
  

 

 

STUDIUM 
UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

GMINY 

MOKRSKO 
 

 

 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLVI/258/10 

RADY GMINY MOKRSKO z dnia 21 czerwca 2010 r. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2010 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

1 

 

SPIS TREŚCI: 

 

I. WPROWADZENIE ............................................................................................................................ 5 
1. Podstawowe informacje. Tryb opracowania .................................................................................................. 5 
2. Powiązania polityki przestrzennej samorządu terytorialnego z polityką przestrzenną województwa ........... 6 
3. Podstawa opracowania studium ..................................................................................................................... 7 

II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ..................................... 8 
1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu..... 8 

1.1. Podstawowe informacje o gminie ........................................................................................................... 8 
1.1.1. Obszar gminy ................................................................................................................................... 8 
1.1.2. Funkcje gminy .................................................................................................................................. 8 

1.2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu .............................................................................................. 8 
1.2.1. Zabudowa mieszkaniowa ................................................................................................................. 8 
1.2.2. Zabudowa zagrodowa ...................................................................................................................... 9 
1.2.3. Zabudowa usługowa ......................................................................................................................... 9 
1.2.4. Przemysł ........................................................................................................................................... 9 
1.2.5. Tereny zieleni ................................................................................................................................... 9 
1.2.6. Użytki rolne .................................................................................................................................... 10 
1.2.7. Wody powierzchniowe i podziemne .............................................................................................. 10 

1.3. Uzbrojenie terenów ............................................................................................................................... 11 
1.3.1. Wodociąg ....................................................................................................................................... 11 
1.3.2. Kanalizacja ..................................................................................................................................... 11 
1.3.3. Gaz ................................................................................................................................................. 11 
1.3.4. Zaopatrzenie w ciepło .................................................................................................................... 11 
1.3.5. Elektroenergetyka .......................................................................................................................... 11 
1.3.6. Telekomunikacja ............................................................................................................................ 11 

2. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony ................................ 12 
3. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego ................................................................................................................................................. 12 
3.1. Położenie fizyczno-geograficzne i rzeźba terenu .................................................................................. 12 
3.2. Budowa geologiczna ............................................................................................................................. 14 
3.3. Gleby ..................................................................................................................................................... 15 
3.4. Wody powierzchniowe i podziemne ..................................................................................................... 15 
3.5. Warunki klimatu lokalnego ................................................................................................................... 17 
3.6. Walory przyrodniczo-krajobrazowe ...................................................................................................... 17 
3.7. Hałas ..................................................................................................................................................... 19 
3.8. Pole elektromagnetyczne....................................................................................................................... 19 
3.9. Uwarunkowania ekologiczne ................................................................................................................ 20 

4. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej20 
4.1. Rys historyczny ..................................................................................................................................... 20 
4.2. Obiekty objęte ochroną ......................................................................................................................... 22 
4.3. Stanowiska archeologiczne ................................................................................................................... 25 

5. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia ........ 26 
5.1. Liczba ludności ..................................................................................................................................... 26 
5.2. Ruch naturalny ludności ........................................................................................................................ 26 
5.3. Struktura ludności ................................................................................................................................. 26 
5.4. Warunki mieszkaniowe ......................................................................................................................... 27 
5.5. Opieka medyczna i socjalna .................................................................................................................. 27 
5.6. Oświata i wychowanie .......................................................................................................................... 28 
5.7. Kultura i sztuka ..................................................................................................................................... 28 
5.8. Obiekty sakralne.................................................................................................................................... 28 
5.9. Administracja i finanse.......................................................................................................................... 29 
5.10. Sport .................................................................................................................................................... 29 
5.11. Turystyka i rekreacja ........................................................................................................................... 29 

6. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia ........................................ 30 
6.1. Zagrożenie powodziowe ....................................................................................................................... 30 
6.2. Zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych ............................................................................................ 30 
6.3. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego .............................................................................................. 30 

7. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Mokrsko .......................................... 30 
8. Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów ........................................................................... 31 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

2 

 

9. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

odrębnych .................................................................................................................................................... 31 
9.1. Pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy ........................................ 31 
9.2. Obszar chronionego krajobrazu............................................................................................................. 32 

10. Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych ................ 33 
11. Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód 

podziemnych ............................................................................................................................................... 34 
11.1. Udokumentowane złoża kopalin ......................................................................................................... 34 
11.2. Główne zbiorniki wód podziemnych .................................................................................................. 34 

12. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych .................................................................................................................................................... 34 
13. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami ........................ 35 
13.1. Sieć drogowa ....................................................................................................................................... 35 
13.2. Zaopatrzenie w wodę .......................................................................................................................... 35 
13.3. Odprowadzanie ścieków ..................................................................................................................... 36 
13.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i gaz ................................................................................ 36 
13.5. Gospodarka odpadami ......................................................................................................................... 36 

14. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych ................ 37 
III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.................................................... 38 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów...................................... 38 
1.1. Wytyczne określania w planach miejscowych zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w 

przeznaczeniu terenów. Dopuszczalny zakres i ograniczenia zmian. .......................................................... 38 
2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z 

zabudowy .................................................................................................................................................... 43 
2.1. Minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne ........................................................... 43 
2.2. Wytyczne określania wymagań dotyczących parametrów i wskaźników urbanistycznych w planach 

miejscowych................................................................................................................................................. 45 
2.3. Tereny wskazane do wyłączenia spod zabudowy ................................................................................. 45 

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i 

uzdrowisk .................................................................................................................................................... 46 
3.1. Wytyczne określania zasad ochrony w planach miejscowych, wynikające z: ...................................... 46 

3.1.1. Potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska .................... 46 
3.1.2. Obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów 

przyrody i parków krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody występujących na terenach objętych 

projektem studium i uzdrowisk ................................................................................................................ 50 
4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej .............. 51 
5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ........................................................ 53 

5.1. Wytyczne określania w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania potencjału już 

istniejących systemów oraz koordynacji lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych .............. 53 
5.1.1. Wodociągi ...................................................................................................................................... 54 
5.1.2. Kanalizacja ..................................................................................................................................... 54 
5.1.3. Gaz ................................................................................................................................................. 54 
5.1.4. Zaopatrzenie w ciepło .................................................................................................................... 54 
5.1.5. Elektroenergetyka .......................................................................................................................... 55 
5.1.6. Telekomunikacja ............................................................................................................................ 55 

5.2.Układ drogowy ....................................................................................................................................... 55 
6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym ................... 57 
7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie 

z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których 

mowa w art. 48 ust. 1 .................................................................................................................................. 58 
8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
 oraz obszary przestrzeni publicznej. ............................................................................................. 58 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym 

obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne ...... 58 
10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej ............................................. 59 

10.1. Obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne .................................................................................................................................... 59 
10.2. Tereny rolne ........................................................................................................................................ 59 
10.3. Tereny trwałych użytków zielonych ................................................................................................... 60 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

3 

 

10.4. Tereny leśne ........................................................................................................................................ 61 
10.5. Tereny przeznaczone do zalesienia ..................................................................................................... 62 

11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych ..................................... 62 
12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny ..................................... 62 
13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia 

działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zm.) ......................................................... 62 
14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji ........................................................... 63 
15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych ................................................................................ 63 
16. Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w 

gminie .......................................................................................................................................................... 63 
IV. WPŁYW UWARUNKOWAŃ, O KTÓRYCH MOWA w art. 10 ust. 1 USTAWY, NA USTALENIE 

KIERUNKÓW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, O KTÓRYCH 

MOWA w art. 10 ust. 2 USTAWY ................................................................................................ 63 
V. POLITYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA .................................................................... 64 
VI. INTERPRETACJA ZAPISÓW USTALEŃ STUDIUM ............................................................... 65 
VII. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ I SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU 

STUDIUM ...................................................................................................................................... 65 
VIII. OBJAŚNIENIE ZMIAN W NOWYM OPRACOWANIU W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ 

EDYCJI STUDIUM ....................................................................................................................... 66 
 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

4 

 

 
 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

5 

 

I. WPROWADZENIE 

 

1. Podstawowe informacje. Tryb opracowania 
 

Studium jest narzędziem kształtowania polityki przestrzennej Samorządu. 

Jest ono wyrazem jego poglądów i postanowień związanych z rozwojem gminy. Głównym 

zadaniem studium jest określenie polityki przestrzennej gminy wpisanej w politykę 

przestrzenną państwa oraz ogólnych kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego 

gminy. Studium ma za zadanie także sformułowanie lokalnych uwarunkowań, celów 

i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem wytyczającym ogólną politykę 

przestrzenną gminy, a jednocześnie posiadać będzie charakter wytycznych do sporządzenia 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Określona w studium polityka 

przestrzenna jest zgodna z zasadami ustanowionymi przepisami prawa i uwzględnia 

w zagospodarowaniu gminy: 

 dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, 

 stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony, 

 walory krajobrazowe, stan środowiska przyrodniczego oraz wymagania jego 

ochrony, 

 warunki i jakość życia, ochrona zdrowia oraz bezpieczeństwa ludności i mienia, 

 potrzeby i możliwości rozwoju gminy, 

 stan prawny gruntów, 

 występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie odrębnych 

przepisów,  

 występowanie udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych, 

 występowanie terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów 

odrębnych, 

 stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 

uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki 

odpadami, 

 zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, 

 wymagania dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury, 

 walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności, 

 potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. 

