, 

jako tereny zieleni lub wodne. Do powierzchni biologicznie czynnej należą także fragmenty 

zabudowy - tarasy, stropodachy - z wytworzoną warstwą gleby pokrytą trwałą roślinnością, 

a także nawierzchnie trawiaste urządzeń sportowych i rekreacyjnych.  

Projekt zmiany Studium zakłada przekształcenie w większości terenów obecnie użytkowanych 

rolniczo w tereny budowlane, więc w celu ochrony różnorodności biologicznej należy zadbać, 

by wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej był jak najwyższy, zaś udział 

powierzchni zabudowanej (nieczynnej biologicznie) zoptymalizowany. Określony w zmianie 

Studium wskaźnik minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej jest główną 

wytyczną przy opracowaniu miejscowych planów stanowiących prawo miejscowe. 

W zmianie Studium ustalono poniższe wartości ww. wskaźnika dla terenów, na których 

przewiduje się rozwój zabudowy: 
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Przeznaczenie terenu Symbol 
Powierzchnia            

działek [m²] 

Minimalny udział 

powierzchni 

biologicznie 

czynnej 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN śr. 1000 60% 

zabudowa zagrodowa RM śr. 1500 40% 

zabudowa rekreacji indywidualnej (letniskowej) ML śr. 1500 70% 

zabudowa usługowa z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
U/MN śr. 2000 30% 

zabudowa usługowa U min. 1500 20% 

usługi sportu, rekreacji i turystyki  UZ min. 2500 50% 

zabudowa produkcyjno-usługowa P/U min. 3000 10% 

zabudowa związana z produkcją rolniczą RPU min. 3000 10% 

gospodarka wodna – ujęcie wody W  5% 

gospodarka ściekowa K  5% 

gospodarka elektroenergetyczna E  5% 

gospodarka odpadami O  5% 

farmy fotowoltaiczne EF  5% 

Zachowaniu i wzbogacaniu bioróżnorodności mają służyć zapisy zmiany Studium odnoszące 

się do gospodarowania terenami istniejących lasów i zadrzewień oraz zasady wprowadzania 

dolesień na nowych terenach. W ramach terenów leśnych obowiązuje zachowanie i odnowa 

istniejącej zieleni leśnej, poprzez prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

zmierzającej do zachowania bogactwa przyrodniczego oraz potencjału regeneracyjnego 

i żywotności, jak również podnoszenie wieku rębności. Ponadto w zmianie Studium wyznacza 

się dodatkowe tereny pod dolesienia uwzględniając ustalenia dotyczące lasów wynikające 

z Programu Polskiej Zrównoważonej Gospodarki Leśnej. 

Tereny szczególnej ochrony ekologicznej to doliny rzek i cieków, tereny leśne stanowiące na 

terenie gminy Rzeczyca kompleks wielkopowierzchniowej ochrony przyrody, w skład którego 

wchodzą: obszary węzłowe oraz korytarze ekologiczne pełniące funkcję wentylacyjno – 

klimatyczną. Układ ten wyróżnia się cennymi walorami krajoznawczymi, dużymi zasobami 

wód podziemnych i powierzchniowych, cenną różnorodnością florystyczną i faunistyczną oraz 

istotną rolą klimatotwórczą. Różne komponenty środowiska przyrodniczego tworzą tu 

ekosystemy mające swoje przedłużenie na terenach sąsiednich gmin. Są to jednocześnie 

obszary o przewadze gleb pochodzenia organicznego (wytworzone w warunkach nadmiernego 

nawilgocenia: mady, mursze, torfy) nieprzydatne pod zabudowę (wysoki poziom wód 

gruntowych, okresowe powodzie) i uprawy rolne (słaba klasa bonitacyjna). Prawidłowe 
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funkcjonowanie korytarzy ekologicznych, w ścisłym powiązaniu z krajobrazem odgrywa 

istotną rolę w jakości środowiska przyrodniczego i zamieszkania. Utrzymanie otwartości 

systemu przyrodniczego wymaga użytkowania rolnego dolin o ukierunkowaniu na użytki 

zielone. Doliny należy wykluczyć z zabudowy. Na terenach tych wprowadza się zakaz 

lokalizacji obiektów kubaturowych, przegród przestrzennych w poprzek dolin, za wyjątkiem 

budowli służących gospodarce wodnej. Ochrona potencjału ekologicznego powinna nastąpić 

poprzez wprowadzenie zieleni łęgowej wzdłuż koryt rzek i cieków. 

Na terenach otwartych zajmowanych przede wszystkim przez grunty orne obowiązuje 

zachowanie istniejących oczek wodnych oraz ochrona potencjału ekologicznego tych terenów 

(m.in. szaty roślinnej). Zaleca się intensyfikowanie zadrzewień śródpolnych, z wykorzystaniem 

skarp, obrzeży oczek wodnych dla polepszenia rolniczego mikroklimatu. Rozwijanie 

istniejących i tworzenie nowych pasów zieleni śródpolnej, zarośli i zadrzewień wzdłuż rowów, 

cieków i dróg polnych – pełnione przez nie funkcje wodochronne i wiatrochronne, są 

szczególnie istotne z uwagi na przesuszenie gruntów na większości obszaru gminy 

i postępujące na skutek wylesiania terenów procesy erozyjne gleb. 

W granicach obszarów Natura 2000 określa się niezbędne do utrzymania bądź odtworzenia 

właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH 140016 oraz 

Dolina Pilicy PLB140003 wskazania: 

- należy rezygnować ze stosowania w budownictwie wodnym gruzu i ziemi z wykopów 

budowlanych jako budulca w realizowanych pracach hydrotechnicznych, 

- należy rezygnować z budowy piętrzeń i podpiętrzeń, także okresowych, wód Pilicy, chyba 

że działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów nadrzędnego interesu 

publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia 

i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu przedsięwzięcia na 

cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych 

i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność 

i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000, 

- nie dopuszcza się usuwania drzew i krzewów, chyba że działania te są niezbędne w celu: 

- realizacji zadań ochronnych wynikających z planu zadań ochronnych obszarów Natura 

2000 oraz planów ochrony rezerwatów przyrody, 

- realizacji działań związanych z budową przepraw mostowych, 

- realizacji działań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej, o ile w ramach 

postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego 
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przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpi od konieczności 

wykonania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 lub ocena 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wykaże brak znaczącego 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów, 

- realizacji działań wynikających z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu 

publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub ochrony życia 

i zdrowia ludzi, pomimo znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na 

cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku rozwiązań alternatywnych 

i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, zapewniającej spójność 

i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000 

i wykonywane będą wyłącznie poza okresem lęgowym ptaków, tj. od 16 października do 

końca lutego, 

- dopuszcza się wydobywanie piasku i żwiru z koryta rzeki Pilicy, jeżeli działalność ta jest 

związana z utrzymaniem wód rzeki Pilicy lub urządzeń wodnych przez administratora, 

a także w zakresie budownictwa wodnego dopuszcza się realizację: 

- obiektów służących do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych, 

- urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania oczyszczonych ścieków do wód, 

- stałych urządzeń służących do połowu ryb lub do pozyskiwania innych organizmów 

wodnych na terenie obwodów rybackich rzeki Pilicy, 

- pomostów, kąpielisk, 

- stałych urządzeń służących do dokonywania przewozów międzybrzegowych, 

o ile w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięć: 

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska odstąpi od konieczności wykonania oceny 

oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000, 

- ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 wykaże brak znaczącego 

negatywnego wpływu na przedmioty ochrony tych obszarów 

lub w przypadku, gdy działania te są niezbędne w celu spełnienia koniecznych wymogów 

nadrzędnego interesu publicznego, w tym zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego lub 

ochrony życia i zdrowia ludzi, pomimo stwierdzenia znaczącego negatywnego wpływu 

przedsięwzięcia na cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz wyłącznie przy braku 

rozwiązań alternatywnych i obowiązkowym wykonaniu kompensacji przyrodniczej, 

zapewniającej spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000, 

- należy rezygnować z budowy napowietrznych linii energetycznych (przesyłowych), 
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- należy rezygnować z budowy mostów typu pylonowego, 

- wprowadzenie zapisu dotyczącego wykluczenia prowadzenia imprez masowych w sezonie 

lęgowym ptaków, trwającym od początku marca do 16 października, 

- wyklucza się wstęp na wyspy i kępy znajdujące się na rzece Pilicy w okresie lęgowym 

ptaków, trwającym od początku marca do 16 października. 

Ponadto dla obszaru Natura 2000 „Dolina Pilicy” obowiązują ustalenia zawarte w planie 

ochrony dla tego obszaru. 

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rzeczyca, do którego ustaleń odnosi się niniejsze opracowanie, zawiera zapisy, które mają na 

celu zminimalizowanie kolizji jakie mogą zaistnieć przy urbanizacji nowych terenów.  

Proporcja terenów o różnych formach użytkowania 

Rozwój zabudowy mieszkaniowej oraz tej związanej z aktywnością gospodarczą w gminie 

Rzeczyca kosztem terenów otwartych, czynnych przyrodniczo jest naturalnym procesem, 

notowanym w wielu podobnych gminach. Proporcja terenów o różnym przeznaczeniu nie 

ulegnie znaczącym przeobrażeniom, raczej umocnią się obecne trendy rozwojowe zgodne 

z polityką przestrzenną gminy oraz zamierzeniami inwestycyjnymi właścicieli gruntów.  

3.4.   Ocena wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… –  

t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Projektowane zagospodarowanie będzie wiązało się z następującymi zjawiskami: 

 wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza – na skutek realizacji ustaleń projektu 

zmiany Studium zwiększy się emisja gazów i pyłów do powietrza; ww. proces będzie miał 

największy zakres na terenach działalności gospodarczej – produkcyjno-usługowych, 

a także na terenach zabudowy mieszkaniowej i obsługi komunikacyjnej - prace budowlane 

i wykorzystanie samochodów ciężarowych. Ponadto umożliwienie eksploatacji 

powierzchniowej złóż kopalin również przyczyni się do wzrostu emisji gazów oraz pyłów 

do powietrza, głównie podczas prac wydobywczych oraz poprzez intensywniejszy ruch 

samochodowy związany z dojazdami do kopalń. Należy zaznaczyć, że część ze złóż 

znajdujących się w gminie jest już obecnie eksploatowana; 

 wytwarzaniem odpadów - w ramach obszaru objętego zmianą Studium są oraz będą 

wytwarzane odpady, tj. odpady związane z pobytem ludzi (odpady komunalne, w tym: 

papier, opakowania z tworzyw sztucznych, odpady żywności), odpady związane 

z eksploatacją obiektów (np. lampy oświetleniowe, opakowania), odpady związane 

z funkcjonowaniem działalności m.in. produkcyjno-usługowej, gdzie poza odpadami 



73 

 

związanymi z pobytem ludzi w tych obiektach oraz samą eksploatacją obiektów dodatkowo 

będą występowały odpady poprodukcyjne (smary, związki chemiczne, odpady stalowe, 

odpady z tworzyw sztucznych itp.). Warto zaznaczyć, że odpowiednia polityka władz 

gminy w zakresie ochrony środowiska może znacznie wpłynąć na świadomość 

proekologiczną mieszkańców gminy, a tym samym przyczynić się do selektywnej 

i racjonalnej gospodarki odpadami; 

 wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – zapisy zawarte w zmianie Studium normują 

kwestie związane z gospodarką ściekową oraz opadową przedmiotowego obszaru. 

Obowiązuje zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków wprost do gruntu, wód 

powierzchniowych i podziemnych;  

 wykorzystywaniem zasobów środowiska – na terenie objętym opracowaniem znajdują się 

udokumentowane złoża kopalin (kruszywa naturalne), z których część będzie można 

eksploatować zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzjach koncesyjnych, po eksploatacji 

złóż istnieje obowiązek rekultywacji zdegradowanego terenu; zapisy zmiany Studium 

umożliwiają wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW: 

energii wiatrowej (wiatraki) i energii słonecznej (ogniwa fotowoltaiczne), jeśli 

przeprowadzony kierunek rekultywacji będzie to umożliwiał. Strefa ochronna od ww. 

urządzeń powinna zamknąć się w granicach wyznaczonych dla nich terenów; 

 zanieczyszczeniem gleby lub ziemi – ruch komunikacyjny będzie miał wpływ na immisję 

zanieczyszczeń produktów spalania paliw na tereny położone w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie; na obszarze gminy nie przewiduje się lokalizacji obiektów, których 

funkcjonowanie mogłoby przy respektowaniu wytycznych zmiany Studium powodować 

zanieczyszczenie gleby lub ziemi; zagospodarowanie w formie eksploatacji 

powierzchniowej pozbawi przedmiotowy teren warstwy glebowej; prace eksploatacyjne 

oraz zjawiska z tym związane – wzmożony ruch pojazdów oraz osób, zwiększone 

zapylenie, emisja gazów, mogą przyczynić się do pogorszenia stanu gleb nienaruszonych 

mechanicznie, położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu eksploatacji;  

 przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – w związku z wykopami pod 

fundamenty nastąpi naruszanie wierzchniej warstwy gleby; lokalizacja zabudowy na 

obszarze objętym opracowaniem wpłynie zatem na naturalne ukształtowanie terenu; nastąpi 

przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu w miejscach eksploatacji surowców 

naturalnych, ponieważ powstanie zarówno znaczne zagłębienie terenu, jak i hałda 

poeksploatacyjna z wydobytego materiału; do największych zmian w naturalnym 



74 

 

ukształtowaniu terenu może dojść w przypadku realizacji zbiorników „Gapinin”, „Kanice” 

i „Bartoszówka”. Niezbędne będą wówczas prace ziemne mające na celu uzyskanie 

odpowiedniego kształtu mis zbiorników oraz ich obrzeży. Realizacja tego typu inwestycji 

przyniesie jednak szereg korzyści niezwykle ważnych zarówno dla ludzi, jak i dla 

środowiska przyrodniczego; 

 emitowaniem hałasu – nastąpi wzrost emisji hałasu na poszczególnych terenach – 

największymi emitorami będą tereny produkcyjno-usługowe (niechronione akustycznie na 

podstawie przepisów odrębnych) oraz szlaki komunikacyjne; należy zwrócić szczególną 

uwagę na stosowanie się do obowiązujących norm i przepisów hałasowych oraz do ustaleń 

projektu zmiany Studium na terenach nienormowanych akustycznie a graniczących 

z terenami podlegającymi takiej ochronie; klimat akustyczny ulegnie zmianie także ze 

względu na prowadzenie prac wydobywczych – generowany hałas związany będzie 

z funkcjonowaniem maszyn i urządzeń wydobywających kruszywo oraz wzmożonym 

ruchem samochodów – głównie ciężarowych; klimat akustyczny obszaru objętego 

opracowaniem może ulec zmianie także ze względu na lokalizację na niezainwestowanym 

terenie otwartym elektrowni wiatrowych, których praca wiąże się z emisją hałasu 

i infradźwięków, jednak inwestor zobligowany jest do przestrzegania obowiązujących 

przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym dopuszczalnych norm hałasu; należy 

również liczyć się z okresowym wzrostem hałasu związanym z realizacją inwestycji 

budowlanych; 

 emitowaniem pól elektromagnetycznych – projektowane zagospodarowanie może wiązać 

się z emisją pól elektromagnetycznych – np. prowadzenie nowych odcinków sieci 

elektroenergetycznych; 

 ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – w ramach poszczególnych terenów oznaczonych 

symbolami: P/U położonych w obrębie Kanice oraz wszystkich RPU dopuszcza się 

lokalizację inwestycji stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, w tym 

inwestycji stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii, wyłącznie pod 

warunkiem spełnienia wszystkich wymogów dotyczących dopuszczenia lokalizacji tego 

typu inwestycji określonych w przepisach odrębnych. 

Wpływ ustaleń zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego 

 powietrze: uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, jak też eksploatacja wyrobisk 

odkrywkowych wpłynie na stan powietrza poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery; 
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w celu zminimalizowania potencjalnie negatywnych oddziaływań, każdy podmiot będący 

źródłem zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jest zobligowany do przestrzegania 

uregulowań prawnych (przepisy szczegółowe, w tym normy emisyjne, ustalenia zmiany 

Studium w zakresie infrastruktury technicznej). Nie przewiduje się, by odkształcenia 

parametrów jakości powietrza były znaczące; 

 powierzchni ziemi i gleby: realizacja ustaleń projektu zmiany Studium może wpłynąć 

negatywnie na stan powierzchni ziemi i gleby – wyrównywanie terenów związane 

z pracami budowlanymi, wykopy fundamentowe pod nowymi budynkami i ciągami 

komunikacyjnymi, proces unieczynnienia gleb – są procesami nieodłącznie związanymi 

z uruchamianiem nowych inwestycji. Zmiany związane z przekształceniem powierzchni 

ziemi i gleby będą dotyczyły także terenów, na których planowana jest budowa zbiorników 

retencyjnych; 

 kopaliny: w projekcie zmiany Studium wyznacza się tereny istniejących złóż surowców 

mineralnych oraz obszary i tereny górniczych, na których możliwa jest działalność górnicza 

zgodnie z wydanymi koncesjami. Eksploatacja surowców skutkować będzie stopniowym 

zmniejszaniem zasobów; 

 wody powierzchniowe, jednolite części wód powierzchniowych (JCWP): realizacja ustaleń 

projektu zmiany Studium nie powinna wpłynąć na stan wód powierzchniowych, niemniej 

jednak należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne uruchomienie działalności na 

terenach zabudowy produkcyjno-usługowej, które może prowadzić do przedostawania się 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. W przypadku realizacji na terenie gminy 

zbiorników wodnych, pełniących funkcje retencyjne i rekreacyjno-estetyczne zmianie 

ulegną niewątpliwie stosunki wodne. Zwiększą się zasoby wody, których wykorzystanie 

możliwe będzie do uzupełniania rosnącego zapotrzebowania na wodę (np. w rolnictwie 

poprzez nawadnianie przesuszonych gleb), wyrównywania przepływów w rzece dzięki 

kierowaniu falą wezbraniową oraz do zapewnienia mieszkańcom atrakcyjnych warunków 

do wypoczynku i rekreacji.  

Analiza i ocena wpływu zapisów projektu zmiany Studium na jednolite części wód 

powierzchniowych (JCWP): ustalenia zawarte w projekcie zmiany Studium chronią wody 

powierzchniowe przed degradacją i zanieczyszczeniem. Gmina systematycznie 

rozbudowuje sieci infrastrukturalne oraz poprawia ich stan techniczny. Tereny objęte 

opracowaniem są w zasięgu sieci infrastrukturalnych, wobec czego ich potencjalnie 

negatywny wpływ na stan wód powierzchniowych będzie ograniczony do minimum. 

Na terenie gminy funkcjonuje jedna komunalna oczyszczalnia ścieków, w której 
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zastosowano nowoczesne i proekologiczne rozwiązania techniczne eliminujące możliwość 

przedostawania się zanieczyszczeń do odbiorników. 

Dla nowych przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach objętych opracowaniem należy 

stosować maksymalną retencję.  

Ocena możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” dla zidentyfikowanych części wód 

powierzchniowych: biorąc pod uwagę charakterystykę JCWP, w granicach których znajdują 

się tereny objęte opracowaniem (tj. typ, status, oceny stanu i ryzyka, a także derogacje) 

i ustalenia zawarte w projekcie, należy stwierdzić, że potencjalnie nie powinno nastąpić 

pogorszenie JCWP, a w rezultacie czego, cele środowiskowe ujęte w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” nie będą zagrożone; Zgodnie 

z charakterystyką JCWP występujących na obszarze gminy Rzeczyca, ich ocena ryzyka 

nieosiągnięcia celów środowiskowych jest zagrożona; 

 wody podziemne, jednolite części wód podziemnych (JCWPd): wpływ projektowanego 

zagospodarowania na wody podziemne powinien być nieznaczny; ustalenia projektu 

zmiany Studium dotyczące odprowadzania ścieków, wód deszczowych i roztopowych mają 

charakter ochronny, dążący do minimalizacji negatywnego oddziaływania, niemniej jednak 

należy zwrócić szczególną uwagę na potencjalne uruchomienie działalności na terenach 

zabudowy produkcyjno-usługowej, które może prowadzić do przedostawania się 

zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

Analiza i ocena wpływu zapisów projektu zmiany Studium na jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd): ustalenia zawarte w projekcie chronią wody podziemne przed 

degradacją i zanieczyszczeniem. Gmina jest zwodociągowana – system jest cały czas 

modernizowany, w miarę nowych potrzeb rozbudowywany. Komunalne ujęcia wód 

podziemnych są pod stałym nadzorem, podobnie jak korzystanie z zasobów wód 

podziemnych, których ochrona odbywa się m. in. poprzez stosowanie rygorów określonych 

w decyzjach zasobowych i pozwoleniach wodnoprawnych. 

W projekcie zmiany Studium wprowadzono zapisy dążące do minimalizowania 

wprowadzania nieoczyszczonych zanieczyszczeń bezpośrednio do gruntu. 