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium 

uchwala Rada Gminy. Nie jest ono aktem prawa miejscowego, ale zawarte w nim 

i uchwalone przez Radę Gminy zasady polityki przestrzennej winny być wiążące dla Wójta 

i wszystkich jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy. Jest to więc ważny akt 

władczy, w którym Rada Gminy bezpośrednio wpływa na działania całego swojego aparatu 

wykonawczego. 

Gmina Mokrsko dysponuje obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko”, w którym określono główne cele i 

kierunki rozwoju przestrzennego oraz zasady prowadzenia polityki przestrzennej gminy.  

Proces związany ze sporządzeniem projektu studium poprzedziły prace 

przygotowawcze, w wyniku których przygotowano niezbędne materiały piśmienne 

i kartograficzne, przedstawiające stan zagospodarowania przestrzennego gminy. W oparciu 

o te materiały sporządzono projekt studium, przyjętego przez Radę Gminy Mokrsko w/w 

uchwałą.  

W miarę upływu czasu materiał ten wymagał uzupełnienia, wzbogacenia 

i uszczegółowienia o aktualną sytuację i ewoluujące potrzeby gminy. Wójt Gminy Mokrsko 
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dokonał analiz i oceny aktualności studium, która wykazała potrzebę zmiany studium. Po 

dokonaniu oceny Wójt Gminy Mokrsko wystąpił do Rady Gminy Mokrsko z wnioskiem 

o przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko. 

Rada Gminy Mokrsko Uchwałą Nr XXIII/121/08 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mokrsko wyraziła wolę zmiany tego dokumentu. 

Z wejściem w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) zmienił się zakres, problematyka i tryb 

sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Z nowych, 

obowiązkowych do uwzględnienia elementów studium, należy wyszczególnić i ustalić zasady 

ochrony dóbr kultury współczesnej, określić obszary, na których będą rozmieszczone inwestycje 

celu publicznego o znaczeniu gminnym i ponadlokalnym, obszary przestrzeni publicznej, określić 

obszary, dla których sporządzenie planu miejscowego jest obowiązkowe na podstawie przepisów 

odrębnych, określić obszary, dla których gmina zamierza sporządzić plan miejscowy, w tym 

obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze 

i nieleśne, wyszczególnić obszary występowania złóż surowców mineralnych, obszary pomników 

zagłady i ich stref ochronnych, granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych oraz inne 

obszary problemowe w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących 

w gminie. Przystępując zatem do korekty poprzedniej edycji studium, należało dostosować cały 

dokument do wymagań obecnie obowiązującej ustawy.  

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.) sporządzającym studium jest Wójt Gminy 

Mokrsko. Studium, jako dokument, przyjmowane jest uchwałą Rady Gminy Mokrsko i 

podlega nadzorowi wojewody co do zgodności z prawem. 

Studium zawiera tekst oraz rysunki: planszę „Uwarunkowania” w skali 1 : 10 000 

oraz planszę „Kierunki zagospodarowania, polityka funkcjonalno-przestrzenna” w skali 

1 : 10 000. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego powstało 

w oparciu o następujące akty prawne: 

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

(Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 

zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

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

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu 

uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności 

i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1309), 

- przepisy odrębne. 

 

2. Powiązania polityki przestrzennej samorządu terytorialnego z polityką 

przestrzenną województwa 
 

Wójt Gminy Mokrsko sporządzając studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy ma obowiązek uwzględnienia ustaleń strategii 

rozwoju województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 

(art. 11 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). 

Wójt przedkłada studium do zaopiniowania i uzgodnienia. Szczególnie istotne jest, 

aby w studium zostały uwzględnione zamierzenia w zakresie ponadlokalnych inwestycji 

komunalnych i rządowych związanych z zagospodarowaniem terenów. 
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3. Podstawa opracowania studium 
 

Podstawą prawną przystąpienia do opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko” jest art. 9 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Uchwała Rady Gminy Mokrsko Nr XXIII/121/08 z 

dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko.  
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 II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia, 

zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

1.1. Podstawowe informacje o gminie 

1.1.1. Obszar gminy  

Administracyjnie Gmina Mokrsko należy do powiatu wieluńskiego; południowo-

zachodnia i południowo-wschodnia granica gminy jest jednocześnie granicą powiatu 

wieluńskiego i granicą województwa łódzkiego. Gmina Mokrsko graniczy: od wschodu z 

Gminą Pątnów, od północy z Gminą Wieluń, od zachodu z Gminą Skomlin a od południa z 

Gminą Praszka (woj. opolskie). 

Powierzchnia Gminy Mokrsko wynosi 7775 ha. W skład gminy wchodzi 12 sołectw: 

Mokrsko I, Mokrsko II, Brzeziny, Chotów, Jasna Góra, Komorniki, Krzyworzeka I, 

Krzyworzeka II, Mątewki, Motyl, Ożarów, Słupsko. 