Ocena możliwości nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” dla zidentyfikowanych części wód 

podziemnych: biorąc pod uwagę charakterystykę JCWPd, w granicach których znajdują się 

tereny objęte opracowaniem (tj. właściwości fizyczne i chemiczne, oceny ryzyka 

ilościowego oraz chemicznego, a także derogacje) i ustalenia zawarte w projekcie należy 
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stwierdzić, że nie nastąpi pogorszenie JCWPd, a w rezultacie cele środowiskowe ujęte 

w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” nie będą zagrożone. 

Zgodnie z charakterystyką JCWPd występujących na obszarze gminy Rzeczyca, ich ocena 

ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych jest niezagrożona; 

 klimat: projektowane zagospodarowanie nie powinno wpłynąć zarówno na mikroklimat, jak 

i na ponadlokalne warunki klimatyczne, jeśli będą realizowane ustalenia zmiany Studium 

(zwłaszcza te dotyczące ochrony środowiska). Można jednakże wskazać, że planowane 

zbiorniki wodne oraz dolesienia mogą mieć wpływ na omawiany komponent środowiska 

przyrodniczego – korzystny wpływ.  

Oddziaływanie zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych na 

zagospodarowanie wynikające z ustaleń projektowanego dokumentu także nie będzie mieć 

istotnego wpływu.  

Analiza odporności ustaleń projektowanego dokumentu na zmiany klimatu z uwzglę-

dnieniem klęsk żywiołowych 

W projekcie zawarto szereg ustaleń uwzględniających zmieniające się warunki 

klimatyczne, w tym występowanie klęsk żywiołowych. Realizacja powyższych ustaleń ma 

za zadanie ograniczenie do niezbędnego minimum skutków ww. procesów klimatycznych.  

Do powyższych zapisów należy zaliczyć m. in.  

 zakres uciążliwości dla środowiska z racji dopuszczonej funkcji nie może przekraczać 

normatywnych wskaźników i standardów jakości środowiska określonych w przepisach 

odrębnych, obowiązuje zachowanie jakości środowiska na granicy działki budowlanej, 

odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,    

 zapewnienie minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – umożliwiającej 

przenikanie wody do gruntu, przeciwdziałanie spływaniu i innym negatywnym 

procesom geomorfologicznym, 

 zachowanie stref ochronnych od istniejących cmentarzy, 

 dla terenów przeznaczonych do zainwestowania – wyprzedzającego lub równoległego, 

w stosunku do przewidywanej zabudowy, uzbrajania terenu w sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, 

 wspieranie inwestycji OZE (wiatraki, farmy fotowoltaiczne) jako źródło 

alternatywnego pozyskiwania energii, 

 zapewnienie ochrony sanitarnej w strefach istniejących ujęć wody oraz ich osłony przed 

skażeniami (w tym i chemicznymi), 
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 wymóg zaopatrzenia sieci wodociągowych w hydranty dla celów przeciwpożarowych, 

 odprowadzanie czystych wód deszczowych z dachów budynków na własny teren 

z wykorzystaniem retencji terenowej do wód powierzchniowych bądź ziemi bez 

oczyszczania, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów określonych w przepisach 

szczególnych jako zanieczyszczone i nie zaopatrzone w kanalizację deszczową, do wód 

powierzchniowych lub ziemi, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie 

określonym w przepisach szczególnych; 

 odprowadzanie ścieków przemysłowych do zbiorników bezodpływowych, docelowo do 

sieci kanalizacyjnej, po uprzednim oczyszczeniu w stopniu i zakresie określonym 

w przepisach szczególnych. 

 odbieranie odpadów niebezpiecznych przez wyspecjalizowane firmy na podstawie 

stosownych umów, 

 dążenie do stopniowej wymiany linii napowietrznych na kablowe. 

Analiza oddziaływania zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych na 

ustalenia projektowanego dokumentu – autorzy projektu zmiany Studium przy tworzeniu 

poszczególnych zapisów wzięli pod uwagę zmieniające się warunki klimatyczne oraz 

nieprzewidywalność szeregu zjawisk atmosferycznych. Ekstremalne zjawiska pogodowe 

i konieczność zapobiegania ich katastrofalnym skutkom przełożyły się na wprowadzenie do 

projektu zmiany Studium ustaleń wpisujących się do krajowej polityki adaptacyjnej. Zapisy 

zmiany Studium służą odbudowie naturalnej retencji wodnej w celu zniwelowania suszy 

hydrologicznej i ochrony przed podtopieniami, utrzymaniu drożności korytarzy 

ekologicznych i migracyjnych oraz umożliwienie wykorzystania OZE (wiatraki, urządzenia 

fotowoltaiczne) do produkcji energii; 

 rośliny i zwierzęta: przekształcenie terenów dziś otwartych, użytkowanych rolniczo na 

tereny zabudowane wpłynie negatywnie na szatę roślinną oraz zwierzęta na nich bytujące – 

np. zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, zabudowa, powstawanie ogrodzeń, 

skomunikowanie obszaru. W przypadku realizacji zbiorników wodnych, dolesień oraz 

postulowanych nasadzeń śródpolnych i wzdłuż cieków mogą nastąpić zauważalne korzyści 

dla środowiska przyrodniczego. Sąsiedztwo w/w obiektów i terenów może stać się ostoją 

ptaków wodno-błotnych oraz innych zwierząt i roślin żyjących w takich warunkach 

środowiskowych; 
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 ekosystemy i krajobraz: projektowanie zagospodarowanie wpłynie na istniejące na danym 

obszarze ekosystemy i otaczający krajobraz – tereny otwarte zostaną zurbanizowane, 

lokalizacja dominant przestrzennych w postaci elektrowni wiatrowych zaznaczy się 

w otaczającym krajobrazie. Dla terenów płaskich negatywny wpływ na krajobraz 

planowanej elektrowni wiatrowej maleje wraz ze wzrostem odległości od inwestycji. 

Parametry (w tym wysokość), jak i lokalizacja ww. elektrowni muszą spełniać wymogi 

wynikające z przepisów odrębnych. 

W wyniku dolesień powiększeniu natomiast ulegną ekosystemy leśne. Wykreowaniu 

nowych ekotopów mogą służyć zaproponowane do realizacji zbiorniki wodne o różnych 

funkcjach ekologicznych; 

 zabytki i dobra materialne: ustalenia zawarte w zmianie Studium chronią istniejące na 

terenie gminy dziedzictwo kulturowe (w tym zabytki i dobra materialne); 

 zdrowie ludzi: w projekcie zmiany Studium ujęto szereg zapisów ograniczających 

oddziaływanie m. in. terenów inwestycyjnych, aktywności gospodarczej, zwłaszcza 

zabudowy produkcyjno-usługowej na środowisko, w tym ludzi. Jednym z elementów 

oddziaływania projektowanego zagospodarowania na zdrowie przyszłych użytkowników 

terenu będzie hałas. Szkodliwość hałasu zależy od jego natężenia, charakteru zmian 

w czasie, zawartości składowych niesłyszalnych (ultra- i infradźwięki) oraz długotrwałości 

działania. Przy stosowaniu się do odpowiednich przepisów, hałas (w tym generowany przez 

elektrownie wiatrowe) nie powinien wpływać negatywnie za zdrowie mieszkańców gminy. 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w projekcie zmiany Studium 

wyznaczono tereny, które należy chronić przed hałasem, w celu zapewnienia najlepszego 

stanu akustycznego środowiska, są to następujące tereny: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wybrane tereny zabudowy usługowej 

(związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży) – zaliczone do jednej 

kategorii dopuszczalnego poziomu hałasu w db, 

- zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej), zabudowy 

usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług sportu, 

rekreacji i turystyki – zaliczone do jednej kategorii dopuszczalnego poziomu hałasu 

w db. 

Pozostałych terenów objętych projektem zmiany Studium nie zakwalifikowano do 

podlegających ochronie przed hałasem (w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska), są to 

tereny nienormowane akustycznie. 
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3.5.   Ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania realizacji ustaleń 

zmiany Studium na środowisko przyrodnicze w podziale na oddziaływania: 

 bezpośrednie – zniszczenie pokrywy glebowo-roślinnej w wyniku technicznej zabudowy 

powierzchni ziemi (pod budynkami i nawierzchniami utwardzonymi dróg i placów); silna 

ingerencja w rzeźbę terenu na skutek eksploatacji złóż surowców mineralych; zmiana 

stosunków wodnych i krajobrazu za sprawą realizacji projektowanych zbiorników 

wodnych; zmiana krajobrazu w wyniku dolesień i realizacji farm wiatrowych; 

 pośrednie – poprzez zajęcie pod zabudowę terenów otwartych dojdzie do obniżenia 

różnorodności biologicznej obszaru tej części gminy; wzrost bioróżnorodności nastąpi 

z kolei w wyniku ochrony prawnej przyrodniczo najcenniejszych obszarów gminy, 

realizacji dolesień oraz wykreowania nowych ekosystemów wodnych na bazie 

projektowanych zbiorników retencyjnych i rekreacyjno-estetycznych; 

 wtórne – ogrzewanie budynków, spalanie surowców energetycznych oraz eksploatacja 

pojazdów samochodowych są źródłem emisji gazów obniżających odczyn opadów 

atmosferycznych (kwaśne deszcze), na których oddziaływanie narażone są gleby oraz 

roślinność; w wyniku sukcesywnego zagospodarowania terenów oraz ich funkcjonowania, 

niektóre gatunki zwierząt mogą, np. zmienić swoje żerowiska i miejsca bytowania, 

szukając ich z dala od nowych zabudowań; 

 skumulowane – na terenach zainwestowanych na skutek lokalizacji obiektów  

o różnych funkcjach będą kumulowały się różnego rodzaju zanieczyszczenia – ścieki 

bytowo-gospodarcze, niskie emisje do atmosfery (pyłowo-gazowe) powstałe w procesie 

spalania energetycznego, odpady komunalne;   

 krótkoterminowe, chwilowe – hałas i zanieczyszczenia pyłowo-gazowe powietrza 

powodowane pracą sprzętu budowlanego występujące w fazie realizacji obiektów, dróg; 

 średnioterminowe – unieczynnienie powierzchni ziemi oraz hałas w fazie realizacji 

inwestycji; eksploatacja surowców budowlanych; 

 długoterminowe – po potencjalnym zrealizowaniu docelowego zagospodarowania 

przekształceniu ulegną walory krajobrazowe obszaru - tereny otwarte zmienią się 

w zainwestowane; przeobrażenie istniejącej struktury systemu ekologicznego gminy, 
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warunków środowiskowych, jak i walorów krajobrazowych na skutek realizacji 

zbiorników wodnych i dolesień; 

 stałe – promieniowanie wokół napowietrznych linii elektroenergetycznych; hałas związany 

z funkcjonowaniem terenów inwestycyjnych, hałas związany z infrastrukturą drogową 

i kolejową; uciążliwości wynikające z sąsiedztwa obiektów infrastruktury technicznej 

(oczyszczalnia ścieków, farmy wiatrowe); 

 pozytywne – na skutek wprowadzenia ustaleń zawartych w zmianie Studium zwiększy się 

powierzchnia dolesień, uruchomione zostaną nowe tereny inwestycyjne, powstaną 

zbiorniki rekreacyjno-wypoczynkowe i retencyjne zwiększając atrakcyjność turystyczną 

i inwestycyjną gminy, a co za tym idzie wzrost wpływów do budżetu gminy; realizacja 

kanalizacji sanitarnej pozwoli na poprawę stanu czystości wód i gleby (wyeliminowanie 

nieszczelnych szamb), dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii; 

 negatywne – uruchomienie niezagospodarowanych terenów w celach inwestycyjnych 

może spowodować zmiany w różnorodności biologicznej obszaru gminy (poprzez m.in. 

zajęcie terenów zamieszkanych przez zwierzęta, przecięcie ich tras migracyjnych, czy 

degradację naturalnej roślinności). Powstawanie nowej zabudowy również będzie mieć 

negatywny wpływ na środowisko – produkcja odpadów, przekształcenie fizjografii terenu 

oraz zmniejszenie terenów otwartych. 

Analiza oddziaływania na środowisko przyrodnicze wyznaczonych w projekcie zmiany 

Studium terenów zabudowy związanej z produkcją rolniczą – RPU oraz terenów urządzeń 

elektroenergetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy większej 

niż 100 kW 

Tereny zabudowy związanej z produkcją rolniczą - RPU 

Tereny zabudowy związanej z produkcją rolniczą RPU oznaczone w obecnym projekcie 

zmiany Studium zostały wyznaczone w zmianie Studium zatwierdzonej w 2015 r. W obecnie 

procedowanej zmianie Studium nie wyznacza się nowych terenów RPU. W związku 

z powyższym potrzeba przeprowadzenia szczegółowej analizy zostaje wyeliminowana. 

Tereny urządzeń elektroenergetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy większej niż 100 kW 

W odniesieniu do lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy większej niż 100 kW i ich oddziaływania na środowisko należy wyjaśnić, że: 

 farmy wiatrowe z dopuszczeniem lokalizacji farm fotowoltaicznych EW zostały 

wyznaczone w zmianie Studium zatwierdzonej w 2012 r. W obecnie procedowanej zmianie 
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Studium nie wyznacza się nowych terenów farm wiatrowych. Dodatkowo zrezygnowano z 

jednego terenu znajdującego się na pograniczu dwóch obrębów geodezyjnych: Jeziorzec 

i Roszkowa Wola; 

 farmy fotowoltaiczne EF – ponad połowa terenów (11 z 20, tj. ok. 55%) jest wyznaczona 

w  obowiązującej zmianie Studium z 2015 r. Tereny EF, które zostały wyznaczone 

w  przedmiotowym projekcie zmiany Studium wynikają z uwzględnienia wydanych decyzji 

o warunkach zabudowy (1 teren w Roszkowej Woli, 1 teren w Grotowicach i 4 tereny w 

Rzeczycy) oraz wniosków mieszkańców złożonych do obecnej zmiany Studium (3 tereny: 

w Brzozowie, Łęgu i Roszkowej Woli Kolonii). Ich lokalizacje nie są bardzo eksponowane 

(położone na relatywnie płaskim terenie), część z nich położona jest w bliskim sąsiedztwie 

terenów zurbanizowanych - stanowią kontynuację zabudowy – w związku z czym ich wpływ 

na krajobraz będzie ograniczony i potencjalnie nieznaczny (ich wyznaczenie w projekcie 

zmiany Studium również nie oznacza, że ww. tereny zostaną w praktyce uruchomione), 

warto także zaznaczyć, że większość tych terenów położona jest na terenach użytkowanych 

obecnie rolniczo, na których dochodzi do ingerencji w stan środowiska (m.in. ograniczenie 

fauny do wybranych gatunków, nawożenie wpływające na stan wód powierzchniowych 

i podziemnych, prace polowe zmieniające powierzchnię wierzchnią gruntów). Potencjalne 

uruchomienie urządzeń fotowoltaicznych na ww. terenach nie wpłynie znacząco na stan 

środowiska – panele fotowoltaiczne są jedną z najmniej ingerujących w środowisko 

inwestycji OZE (niewielki wpływ na szlaki migracyjne zwierząt, na ich bytność, jedynie 

relatywnie duży wpływ na roślinność, która pod inwestycją musi być odpowiednio 

pielęgnowana). Dodatkowo, zgodnie z ustaleniami w projekcie zmiany Studium, 

oddziaływanie farmy fotowoltaicznej obligatoryjnie musi zamknąć się w granicach terenu 

EF. Wprowadzenie terenów EF w projekcie zmiany Studium nie przesądza o powstaniu na 

nich farm fotowoltaicznych, bowiem zmiana Studium jest dokumentem określającym 

politykę funkcjonalno-przestrzenną gminy, dopiero na etapie miejscowego planu określa się 

prawo miejscowe. Budowa farmy fotowoltaicznej, zaliczana do przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku, gdy odpowiednie organy 

uznają, iż nie ma potrzeby sporządzania raportu oddziaływania na środowisko i obiekt ten 

nie oddziałuje negatywnie na przyrodę parku krajobrazowego, jest możliwa do 

zrealizowania, co potwierdza paragraf 4 ust. 3 rozporządzenia Nr 4/95 Wojewody 

Piotrkowskiego z dnia 5 października 1995 r. w sprawie utworzenia Spalskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 15, poz. 113); 
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 pozostałe tereny o innych funkcjach, na których można lokalizować ww. urządzenia, 

tj. o funkcjach U, U/Z, RPU, P/U, PE. W obecnie obowiązującej zmianie Studium 2015, 

ww. urządzenia dopuszczone były tylko na terenach P/U. W obecnie procedowanym 

projekcie zmiany Studium inwestycje te dopuszcza się także na terenach U, U/Z, RPU i PE. 

Jeśli chodzi o tereny P/U to nowe tereny wyznaczono na północy gminy w sąsiedztwie drogi 

wojewódzkiej nr 726, jako poszerzenie dotychczasowego terenu P/U wyznaczonego 

w obowiązującej zmianie Studium 2015, a także w obrębach Bartoszówka i Sadykierz - 

nowe tereny inwestycyjne. Nowa zabudowa produkcyjno-usługowa wyznaczona została 

także w obrębie Glina, jako korekta zasięgu terenu już wcześniej wyznaczonego oraz 

w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania. Nie wyznacza się nowych terenów 

RPU. Nowe tereny PE wyznaczono z kolei w Gustawowie, Grotowicach i Glinie, 

a w Luboczy i Roszkowej Woli Kolonii poszerzono zasięgi terenów ustalone 

w obowiązującej zmianie Studium 2015. Ponadto należy zaznaczyć, że w obecnej edycji 

zmiany Studium zmniejszono zasięgi terenów PE w Zawadach oraz Kanicach, a w Glinie 

usunięto na skutek zakończenia eksploatacji. Wpływ na faunę i florę oraz na korytarze 

migracyjne zwierząt w związku z ww. uwarunkowaniami nie powinien ulec większej 

zmianie. 

Należy również podkreślić, że potencjalne oddziaływanie na środowisko inwestycji 

związanych z wytwarzaniem odnawialnych źródeł energii obligatoryjnie ma się zamykać 

w granicach terenów wyznaczonych w projekcie zmiany Studium. Dodatkowo, produkcja 

energii z odnawialnych źródeł wpisuje się w politykę proekologiczną gminy, województwa 

łódzkiego oraz państwa. 

W celu ograniczenia oddziaływania wymienionych poniżej terenów w projekcie zmiany 

Studium ustalono:   

 dla terenów RPU:  

 wzdłuż granic terenów wskazane stosowanie pasów zieleni składających się z zieleni 

wielopiętrowej stanowiących barierę widokową i akustyczną, pełniących funkcję izolacji 

zewnętrznej umożliwiających harmonijne wkomponowanie obiektów w otaczający 

niezruralizowany krajobraz, 

 stosowanie w budynkach przeznaczonych do chowu i hodowli zwierząt systemu 

oczyszczania powietrza z przestrzeni inwentarskiej, mającego na celu redukcję 

uciążliwości odorowych oraz emisję pyłów. Wskazane systemy oparte o takie instalacje 

jak np.: płuczka kwaśna mokra, dwu- bądź trzystopniowy system oczyszczania 
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powietrza, płuczka biologiczna lub biofiltr ze zraszanym podłożem, przy czym 

preferowany do zastosowania jest ostatni z wymienionych systemów, 

 dla terenów P/U:  

 wzdłuż granic terenów wspólnych z terenami przeznaczonymi dla funkcji chronionych 

lub z otwartym krajobrazem wskazane stosowanie pasów zieleni składających się 

z zieleni wielopiętrowej stanowiących barierę widokową i akustyczną, pełniących 

funkcję izolacji zewnętrznej umożliwiających harmonijne wkomponowanie obiektów 

w otaczający niezruralizowany krajobraz. 

3.6.  Rozwiązania zapobiegawcze i ograniczające negatywne skutki realizacji ustaleń 

projektu zmiany Studium  

(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Zawarte w projekcie zmiany Studium obostrzenia dotyczące ochrony środowiska oraz ustalone 

w nim wskaźniki urbanistyczne to tzw. niezbędne minimum, które powinno stanowić podstawę 

do opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych 

terenów.  

Możliwość ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko należy upatrywać 

w nakłanianiu inwestorów przez władze gminy do jak najbardziej restrykcyjnego stosowania 

się do ustaleń wynikających z obowiązujących dokumentów planistycznych oraz przepisów 

ochrony środowiska oraz obligatoryjne wprowadzanie kolejnych ustaleń proekologicznych do 

planów miejscowych stanowiących rozwinięcie ustaleń zmiany Studium. 

 

Zasadnicze zmiany jakie nastąpią w związku z realizacją ustaleń zmiany Studium dotyczą: 

- powiększenia zasięgów istniejących terenów mieszkaniowych (poszerzenie istniejących 

ciągów zabudowy oraz wskazanie nowych lokalizacji do usytuowania zabudowy 

mieszkaniowej), 

- utworzenia terenów usług sportu, rekreacji i turystyki, 

- powiększenia zasięgu terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, 

- realizacji elektrowni wiatrowych i farm fotowoltaicznych, 

- realizacji projektowanych zbiorników retencyjnych i rekreacyjno-krajobrazowych, 

- realizacji dolesień.  