 

1.1.2. Funkcje gminy  

Dominującą funkcją na terenie Gminy Mokrsko jest rolnictwo. Jest to z związane 

z przeważającym udziałem użytków rolnych w stosunku do powierzchni gminy. 

Na terenie gminy funkcjonują także zakłady produkcyjne, z których największe to 

cegielnie, zakład mięsny oraz zakład konfekcjonowania ziół. 

1.2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu 

Gmina Mokrsko posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, którego ustalenia obejmują cały obszar gminy. W planie tym określono 

przeznaczenie terenów, z których główne to: 

 tereny zabudowy zagrodowej, 

 tereny zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

 tereny zabudowy letniskowej, 

 tereny usług,  

 tereny usług turystyki i rekreacji,  

 tereny produkcyjno-usługowe,  

 tereny eksploatacji powierzchniowej,  

 tereny infrastruktury technicznej, 

 tereny zieleni, 

 tereny rolne, 

 tereny dróg z usługami komunikacji. 

 

1.2.1. Zabudowa mieszkaniowa 

Ze względu na wiejski charakter gminy budynki mieszkalne występują głównie jako 

element zintegrowany zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych. Coraz częściej 

jednak pojawiają się jednorodzinne, wolnostojące budynki mieszkalne, nie związane 

z prowadzeniem gospodarstwa. Budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne rozwija się 
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najsilniej w Mokrsku i Ożarowie. 

 

1.2.2. Zabudowa zagrodowa 

Zabudowa zagrodowa występuje we wszystkich wsiach na terenie Gminy Mokrsko i 

jest bezpośrednio związana z gospodarstwami rolnymi. Zabudowa zagrodowa składa się 

z budynków mieszkalnych i w zależności od profilu gospodarstwa, budynków inwentarskich 

(np. obór, chlewni, stajni), składowych (stodół), szklarni oraz gospodarczych (garaży, 

składów itp.). 

Ważnym czynnikiem wpływającym na funkcjonowanie rolnictwa jest wielkość 

gospodarstw. W strukturze gospodarstw występuje znaczne rozdrobnienie. Średnia 

powierzchnia jednego gospodarstwa wynosi 5,1 ha.  

W strukturze własnościowej Gminy Mokrsko dominują indywidualne gospodarstwa 

rolne. 

W strukturze upraw dominują zboża oraz ziemniaki. 

 

1.2.3. Zabudowa usługowa 

W Gminie Mokrsko występują obiekty służące zaspokajaniu podstawowych potrzeb 

jej mieszkańców w zakresie administracji, oświaty, opieki medycznej, handlu, kultu 

religijnego, kultury i sztuki oraz sportu i rekreacji. 

 

Na terenie gminy Mokrsko prowadzona jest następująca działalność usługowa: 

 

lakiernictwo pojazdowe piekarnictwo 

usługi transportowe murarstwo – tynkarstwo 

dekarstwo stolarstwo 

ślusarstwo mechanika pojazdowa 

usługi remontowo - budowlane  tartacznictwo 

betoniarstwo kamieniarstwo 

fryzjerstwo gastronomia 

handel obwoźny, hurtowy i detaliczny  usługi mechanizacyjno-agrotechniczne 

usługi medyczne usługi weterynaryjne 

usługi krawieckie video- filmowanie 

punkt wymiany butli gazowych ”Propan–Butan”  Stacja LPG –gaz 

gospodarstwo ogrodnicze działalność związana z ubezpieczeniami 

 

Gęsta i różnorodna sieć usług na obszarze gminy sprawia, iż potrzeby ludności 

lokalnej w tym zakresie są zaspokojone. Prowadzone usługi mają również charakter 

pozalokalny. W rejestrze ewidencji gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy w 

Mokrsku na dzień 31.05.2010 r. wpisanych jest 181 podmiotów gospodarczych. 

 

1.2.4. Przemysł 

Najbardziej znanym zakładem produkcyjnym w gminie jest Cegielnia Ożarów 

wybudowana w 1923 r. Od 1990 roku cegielnia jest własnością prywatną. Modernizacja 

zakładu oraz nowoczesne technologie sprawiły że wyrób jest atrakcyjny i konkurencyjny na 

rynku budowlanym. Inne większe zakłady na terenie gminy to:  

 Cegielnia w Mokrsku zajmująca się produkcją ceramiki budowlanej, 

 Zakład mięsny w Mokrsku (zatrudniający ok. 200 osób), 

 Zakład Konfekcjonowania Ziół w Mokrsku. 