Część terenów zabudowy produkcyjno-usługowej wyznaczonych w projekcie zmiany Studium 

sąsiaduje z terenami mieszkaniowymi podlegającymi ochronie w zakresie dotrzymania 

parametrów jakości powietrza i innych elementów środowiska przyrodniczego stanowiącego 
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środowisko życia człowieka. Z tego względu, przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji 

konkretnych zamierzeń inwestycyjnych należy brać pod uwagę nie tylko ich oddziaływanie na 

danym terenie, ale także w jego sąsiedztwie. Na przyszłych użytkownikach ww. terenów 

inwestycyjnych spoczywa więc obowiązek dotrzymania normatywnych wskaźników 

i standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych oraz zachowanie jakości 

środowiska na granicy działki budowlanej, odpowiednich dla przeznaczenia terenu określonego 

dla działek sąsiednich.  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, m.in. tereny 

mieszkaniowe podlegają ochronie akustycznej, polegającej na zapewnieniu jak najlepszego 

stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 

- utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 

- zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 

Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, w projekcie zmiany Studium 

wyznaczono tereny, które należy chronić przed hałasem, w celu zapewnienia najlepszego stanu 

akustycznego środowiska, są to następujące tereny: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wybrane tereny zabudowy usługowej (związane 

ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży) – zaliczone do jednej kategorii 

dopuszczalnego poziomu hałasu w db, 

- zabudowy zagrodowej, zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej), zabudowy 

usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług sportu, 

rekreacji i turystyki – zaliczone do jednej kategorii dopuszczalnego poziomu hałasu w db. 

Pozostałych terenów objętych projektem zmiany Studium nie zakwalifikowano do 

podlegających ochronie przed hałasem (w myśl ustawy Prawo ochrony środowiska), są to 

tereny nienormowane akustycznie. 

Uciążliwość powodowana prowadzoną działalnością musi zamykać się w granicach działki, 

terenu, dla którego inwestor posiada tytuł, tereny mieszkaniowe w sąsiedztwie nie powinny 

więc być narażone na szkodliwe oddziaływanie projektowanego zagospodarowania. 

Aby warunek ten był spełniony konieczne jest stosowanie odpowiednich rozwiązań 

technicznych ograniczających negatywne skutki przekształcenia obecnych terenów rolnych 

w strefę aktywności gospodarczej. Na ogół działania w zakresie ochrony przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem powietrza (gazy, pyły) pokrywają się z działaniami na rzecz ochrony przed 

hałasem. Jednym z możliwych do zastosowania rozwiązań jest realizacja pasów zieleni 

izolacyjnej od strony terenów mieszkaniowych. Zaleca się stosowanie ciągów roślinności 
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wielowarstwowej  o nieregularnym układzie drzew i krzewów, z dużym udziałem gatunków 

zimozielonych. Przy doborze gatunków należy brać pod uwagę ich odporność na 

zanieczyszczenia, do najodporniejszych gatunków należą m.in.: akacja biała, brzoza 

brodawkowata, czeremcha zwyczajna, dąb czerwony, forsycja pośrednia, klon jesionolistny, 

klon polny, klon srebrzysty, klon zwyczajny, modrzew polski. Zaleca się wyprzedzające 

w stosunku do rozpoczęcia prac budowlanych wprowadzenie nasadzeń, przy czym dla 

osiągnięcia szybszych efektów materiał nasadzeniowy powinien mieć ok. 1 m wysokości. 

Prawidłowo ukształtowany pas zieleni izolacyjnej skutecznie zatrzymuje znaczną część 

zanieczyszczeń powietrza (zwarta dobrze funkcjonująca zieleń zmniejsza 3-krotnie stężenie 

pyłów zawieszonych w powietrzu) oraz łagodzi skutki uciążliwości powodowane hałasem.  

Ponadto istotnym aspektem ograniczania uciążliwości akustycznej projektowanego 

zagospodarowania jest zastosowanie w procesach produkcyjnych urządzeń o niskich 

poziomach akustycznych oraz odpowiednie usytuowanie na działce urządzeń akustycznie 

uciążliwych, a także zastosowanie przy projektowaniu obiektów emitujących hałasy 

odpowiednich rozwiązań technicznych tłumiących hałasy, tj. stosowanie elementów 

amortyzujących drgania, odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń w budynku, zastosowanie 

przegród izolujących. Stosowanie tych i innych rozwiązań wpłynie na zminimalizowanie 

wpływów zakładów produkcyjnych na klimat akustyczny środowiska i pozwoli na dotrzymanie 

wymaganych standardów na terenach podlegających ochronie akustycznej. 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

przedsięwzięć mogących (zawsze i potencjalnie) znacząco oddziaływać na środowisko 

wymagane jest uzyskanie decyzji środowiskowej. W ramach jej uzyskiwania dokonywana 

może być ocena oddziaływania na środowisko, w ramach której sporządza się raport 

oddziaływania na środowisko:  

- obligatoryjnie - dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 

- fakultatywnie - dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko. 

Należy także zaznaczyć, że specyfika CMK  oraz bliskie sąsiedztwo terenów podlegających 

ochronie akustycznej powoduje konieczność wprowadzenia rozwiązań minimalizujących 

oddziaływanie akustyczne. Na obszarze gminy Rzeczyca wskazuje się zabezpieczenia 

akustyczne dla lokalizacji, gdzie wartości dopuszczalnego hałasu w środowisku zostały 

przekroczone o ponad 1 dB, tj. na dwóch odcinkach: od 59,85 km do 59,95 km oraz od 61,24 
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km do 61,35 km, po prawej stronie o wysokości ok. 4,0 m.   

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rzeczyca, do którego ustaleń odnosi się niniejsze opracowanie, zawiera zapisy, które mają na 

celu zminimalizowanie kolizji jakie mogą zaistnieć przy urbanizacji nowych terenów.  

3.7.   Rozwiązania alternatywne do projektu zmiany Studium 

(art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Niniejszy projekt zmiany Studium określa jedynie kierunek przeobrażeń poszczególnych 

terenów, natomiast sama realizacja zapisów zawartych w ww. opracowaniu i ich skutek zależy 

przede wszystkim od stopnia zaangażowania w problemy ekologiczne gminy Rzeczyca władz 

samorządowych oraz samych inwestorów.   

Zaproponowane w projekcie zmiany Studium rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, 

sposobu ich zagospodarowania oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej gwarantują 

prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru.  

Alternatywnym rozwiązaniem w stosunku do projektu zmiany Studium byłoby 

niewprowadzanie zmian do obecnie obowiązującego dokumentu zmiany Studium z 2015 r., tj. 

pozostawienie terenów w ich dotychczasowym przeznaczeniu. Biorąc jednak pod uwagę 

potrzeby rozwojowe gminy Rzeczyca oraz presję ludności na określone obszary atrakcyjne 

przyrodniczo, nie wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych pod budownictwo 

mieszkaniowe, w tym letniskowe oraz pod rozwój usług i produkcji, znacznie oddaliłoby szanse 

na wzrost atrakcyjności na tle gmin sąsiednich, skutecznie ograniczając możliwości rozwojowe 

gminy. 

Innym alternatywnym rozwiązaniem jest lokalizacja zabudowy letniskowej na znacznym 

odcinku (ok. 1 km) wzdłuż rzeki Pilicy na południe od wsi Brzeg. Niewątpliwie teren jest 

bardzo atrakcyjny rekreacyjnie, w szybkim czasie grunty uległyby parcelacji i zmieniły sposób 

zagospodarowania z łąk na letniska, również w budżecie gminy nastąpiłby wzrost dochodów 

z tytułu podatków. Z aspektu przyrodniczego, krajobrazowego oraz społecznego takie 

rozwiązanie powodowałoby wiele konfliktów. Przede wszystkim są to łąki w dolinie rzecznej 

o bardzo wysokich walorach przyrodniczych, na którym występują liczne obowiązujące 

i projektowane formy ochrony przyrody. Masowa zabudowa letniskowa poprzez grodzenie 

działek ograniczyłaby migrację zwierząt, urządzone posesje przekształciłyby istniejącą florę 

doprowadzając do jej częściowego zniszczenia. Również powstające odpady 

i zanieczyszczenia bytowe przy dużym natężeniu w sezonie letniskowym mogłyby 

doprowadzić do silnego zanieczyszczenia rzeki i okolicznej przyrody. Reasumując argumenty 
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lokalizacji dużego osiedla letniskowego wzdłuż rzeki Pilicy: nie jest to dobre rozwiązanie, 

występują tu cenne zasoby przyrodnicze, które są dobrem wspólnym, ich obecność ma 

pozytywne oddziaływanie dla społeczeństwa, w zakresie cech krajobrazowych, 

bioróżnorodności, edukacyjnych, filtracji wód, rekreacyjnych. Należy je chronić przed 

przekształceniem, parcelacją, zawłaszczeniem przez wąską grupę osób i degradacją. Tereny 

zabudowy letniskowej na terenach atrakcyjnych należy wyznaczać bardzo roztropnie, biorąc 

pod uwagę wszelkie procesy odbywające się na danym obszarze. 

Kolejnym alternatywnym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z terenów farm wiatrowych, które 

zostały wyznaczone na etapie zmiany studium 2012 r. Wariant ten byłby najkorzystniejszy dla 

środowiska i jego bezpośredniego otoczenia, ale zarazem byłby niekorzystny w aspekcie  

regionalnej  i  globalnej  emisji zanieczyszczeń  energetycznych  do  atmosfery  

i  przeciwdziałania  zmianom  klimatu  (zamiast źródła tzw. czystej energii w innym miejscu 

będzie musiało powstać źródło konwencjonalne). Również w aspekcie lokalnym pozostawienie 

obszaru w użytkowaniu rolnym ograniczyłoby lub nawet uniemożliwiłoby gminie 

finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska (m.in. gospodarka odpadami, 

gospodarka kanalizacyjna, promocja ochrony przyrody wśród mieszkańców, infrastruktura 

turystyczna). Jednocześnie  nie  miałyby  miejsca  pozytywne  skutki wykorzystania elektrowni 

wiatrowych, których stosowanie przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń  do  

atmosfery,  w  tym  gazów  cieplarnianych  oraz  pozwala  na  oszczędność nieodnawialnych 

zasobów kopalnych surowców energetycznych. Konwencjonalna  elektrownia  opalana  

węglem  kamiennym,  produkując  1  MWh  energii, emituje do atmosfery przeciętnie 2,576 kg 

dwutlenku siarki (SO2), 3,155 kg tlenków azotu (NOX), 0,22  kg  pyłów. Emituje  także  duże  

ilości  dwutlenku  węgla  (CO2)  odpowiedzialnego za ocieplanie się klimatu na Ziemi – około 

833,58 kg. Elektrownia  wiatrowa  o  mocy  nominalnej  wynoszącej  2  MW,  zakładając  

przeciętną wydajność dla branży, może w ciągu doby ograniczać emisję: dwutlenku siarki 

o ok. 24,73 kg; tlenków azotu o ok. 30,29 kg; pyłów o ok. 2,112 kg; dwutlenku węgla 

o ok. 8 ton. Gmina charakteryzuje się stosunkowo dużym potencjałem rolniczym i w pełni go 

wykorzystuje, zaś realizacja planowanej inwestycji jest w pełni zgodna ze zrównoważonym 

rozwojem. 