 

1.2.5. Tereny zieleni 

Położenie geograficzne i ukształtowanie terenu mają znaczący wpływ na rodzaj 
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i charakter zieleni występującej w gminie. Największą powierzchnię zajmują lasy. Naturalny 

system zieleni uzupełniony jest przez parki, skwery, cmentarze, sady oraz zieleń 

towarzyszącą zabudowie zagrodowej i mieszkaniowej. 

 

lasy 

Powierzchnia lasów na terenie gminy wynosi 1462 ha, (wskaźnik lesistości wynosi 

19,5%), z czego przeważająca część przypada na południowe obszary gminy. Największe 

kompleksy leśne występują w okolicach wsi Motyl i Ożarów. 

 

łąki 

Największa koncentracja łąk ma miejsce w dolinach rzek i cieków. Tereny te 

odznaczają się dużą bioróżnorodnością.  

 

parki dworskie 

Na terenie gminy zlokalizowany jest park dworski (wpisany do rejestru zabytków, nr 

rej. 413/A) w miejscowości Ożarów oraz parki dworskie znajdujące się w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków zlokalizowane w Chotowie i Mokrsku. Oba parki posiadają bogaty 

drzewostan, jednak wymagają nakładów w celu uporządkowania ich struktury, pielęgnacji 

występującej tam roślinności oraz uzupełnienia o elementy charakterystyczne dla wystroju 

parków zlokalizowanych na terenach wiejskich. Zachowane są w stanie dobrym z czytelnym 

układem zieleni. 

 

cmentarze 

Na terenie gminy znajdują się następujące cmentarze: 

 cmentarz rzymsko-katolicki w Chotowie, 

 cmentarz choleryczny w Chotowie, 

 cmentarz rzymsko-katolicki w Komornikach, 

 cmentarz choleryczny w Krzyworzece 

 cmentarz rzymsko-katolicki w Krzyworzece, 

 cmentarz rzymsko-katolicki w Mokrsku, 

 cmentarz choleryczny w Mokrsku, 

 cmentarz rzymsko-katolicki w Ożarowie, 

 cmentarz choleryczny w Ożarowie. 

Spośród wymienionych cmentarzy funkcji grzebalnych nie pełnią już cmentarze 

choleryczne w Chotowie, Krzyworzece, Mokrsku oraz Ożarowie. 

 

1.2.6. Użytki rolne 
Użytki rolne mają największy udział w powierzchni Gminy Mokrsko. Stanowią one 

73,1% powierzchni gminy i zajmują powierzchnię 5682 ha.  

Warunki glebowe Gminy Mokrsko są korzystne dla produkcji rolnej. Dominującą 

grupą w strukturze gleb Gminy Mokrsko są gleby III i IV klasy bonitacyjnej, pokrywające 

ponad 80% powierzchni użytków rolnych. Gleby III klasy zajmują 16,32%, a IV klasy 

64,15% ogólnej powierzchni użytków rolnych.  

 

1.2.7. Wody powierzchniowe i podziemne 

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

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

na dwie prawie równe części: północno-wschodnią należącą do zlewni rzeki Pyszna oraz 

południowo-zachodnią leżącą w zlewni rzeki Prosna. Obszar gminy nie jest przecięty 

większymi dopływami. Przez gminę przepływa uregulowany ciek zwany Kanałem 

Krzyworzyckim (północno-wschodnia część gminy), w południowe części gminy płyną cieki 
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zwane Ożarką i Motylem, a w północnej części ciek zwany Olszyną. Ponadto występują cieki 

okresowe, a w południowej części pojawiają się tereny podmokłe. Na omawianym obszarze 

brak jest dużych zbiorników wodnych. W kilku miejscowościach gminy (Mokrsko, Ożarów, 

Krzyworzeka, Chotów) znajdują się zbiorniki o charakterze stawów hodowlanych bądź 

zbiorników retencyjnych. Największe skupisko stawów na południe od Ożarowa zajmuje 

powierzchnię ok. 30 ha. 

Południowo-wschodnia część gminy znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód 

podziemnych Nr 325 – Zbiornik Częstochowa. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, jurajski. 

W związku z narażeniem na degradację na terenie Gminy Mokrsko wyznaczono obszar 

wymagający wysokiej ochrony (OWO). 

 

1.3. Uzbrojenie terenów 

1.3.1. Wodociąg 

Wszystkie miejscowości w Gminie Mokrsko są wyposażone w sieć wodociągową. 

Funkcjonują dwa ujęcia wody wykorzystywane na potrzeby wodociągu wiejskiego: w 

Ożarowie i Mokrsku oraz zbiornik wyrównawczy w Ożarowie, a także dwa ujęcia przy 

istniejących obiektach przemysłowych: cegielni w Krzyworzece oraz zakładzie mięsnym 

w Mokrsku. Ujęcia wody objęte są monitoringiem regionalnym. Woda w tych ujęciach 

czerpana jest z poziomu wodonośnego jurajskiego. W 2001 r. (wg raportu o stanie środowiska 

w woj. łódzkim) wody w ujęciu ożarowskim były klasy Ib, co oznacza wody wysokiej 

jakości, nieznacznie zanieczyszczone o naturalnym chemizmie, odpowiadające wodom do 

celów pitnych i gospodarczych wymagającym prostego uzdatniania. Ujęcie w Mokrsku 

zawiera wody nieco gorszej jakości, zaliczone do klasy II, czyli wód średniej jakości o 

naturalnym chemizmie, jak i zmienionych antropogenicznie, wymagających złożonego 

uzdatniania. 

 

1.3.2. Kanalizacja  

W sieć kanalizacji sanitarnej wyposażona jest tylko miejscowość Mokrsko. Ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o mocy przerobowej ok. 

260 m
3
/d. W Mokrsku funkcjonuje jeszcze jedna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, 

w prywatnym przedsiębiorstwie (zakłady mięsne). 

 

1.3.3. Gaz  

Na terenie Gminy Mokrsko nie występuje sieć gazowa. Przez obszar gminy planuje 

się przeprowadzić gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Biadacz – Praszka – Gaszyn – Wieluń 

oraz w wariancie alternatywnym relacji Bąków – Wieluń – Działoszyn. 

 

1.3.4. Zaopatrzenie w ciepło  

Zaopatrzenie w ciepło opiera się na indywidualnych źródła ciepła oraz lokalnych 

kotłowniach zasilanych głównie paliwem stałym. 

 

1.3.5. Elektroenergetyka  

Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV. Gmina dysponuje 

siecią elektroenergetyczną 15 kV wyprowadzoną ze stacji 110/15 kV „Wieluń”, dostosowaną 

do obecnego stopnia zainwestowania. 

 

1.3.6. Telekomunikacja 

Wszystkie miejscowości w Gminie Mokrsko posiadają dostęp do sieci telefonii 

stacjonarnej. W miejscowości Mokrsko znajduje się stacja bazowa telefonii komórkowej. 
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2. Uwarunkowania wynikające ze stanu ładu przestrzennego i wymogów 

jego ochrony 
 

Pod względem funkcjonalno-przestrzennym Gmina Mokrsko charakteryzuje się 

przeważającym udziałem rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Użytki rolne zajmują około 

73 % powierzchni gminy. 

Naczelną rolę przy kształtowaniu systemu osadniczego gminy miał układ 

komunikacyjny. W oparciu o ten układ następował rozwój osadnictwa w gminie. Głównym 

ośrodkiem i najważniejszym elementem struktury przestrzennej gminy jest miejscowość 

Mokrsko, podzielona na sołectwa Mokrsko I i Mokrsko II.  

Na charakter zagospodarowania wsi znajdujących się na terenie gminy wpływ ma 

przede wszystkim dominująca funkcja, tj. produkcja rolnicza. Sieć osadnicza gminy skupiona 

jest głównie przy ciągach komunikacyjnych w postaci pasm zabudowy. Negatywnym 

skutkiem takiego typu zagospodarowania przestrzeni jest brak wyraźnych granic pomiędzy 

miejscowościami. Rozciąganie zabudowy przy głównych ciągach komunikacyjnych wpływa 

niekorzystnie na jakość przestrzeni i uniemożliwia wyodrębnienie centrów miejscowości.  

Częstym zjawiskiem jest lokalizowanie terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. Wraz ze zmieniającą się strukturą 

zatrudnienia w gminie, stopniowo zmniejsza się liczba osób zatrudnionych w rolnictwie, a co 

za tym idzie powierzchnia gruntów rolnych użytkowanych rolniczo. Ponadto w ostatnich 

latach zaznaczył się wyraźny wzrost zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi pod 

zabudowę przez osoby zamieszkujące większe ośrodki miejskie. Utworzenie nowych terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową pozwoli zaspokoić rosnące 

zapotrzebowanie. Głównym celem przy wyznaczaniu terenów nowej zabudowy powinno być 

racjonalne wykorzystanie przestrzeni. Rozwój powinien się ściśle wiązać z potencjałem 

demograficznym gminy i przebiegać etapowo. W pierwszej kolejności należy dążyć do 

uzupełniania i uporządkowania struktury istniejącej zabudowy, a dopiero po odpowiednim 

wypełnieniu tej przestrzeni przystępować do zagospodarowania terenów 

niezainwestowanych. Przyjęte rozwiązania powinny zapewniać ochronę ładu przestrzennego, 

zachować harmonię przestrzenną oraz odpowiednią skalę i proporcje zabudowy. Nie można 

zapominać o wyposażeniu nowych obszarów w niezbędną infrastrukturę techniczną 

podnoszącą jakość życia mieszkańców. 