Alternatywą byłoby też umożliwienie zmiany poszczególnych funkcji terenów z jednoczesnym 

wprowadzeniem zapisów zaostrzających kwestie proekologiczne (np. podwyższenie wskaźnika 

minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, czy obniżenie wskaźnika maksymalnej 

powierzchni zabudowy). Kolejnym rozwiązaniem alternatywnym mogłoby być 

uniemożliwienie wprowadzania nowych terenów produkcyjno-usługowych, które 
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w największy stopniu potencjalnie mogą wpływać na stan środowiska. Można też zamiast 

części terenów budowlanych wprowadzić tereny otwarte, czynne przyrodniczo. Wymienione 

rozwiązania byłyby korzystniejsze z punktu widzenia ochrony środowiska, lecz stałyby w 

sprzeczności z zamierzeniami inwestycyjnymi na danym obszarze (m.in. z polityką 

funkcjonalno-przestrzenną gminy). 

Analiza ustaleń projektu zmiany Studium – od zapisów ogólnych po szczegółowe - pozwala 

stwierdzić, że projekt w optymalnym stopniu spełnia podstawowe wymogi z zakresu ochrony 

środowiska przyrodniczego gminy. 

3.8.   Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla 

innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego 

przedmiotem postępowania 

(art. 52 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Niniejsze opracowanie zawiera informacje wynikające z prognozy oddziaływania na 

środowisko sporządzonej dla zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Rzeczyca zatwierdzonej Uchwałą Nr XVI/109/2015 Rady Gminy 

Rzeczyca z dnia 18 grudnia 2015 r. 

3.9. Analiza powiązań projektu zmiany Studium z obowiązującymi opracowaniami 

planistycznymi sporządzonymi dla obszaru gminy 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) 

Na obszarze gminy Rzeczyca funkcjonuje siedem miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. Wykaz obowiązujących planów zawarto w Rozdz. II, pkt 9.1 projektu tekstu 

zmiany Studium. Ustalenia tych planów stanowią podstawę przekształceń zagospodarowania 

przestrzennego wybranych obszarów gminy Rzeczyca, a także zobowiązanie względem 

właścicieli poszczególnych nieruchomości. Zgodnie z  powyższym, a także ze względu na 

planowane inwestycje w oparciu o ustalenia Studium wraz z  jego kolejnymi zmianami 

(charakterystyka wprowadzanych zmian w ramach kolejnych edycji z 1999 r., 2012 r. oraz 

2015 r. znajduje się w rozdziale I, pkt 2 projektu tekstu zmiany Studium), przedmiotowy projekt 

zmiany Studium w  całości konsumuje ustalenia zawarte w ww. obowiązujących dokumentach 

planistycznych. 

W projekcie zmiany Studium wprowadzono zmiany względem ustaleń zawartych 

w obowiązujących dla obszaru gminy opracowaniach planistycznych, które opisano 

szczegółowo w rozdziale 1.5 tekstu prognozy. 
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Wśród nowych terenów budowlanych przeważają tereny zabudowy zagrodowej RM. 

Wyznaczone zostały one w: Rzeczycy, Stanisławowie, Kanicach Kolonii, Kanicach, 

Bobrowcu, Luboczy, Kawęczynie, Brzezinach, Brzegu i Sadykierzu. Znaczna część nowo 

wyznaczonych terenów zabudowy zagrodowej wynika z uwzględnienia faktycznego stanu 

zagospodarowania. Pozostałą część stanowią tereny w bezpośrednim sąsiedztwie terenów już 

zabudowanych i będące kontynuacją istniejących ciągów zabudowy. Ponadto w projekcie 

zmiany Studium zrezygnowano z tych terenów zabudowy zagrodowej, które zostały 

wyznaczone poza zasięgiem urbanizacji i wymagałyby istotnych inwestycji infrastrukturalnych 

i nie zostały dotychczas zagospodarowane. Dotyczy to  terenów w obrębie Zawady: po 

wschodniej stronie drogi DG 116113E oraz ciągu zabudowy między drogą DP 4307E 

a wschodnią granicą obrębu; terenów w obrębie Glina: po północnej stronie drogi DP 4309E 

przy wschodniej granicy obrębu; terenów w obrębie Kawęczyn: wzdłuż drogi dojazdowej 

odchodzącej od drogi DP 4308E w kierunku wschodnim; terenów w obrębie Lubocz: wzdłuż 

drogi dojazdowej między drogą DP 4308E a rzeką Luboczanką. 

W dalszej kolejności należy wskazać tereny zabudowy produkcyjno-usługowej P/U. Nowa 

zabudowa została wskazana w obrębie Kanice jako rozszerzenie zasięgu terenów 

produkcyjnych już wcześniej wyznaczonych. Poszerzenie zasięgu wynika z planowanej strefy 

działalności gospodarczej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 726. Nowa zabudowa produkcyjno-

usługowa wyznaczona została także w obrębie Glina, jako korekta zasięgu terenu już wcześniej 

wyznaczonego oraz w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania, a także w obrębach 

Bartoszówka i Sadykierz jako nowe tereny inwestycyjne. Ponadto w projekcie zmiany Studium 

zrezygnowano z terenu zabudowy produkcyjno-usługowej w Rzeczycy Nowej po północnej 

stronie drogi DP 4310E, który wyznaczony był poza zasięgiem urbanizacji, nie został 

dotychczas zagospodarowany oraz wymagałby istotnych inwestycji infrastrukturalnych. 

Następnie należy wymienić tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Nowa 

zabudowa została wyznaczona na pograniczu obrębów Rzeczyca i Łęg. 

W projekcie zmiany Studium wyznaczono ponadto nowe tereny usług sportu, rekreacji 

i turystyki UZ w: Grotowicach, Łęgu (2 tereny), Roszkowej Woli i Rzeczycy (Grodzisko 

Rzeczyca), a także nowe tereny zabudowy usługowej U w Rzeczycy, uwzględniające istniejący 

stan zagospodarowania.  

Zmiany nastąpiły także w ramach terenów zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) 

ML, tj. zrezygnowano z terenu w Glinie przy drodze DP 4307E oraz poszerzono zasięg 

dotychczasowych terenów w Grotowicach w skutek uwzględnienia faktycznego 
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zagospodarowania. Ponadto wyznaczono nowy teren zabudowy rekreacji indywidualnej 

w Zawadach, w bezpośrednim sąsiedztwie poeksploatacyjnego zbiornika wodnego.  

W przypadku terenów zabudowy związanej z produkcją rolniczą RPU, zrezygnowano z terenu 

w obrębie Glina przy drodze DP 4307E. 

W przypadku terenów zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej U/MN nie dokonano zmian względem obecnie obowiązującej zmiany Studium 

2015. 

Należy podkreślić, że wszystkie nowo wyznaczone tereny zabudowy stanowią niewielki udział 

w  powierzchni całej gminy, a także w powierzchni terenów rozwojowych.  

Projekt zmiany Studium podtrzymuje ustalenia dla poszczególnych terenów położonych 

w granicach Spalskiego Parku Krajobrazowego ustalone w obowiązującej zmianie Studium 

2015 r. 

W projekcie zmiany Studium dokonano również zmian w zakresie terenów eksploatacji 

powierzchniowej PE. Nowe tereny PE wyznaczono w Gustawowie, Grotowicach i Glinie, 

a w Luboczy i Roszkowej Woli Kolonii poszerzono zasięgi terenów ustalone w obowiązującej 

zmianie Studium 2015. Ponadto zmniejszono zasięgi terenów PE w Zawadach oraz Kanicach, 

a w Glinie usunięto na skutek zakończenia eksploatacji. 

W projekcie zmiany Studium zweryfikowano także tereny gospodarki ściekowej K. 

W Bartoszówce wyznaczono nowy teren dla oczyszczalni ścieków, a we wschodniej części 

gminy zmieniono dotychczasową lokalizację terenu przeznaczonego pod oczyszczalnię 

ścieków, tj. zrezygnowano z terenu gospodarki ściekowej w Roszkowej Woli i wyznaczono 

nowy w Roszkowej Woli Kolonii. 

W projekcie zmiany Studium wyznaczono ponadto tereny gospodarki odpadami O w obrębie 

Rzeczyca, obejmujące zarówno istniejący Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 

jak i teren przeznaczony pod planowaną jego rozbudowę. 

W projekcie zmiany Studium wprowadzono także zmiany w ramach terenów urządzeń 

elektroenergetycznych wytwarzających energię z odnawialnych źródeł. Zrezygnowano 

z jednego terenu farmy wiatrowej z dopuszczeniem lokalizacji farm fotowoltaicznych EW, 

znajdującego się na pograniczu dwóch obrębów geodezyjnych: Jeziorzec i Roszkowa Wola. 

Pozostałe farmy wiatrowe, wyznaczone w zmianie Studium 2012, zostały zachowane. Ponadto 

w projekcie zmiany Studium wyznaczono nowe tereny farm fotowoltaicznych EF, wskutek 

uwzględnienia wydanych decyzji o warunkach zabudowy (w Roszkowej Woli, Grotowicach 

i Rzeczycy) oraz wniosków mieszkańców złożonych do obecnej zmiany Studium 
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(w Brzozowie,  Łęgu i Roszkowej Woli Kolonii). Ich lokalizacje nie są bardzo eksponowane 

(położone na relatywnie płaskim terenie), a ponadto część z nich położona jest w bliskim 

sąsiedztwie terenów zurbanizowanych - stanowią kontynuację zabudowy. 

Dodatkowo w projekcie zmiany Studium dokonano weryfikacji terenów przeznaczonych do 

dolesienia. 

3.10.  Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektowanego dokumentu 

oraz częstotliwość ich przeprowadzania 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Metoda analizy realizacji projektowanego dokumentu polega na ocenie: projektowanego 

oddziaływania oraz skuteczności przewidywanych w ustaleniach zmiany Studium działań 

zapobiegających, ograniczających, kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko 

przyrodnicze i w razie potrzeby zaproponowanie dodatkowych uzupełnień. 

3.11. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…– t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Realizacja ustaleń zmiany Studium nie będzie skutkowała transgranicznym oddziaływaniem na 

środowisko.  

3.12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

(art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku… – t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb 

projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Rzeczyca w jej granicach administracyjnych zainicjowanej uchwałą Nr XVII/120/2020 Rady 

Gminy Rzeczyca z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia ww. zmiany 

Studium.  

Studium jest opracowaniem określającym politykę funkcjonalno-przestrzenną gminy. Nie 

stanowi prawa miejscowego, nie przesądza o ostatecznym przeznaczeniu terenów, wskazuje 

jedynie kierunki rozwoju jednostki samorządu terytorialnego jakim jest gmina. Studium daje 

podstawy do opracowywania miejscowych planów, w których precyzuje się przeznaczenie 

poszczególnych terenów, określa się szczegółowe wskaźniki urbanistyczne. Ustalenia zawarte 

w miejscowych planach nie powinny naruszać ustaleń Studium, zatem ważne jest by zawarte 

w nim ustalenia były jak najbardziej optymalne.  
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Niniejsza prognoza jest podzielona na trzy zasadnicze rozdziały, które dotyczą: 

 informacji ogólnych na temat sporządzanego dokumentu, jego podstaw prawnych, 

przedmiotu i celu opracowania oraz materiałów wykorzystywanych przy sporządzaniu 

prognozy: 

 przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń zmiany 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca, 

 zgodnie z obowiązującymi przepisami, głównym celem niniejszego opracowania – 

prognozy – jest zaprezentowanie społeczeństwu i organom opiniującym ww. projekt, 

zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji 

ustaleń zmiany Studium, 

 celem prognozy jest wstępne ustalenie zakresu uciążliwości dla środowiska, jakie mogą 

wystąpić pod wpływem realizacji ustaleń zmiany Studium oraz wskazanie metod ich 

zmniejszania lub wykluczenia, 

 obszar objęty opracowaniem dotyczy całej gminy Rzeczyca. Gmina położona jest we 

wschodniej części województwa łódzkiego, w powiecie tomaszowskim. Od północy 

graniczy z gminą Cielądz, od wschodu z gminą Nowe Miasto nad Pilicą, od południa 

z gminami: Poświętne, Inowłódz i Odrzywół, a od zachodu z gminą Czerniewice, 

 przy sporządzaniu prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. 

Wykorzystano materiały kartograficzne, raporty oddziaływania na środowisko, 

opracowania planistyczne z zakresu badań środowiska przyrodniczego na omawianym 

terenie oraz przeprowadzono analizę stanu zagospodarowania przestrzennego. 

Zastosowana w niniejszym opracowaniu metoda sporządzenia prognozy polegała na 

porównaniu funkcjonowania obszaru objętego opracowaniem (w sensie ekologicznym) 

w chwili obecnej, z funkcjonowaniem przewidywanym, jako skutek realizacji ustaleń 

projektu zmiany Studium. 

 niniejszą prognozę opracowano w oparciu o wymogi: ustawy z dnia 3 października 

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

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity 

Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 

zm.), dodatkowo wspierając się wymogami obowiązujących ustaw z zakresu m.in. prawa 

budowlanego i inżynierii, samorządu gminnego, ochrony środowiska i ochrony przyrody, 

powierzchni ziemi i geologii, odpadów, gospodarki wodno-ściekowej, ochrony powietrza 
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atmosferycznego i obowiązujących norm hałasu. Przy sporządzaniu prognozy 

wykorzystano również opracowania planistyczne, ogólnogeograficzne, wykazy, bazy 

danych, wytyczne, projekty budowlane, mapy i geoportale. 

 analizy i oceny stanu istniejącego środowiska:  

 według podziału J. Kondrackiego obszar gminy Rzeczyca położony jest w obrębie trzech 

mezoregionów: Wysoczyzny Rawskiej, Równiny Piotrkowskiej i Doliny Białobrzeskiej 

wchodzących w skład makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich, podprowincji 

Nizin Środkowopolskich i prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, 

 gmina Rzeczyca charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą terenu. Na przeważającej 

części północnej i centralnej dominuje niemal płaska wysoczyzna morenowa, a w części 

północno-zachodniej - równiny sandrowe. Urozmaiceniem wysoczyzny są wcinające się 

w nią doliny cieków: struga Rzeczyca i rzeka Luboczanka oraz dolina Pilicy z wysoką 

skarpą północną, dominującą w krajobrazie południowej i południowo-wschodniej części 

obszaru gminy, 

 obszar gminy leży w obrębie antyklinorium środkowopolskiego (wał kujawski), podłoże 

zbudowane jest z m.in. piasków, żwirów i glin pochodzenia polodowcowego 

(zlodowacenie środkowo- i północnopolskie), 

 na terenie gminy znajduje się pięć złóż kruszywa naturalnego o udokumentowanych 

zasobach bilansowych oraz sześć terenów i obszarów górniczych (obecne wydobycie), 

 pod względem hydrograficznym obszar gminy położony jest w dorzeczu Wisły, 

w obrębie zlewni II rzędu rzeki Pilicy, lewobrzeżnego dopływu Wisły. Gminę 

odwadniają: rzeka Pilica, rzeka Luboczanka – lewobrzeżny dopływ Pilicy, struga 

Olszówka - lewobrzeżny dopływ Pilicy, struga Rzeczyca – prawobrzeżny dopływ rzeki 

Luboczanki,  Dopływ z Rzeczycy Nowej oraz Dopływ z Kanic Nowych; JCWP – 

aktualny stan lub potencjał – zły, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 

zagrożona, 2 monitorowane JCWP i 3 niemonitorowane JCWP, 

 wody podziemne na terenie gminy eksploatowane są z utworów czwartorzędu i jury, 

JCWPd – stan dobry, ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – 

niezagrożona, 

 wg udziału poszczególnych klas bonitacyjnych w gminie dominują gleby klas V i VI 

(ok. 63% powierzchni wszystkich gleb), Następne w kolejności są gleby IV klasy (32%). 

Występują także gleby III klasy, objęte prawną ochroną przed zmianą użytkowania na 

inne cele niż rolnicze, jednak ich udział jest bardzo niski (ok. 5%), 
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 klimat typowy dla środkowej Polski, 

 ok. 18,3% powierzchni gminy stanowią lasy, z czego ok. 79% to lasy państwowe, 

 na terenie gminy występują następujące obszary i obiekty objęte prawną ochroną: Obszar 

Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 "Dolina Pilicy" PLB140003, Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk „Dolina Dolnej Pilicy” PLH140016, Spalski Park Krajobrazowy, 

rezerwat przyrody Żądłowice, 8 pomników przyrody (114 drzew), lasy ochronne, 4  parki 

dworskie, 

 na terenie gminy występują także inne tereny cenne przyrodniczo niż wymienione 

powyżej i stanowią je: otulina Spalskiego Parku Krajobrazowego, układ dolin i cieków 

współtworzące system ekologiczny gminy, międzynarodowy korytarz ekologiczny 

Dolina Dolnej Pilicy, 

 w strukturze funkcjonalno-przestrzennej gminy można wyróżnić następujące strefy 

o odmiennym charakterze: strefę systemu ekologicznego (główny międzynarodowy 

korytarz ekologiczny Dolina Dolnej Pilicy niemalże pokrywający się z kompleksem 

wielkopowierzchniowej ochrony przyrody, obejmujący kompleks leśny Lasów 

Państwowych Nadleśnictwa Spała w pd.-zach. części gminy oraz dolinę rzeki Pilicy; 

lokalne korytarze ekologiczne – doliny: rzeki Luboczanki, strugi Rzeczyca, strugi 

Olszówka i ich dopływów – małych bezimiennych cieków; pozostałe lasy, tereny 

wskazane do zalesień); strefę rolniczej przestrzeni produkcyjnej (o najlepszych 

warunkach glebowo – rolniczych i relatywnie wysokiej kulturze rolnej w gminie); strefę 

zurbanizowaną (tereny zabudowy wiejskiej poszczególnych jednostek osadniczych) oraz 

strefę rozwoju (tereny, na których planowana jest zmiana przeznaczenia dla potrzeb 

zabudowy mieszkaniowej, usługowej i aktywności gospodarczej – z ustaloną polityką 

tworzenia warunków do rozwoju), 

 do najważniejszych problemów z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy Rzeczyca 

należą: 

- w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza atmosferycznego: węgiel kamienny 

jako jeden z głównych nośników energii cieplnej w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej i kotłowniach lokalnych, mała liczba instalacji OZE, 

niescentralizowany system ciepłowniczy, brak przyłącza do sieci gazowej, 

przekroczenia emisji pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 oraz benzo(a)pirenu w skali 

województwa, 
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- w zakresie gospodarowania wodami: w większości utrzymujący się od wielolecia zły 

stan wód powierzchniowych, możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

i podziemnych przez zanieczyszczenia pochodzenia komunikacyjnego, 

przemysłowego, rolniczego, bytowego (stare szamba, niepełna sanitacja), 

wymagająca poprawy retencja wód, OSN Rylka (JCWP wrażliwa na 

zanieczyszczenie związkami azotu pochodzących ze źródeł rolniczych), 

- w zakresie zasobów powierzchni ziemi: zmiany w użytkowaniu terenu na przestrzeni 

wielolecia, możliwość lokalnej – niekontrolowanej eksploatacji surowców, 

- w zakresie gleb: brak badań w ramach państwowego monitoringu środowiska, małe 

zainteresowanie rolników badaniami gleb, 

- w zakresie zasobów przyrodniczych: spontaniczna sukcesja roślinna, zwiększanie się 

udziału gatunków synantropijnych, zagrożenie ze strony turystyki kajakowej, 

pieszej, zmotoryzowanej i konnej, 

- w zakresie zagrożenia hałasem: wzrastające natężenie hałasu komunikacyjnego, 

w którym udział ma transport ciężarowy, niewystarczające ograniczenia 

przestrzenne i organizacyjne powodujące przekroczenia dopuszczalnych norm emisji 

hałasu wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, brak możliwości budowy 

ekranów akustycznych w centrum miejscowości, spadek liczby przejazdów 

autobusów, 

- w zakresie pola elektromagnetycznego: brak corocznych pomiarów WIOŚ, przebieg 

linii WN, 

- w zakresie gospodarki wodno-ściekowej: pojawiające się incydentalnie bakterie 

grupy coli w wodociągach, niewłaściwa eksploatacja przydomowych oczyszczalni 

ścieków lub ich budowa w niekorzystnych warunkach glebowo-wodnych, brak 

kanalizacji deszczowej, ryzyko braku możliwości rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

tereny Aglomeracji Rzeczyca nie spełniają wskaźnika 120 MK/km, 

- w zakresie gospodarki odpadami i zapobieganiu powstawaniu odpadów: duży udział 

w łącznej ilości odebranych odpadów komunalnych zmieszanych odpadów 

komunalnych, brak prawidłowej segregacji odpadów przez część mieszkańców, 

w szczególności turystów. 