Wyraźnie wyodrębnionym przestrzennie elementem są lasy. Główne kompleksy 

położone w południowej części gminy pełnią rolę zarówno produkcyjną, jak i ekologiczną. 

Pozytywny wpływ lasu na środowisko przejawia się przede wszystkim w kształtowaniu i 

ochronie gleb i powietrza, stabilizującym oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze, czyli 

wpływem na obieg wody, opady, wiatry, temperaturę, mikroklimat, erozję gleb. Równie 

istotne jest oddziaływanie na jakość naszego życia (jakość powietrza, czystość wód 

powierzchniowych, wypoczynek, turystykę, wartości estetyczne, krajobrazowe, kulturalne). 

 

3. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu rolniczej 

i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych 

oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 

 

3.1. Położenie fizyczno-geograficzne i rzeźba terenu 

Pod względem morfologicznym (wg fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski) 
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obszar Gminy Mokrsko położony jest głównie w obrębie Wyżyny Wieluńskiej wchodzącej w 

skład Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, należącej do Wyżyny Śląsko-Krakowskiej oraz 

częściowo w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej wchodzącej w skład Niziny 

Południowowielkopolskiej (północno-zachodni obszar gminy). Pod względem 

morfologicznym główną rolę w modelowaniu rzeźby odegrała działalność lodowca z okresu 

zlodowacenia środkowopolskiego. Innym czynnikiem rzeźbotwórczym była erozja i 

akumulacja rzeczna oraz denudacja i procesy eoliczne. Na morfologię wschodniej części 

gminy wpływ miało ukształtowanie podłoża podczwartorzędowego. 

W obrębie gminy wyróżniono: 

A. Formy związane ze starszym podłożem. 

 we wschodniej części gminy znajdują się dwa fragmenty silnie 

zdenudowanych pagórów jurajskich wyniesionych do 205 m n.p.m. i 

241,4 m n.p.m. o wysokościach względnych od około 10 m do około 30 

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

prawie płaskie. 

B. Formy związane z działalnością procesów glacjalnych i fluwioglacjalnych. 

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

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

wysokościach względnych około 5 m oraz nachyleniach powierzchni 

przeważnie poniżej 2%. 

 wysoczyzna morenowa pagórkowata obejmuje większą część powierzchni 

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

n.p.m., wysokości względne są bardzo zróżnicowane - od około 10 m do 

około 40 m, spadki powierzchni są dość często od 5-10%.  

 wzgórza i pagóry strefy moreny czołowej są szczególnie liczne w 

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

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

35 m i nachyleniami zboczy od 510%. 

 osady sandrowe położone w północno-wschodniej części gminy (wieś 

Krzyworzeka) oraz południowej (wieś Dobijacz) o wysokościach 

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

 obniżenia powytopiskowe o płaskim dnie, okresowo podmokłe, stanowiące 

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

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

 zagłębienia bezodpływowe, aktualnie włączone w odpływ, okresowo 

podmokłe, znajdują się zarówno w północnej, jak i południowej części 

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

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

C. Formy związane z działalnością erozyjno-denudacyjna 

 dolinki erozyjno-denudacyjne nie mające najczęściej wyraźnie 

wykształconego dna oraz krawędzi, odwadniane stale lub okresowo. 

Zbocza są łagodne, przechodzące niewyraźnie w wysoczyznę. Wyjątkiem 

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

i wykształconej krawędzi o wysokościach względnych około 2-4 m. 

 dolinki suche, zawieszone o stromych zboczach, nierównym dnie, 

odwadniane są tylko okresowo. 

D. Formy związane z procesami eolicznymi 

 w południowej części gminy znajdują się nieliczne wydmy, o niewielkich 

rozmiarach i niewielkiej wysokości względnej. Posiadają one formy 

wałów o kierunkach zbliżonych do NW-SE. Wyniesione od około 210-

215 m n.p.m. 
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Oceniając generalnie przydatność rzeźby gminy z punktu widzenia rozwoju osadnictwa, 

należy uznać większość terenów za korzystne (małe spadki). Formy wklęsłe – małokorzystne 

dla osadnictwa obejmują niewielkie obszary. 

 

3.2. Budowa geologiczna  

Teren gminy położony jest w obrębie jednostki tektonicznej zwanej Wałem Jurajskim, 

do którego od strony zachodniej przylega inna duża jednostka zwana Niecką Wielkopolską. 

Obie stanowią część jednostki geologicznej monokliny przedsudeckiej. 

Jura Krakowsko-Wieluńska zbudowana jest z osadów jurajskich, wykształconych na obszarze 

Gminy Morsko z środkowo-jurajskich mułowców, iłołupków, iłów, łupków, mułowców z 

syderytami oraz piaskowców i wapieni. W północnej części gminy iły jurajskie natrafiono na 

głębokościach od 2-4 m p.p.t. Są to ciemnoszare iły, iły pylaste i piaszczyste, gliny pylaste 

oraz pyły piaszczyste. Ich miąższość przekracza 4,5 m. 