 projektowanego zagospodarowania: podstawowe zadania i kierunki w procesie 

kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy Rzeczyca stanowią: 
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- poszerzenie zasięgów terenów zruralizowanych poprzez uzupełnienie istniejących 

ciągów zabudowy (obszar całej gminy - głównie tereny mieszkaniowe, tereny 

przewidziane pod usługi i nieuciążliwą działalność gospodarczą),  

- wyznaczenie terenów rozwojowych dla: 

- zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) – osiedla w Rzeczycy i na 

pograniczu obrębów Rzeczyca i Łęg, 

- zabudowy rekreacji indywidualnej (letniskowej) (ML) w obrębach: 

Łęg, Grotowice, Zawady, 

- usług sportu, rekreacji i turystyki (UZ) w obrębach Łęg, Grotowice i Roszkowa 

Wola nad Pilicą oraz Rzeczyca, 

- zabudowy związanej z produkcją rolniczą (RPU) w obrębach Glina, Brzozów, 

Bartoszówka, Gustawów, Roszkowa Wola, 

- zabudowy produkcyjno-usługowej (P/U) w obrębach: Glina, Rzeczyca, Kanice, 

Wiechnowice, Bartoszówka, Sadykierz, 

- dopuszczenie zagospodarowania wskazanych terenów otwartych w formie:  

- eksploatacji powierzchniowej (PE) w obrębach: Gustawów, Grotowice, Glina,  

- farm wiatrowych z dopuszczeniem lokalizacji farm fotowoltaicznych (EW) i farm 

fotowoltaicznych (EF) - głównie w północnej i środkowej części gminy,  

- wskazanie terenów dla inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej: gospodarki 

ściekowej (K) - oczyszczalnie ścieków w obrębach: Bartoszówka i Roszkowej Woli 

Kolonii oraz gospodarki odpadami (O) w obrębie Rzeczyca,  

- ochrona terenów zieleni urządzonej, gruntów leśnych i rolnych: 

- parków, skwerów, zieleńców (ZP), 

- cmentarzy (ZC), 

- lasów (ZL), 

- łąk i pastwisk w dolinach cieków (RŁ), 

- gruntów rolnych (R), 

- powiększenie zasobów leśnych poprzez projektowane dolesienia (na glebach o słabej 

klasie bonitacyjnej) głównie zlokalizowane w części środkowo – wschodniej  gminy, 

stanowiące  dopełnienie istniejącego kompleksu wielkopowierzchniowej ochrony 

przyrody. 

Dodatkowo w zagospodarowaniu przestrzennym gminy uwzględnia się: 

- wykorzystanie szczególnych cech i miejsc określających wartości przyrodnicze, 

kulturowe i historyczne gminy,  
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- projektowane zbiorniki retencyjne: „Kanice”, „Bartoszówka”, „Gapinin” według 

„Programu małej retencji dla województwa łódzkiego”, 

- regionalne i ponadregionalne szlaki rekreacyjne i kulturowe, łączące atrakcyjne tereny 

na obszarze gminy, 

- zagrożenia przyrodnicze (zagrożenie powodzią i ruchami masowymi), 

- regionalne i ponadregionalne szlaki rekreacyjne i kulturowe, łączące atrakcyjne tereny 

na obszarze gminy, 

- ograniczenia w strefach ochronnych istniejących linii elektroenergetycznych wysokiego 

napięcia, 

- powierzchnię ograniczającą wysokość zabudowy od lotniska wojskowego w Glinniku. 

 potencjalnych skutków dla środowiska przyrodniczego ustaleń projektu: 

 na skutek realizacji ustaleń projektu zmiany Studium zwiększy się emisja gazów i pyłów 

do powietrza; ww. proces będzie miał największy zakres na terenach działalności 

gospodarczej – produkcyjno-usługowych, a także na terenach zabudowy mieszkaniowej 

i obsługi komunikacyjnej, 

 w ramach obszaru objętego projektem zmiany Studium są oraz będą wytwarzane odpady 

tj. odpady związane z pobytem ludzi (odpady komunalne, w tym: papier, opakowania 

z tworzyw sztucznych, odpady żywności), odpady związane z eksploatacją obiektów 

(np. lampy oświetleniowe, opakowania), odpady związane z funkcjonowaniem 

działalności m.in. produkcyjno-usługowej, gdzie poza odpadami związanymi z pobytem 

ludzi w tych obiektach oraz samą eksploatacją obiektów dodatkowo będą występowały 

odpady poprodukcyjne, 

 zapisy zawarte w projekcie zmiany Studium normują kwestie związane z gospodarką 

ściekową oraz odpadową przedmiotowego obszaru, 

 ruch komunikacyjny będzie miał wpływ na immisję zanieczyszczeń produktów spalania 

paliw na tereny położone w ich bezpośrednim sąsiedztwie; na obszarze gminy nie 

przewiduje się lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie mogłoby przy 

respektowaniu wytycznych zwartych w projekcie zmiany Studium powodować 

zanieczyszczenie gleby lub ziemi, 

 w związku z wykopami pod fundamenty nastąpi naruszanie wierzchniej warstwy gleby; 

lokalizacja zabudowy na obszarze objętym opracowaniem wpłynie zatem na naturalne 

ukształtowanie terenu; nastąpi przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu 

w miejscach ich eksploatacji, ponieważ powstanie zarówno znaczne zagłębienie terenu 
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jak i hałda poeksploatacyjna z wydobytego materiału; do największych zmian 

w naturalnym ukształtowaniu terenu może dojść w przypadku realizacji zbiorników 

retencyjnych, 

 projektowane zagospodarowanie może wiązać się z emisją pól elektromagnetycznych – 

np. prowadzenie nowych odcinków sieci elektroenergetycznych, 

 uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, jak też eksploatacja wyrobisk 

odkrywkowych wpłynie na stan powietrza poprzez emisję zanieczyszczeń do atmosfery, 

 uruchomienie nowych terenów inwestycyjnych, eksploatacja wyrobisk odkrywkowych, 

szlaki komunikacyjne oraz realizacja farm wiatrowych wpłyną na zanieczyszczenie 

powietrza hałasem, 

 realizacja ustaleń projektu zmiany Studium może wpłynąć negatywnie na stan 

powierzchni ziemi i gleby – wyrównywanie terenów związane z pracami budowlanymi, 

wykopy fundamentowe pod nowymi budynkami i ciągami komunikacyjnymi, proces 

unieczynnienia gleb – są procesami nieodłącznie związanymi z uruchamianiem nowych 

inwestycji, 

 w projekcie zmiany Studium wyznacza się tereny istniejących złóż surowców 

mineralnych oraz obszary i tereny górniczych, na których możliwa jest działalność 

górnicza zgodnie z wydanymi koncesjami. Eksploatacja surowców skutkować będzie 

stopniowym zmniejszaniem zasobów, 

 realizacja zbiorników retencyjnych powinna wpłynąć pozytywnie na stan wód 

powierzchniowych, 

 realizacja ustaleń projektu zmiany Studium nie powinna wpłynąć na stan 

wód podziemnych,  

 realizacja zbiorników retencyjnych oraz dolesień powinna wpłynąć korzystnie na klimat, 

 przekształcenie terenów dziś otwartych, użytkowanych rolniczo na tereny zabudowane 

może wpłynąć negatywnie na szatę roślinną oraz zwierzęta na nich bytujące – np. 

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, zabudowa, powstawanie ogrodzeń, 

skomunikowanie obszaru, z kolei korzystny wpływ będzie mieć realizacja dolesień 

i zbiorników retencyjnych, 

 projektowanie zagospodarowanie wpłynie na istniejące na danym obszarze ekosystemy 

i otaczający krajobraz – tereny otwarte zostaną zurbanizowane, mogą pojawić się 

dominanty w postaci wiatraków, korzystny wpływ powinny mieć dolesienia oraz 

realizacja zbiorników retencyjnych, 
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 ustalenia zawarte w zmianie Studium chronią istniejące na terenie gminy dziedzictwo 

kulturowe (w tym zabytki i dobra materialne), 

 w projekcie zmiany Studium ujęto szereg zapisów ograniczających oddziaływanie m. in. 

terenów inwestycyjnych, aktywności gospodarczej, zwłaszcza zabudowy produkcyjno-

usługowej na środowisko, w tym ludzi, 

 możliwość ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko należy upatrywać 

w nakłanianiu inwestorów przez władze gminy do jak najbardziej restrykcyjnego 

stosowania się do ustaleń wynikających z obowiązujących dokumentów planistycznych 

oraz przepisów ochrony środowiska oraz obligatoryjne wprowadzanie kolejnych ustaleń 

proekologicznych do planów miejscowych stanowiących rozwinięcie ustaleń zmiany 

Studium. 

W analizowanym opracowaniu wyznaczono nowe tereny budowlane – uwzględniające 

istniejący stan zagospodarowania a także takie, dla których istnieją określone zamierzenia 

inwestycyjne (np. wydane decyzje o warunkach zabudowy, plany rozwojowe gminy, wnioski 

mieszkańców), zatem można uznać, że dokonano optymalizacji rozwoju przestrzennego gminy.  

Wstępna analiza wszystkich potencjalnych zmian w środowisku, jakie mogą nastąpić w wyniku 

realizacji ustaleń projektu zmiany Studium, wykazała, że może nastąpić pogorszenie 

parametrów jakości wybranych komponentów środowiska w stosunku do stanu obecnego – 

należy zwrócić szczególną uwagę na inwestycje produkcyjno-usługowe w gminie, które 

potencjalnie w największym stopniu mogą negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Inwestycje polegające na lokalizacji obiektów związanych z produkcją i usługami, produkcją 

rolniczą oraz inwestycje typu OZE (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne) powinny zostać 

zrealizowane przy zastosowaniu wszelkich norm i obostrzeń zawartych w obowiązujących 

przepisach, tak by ich oddziaływanie na środowisko przyrodnicze oraz na najbliższe sąsiedztwo 

(zwłaszcza tereny mieszkaniowe) było jak najmniejsze. 

Należy stwierdzić, iż zespół autorski projektu zmiany Studium wprowadził wszelkie możliwe 

i niezbędne ustalenia mające na celu zminimalizowanie potencjalnego negatywnego 

oddziaływania poszczególnych inwestycji na środowisko przyrodnicze.  

 

 