Miąższość osadów czwartorzędowych jest bardzo zmienna i wynosi od około 0-2 m w 

części północno-wschodniej gminy do 77 m w części północno-zachodniej (wieś Mątewki). 

Świadczy to o dużym zróżnicowaniu stropu osadów jurajskich, na którym leżą bezpośrednio 

osady czwartorzędowe. Jest to wynik działalności procesów tektonicznych, krasowych i 

erozyjnych. Omawiany teren nawiedziło kilka lądolodów. Osady najstarszego zlodowacenia 

krakowskiego są nieznacznej miąższości i zazębiają się z osadami starszej rzeźby 

strukturalnej. Zlodowacenie środkowopolskie, które przykryło cały omawiany teren po 

„wielkim” interglacjale pozostawiło swe ślady początkowo w stadialne maksymalnym, a 

później Warty. Linie postoju lądolodu zaznaczają ciągi morenowe. 

Najstarszymi osadami plejstoceńskimi są utwory zastoiskowe dolne występujące we 

wsi Ożarów. Są to mułki i mułki piaszczyste, leżące w spągu glin zwałowych. Przy 

nawilgoceniu utwory te mają tendencją do silnego uplastycznienia. Piaski wodnolodowcowe 

dolne stwierdzono na głębokościach około 2-3 m p.p.t. w rejonie wsi Mokrsko. Są to piaski 

drobne i pylaste zagęszczone, przeważnie nieprzewiercone do 4,5 m p.p.t. Osady gliny 

zwałowej morenowe występują płytko w podłożu, szczególnie w środkowej części gminy 

(Morsko, Krzyworzeka, Komorniki, Ożarów). Są to gliny piaszczyste, gliny, piaski gliniaste, 

przeważnie zwarte, półzwarte lub twardoplastyczne. Są to grunty skonsolidowane, nośność 

glin zależy od stopnia plastyczności, przeważnie są to grunty nośne. Lokalnie występują w 

glinach soczewki piasków. Osady czołowo-morenowe wykształcone są w postaci piasków i 

żwirów, miejscami glin. Są to głównie piaski średnie i grube z wkładkami żwiru, żwiry 

piaszczyste, a także lokalnie gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Miąższość ich zamyka się w 

granicach około 2 m, lokalnie ponad 4,5 m. Ww. osady budują szereg wzgórz o kierunku 

zbliżonym do W-E (Komorniki- Ożarów), lub SW-NE (Chotów). Osady zastoiskowe górne 

stwierdzono głównie w północnej części gminy (Chotów-Słupsko). Są to pyły, pyły 

piaszczyste i piaski pylaste o stropie na głębokości od około 0,5 m do 2,0 m, miąższość ich 

przekracza 2-3 m. Występują na ogół w stanie półzwartym, lecz pod wpływem nawilgocenia 

zmniejsza się nośność. Osady wodnolodowcowe górne (sandrowe) występują dwoma płatami 

w północno-wschodniej oraz południowo-wschodniej części gminy. Są to piaski drobne i 

średnie, o miąższości powyżej 4,5 m, średniozagęszczone lub zagęszczone, nośne. Osady 

wodnolodowcowe i lodowcowe występują w podłożu większej części omawianego terenu. Są 

to piaski o różnej granulacji, często z udziałem żwirów, średniozagęszczone lub zagęszczone, 

nośne. 

Osadami holoceńskimi są piaski eoliczne drobne i średnie, występujące lokalnie w 

południowo-wschodniej części gminy. Wytworzone one zostały z piasków sandrowych. 

Miąższość piasków wydmowych wynosi około 1-3 m. Są to piaski luźne, o niewielkiej 

nośności. Osady aluwialne i aluwialno-denudacyjne wypełniają dna bocznych dolinek. Są to 
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przeważnie piaski drobne i średnie, lokalnie namuły organiczne, o miąższościach od 2-4 m. 

W mniejszych dolinkach miąższość ww. osadów obniża się do około 1 m. Są to osady luźne, 

słabonośne, przeważnie nawodnione. 

Z budową geologiczną związane są dwa główne uwarunkowania: 

 przydatność podłoża dla posadowienia budynków i budowli, 

 możliwość pozyskania surowców naturalnych, 

 możliwość zaopatrzenia w wodę podziemną. 

Teren Gminy Morsko z punktu widzenia warunków budowlanych można uznać za 

korzystny. 

Większość powierzchni gminy zajmują piaski, żwiry i gliny, które należą do gruntów 

nośnych o korzystnych warunkach geotechnicznych. Dobre warunki do posadowienia 

budynków mają tereny wysoczyzn. Zdecydowanie niekorzystne dla budownictwa są obszary 

dolin, gdzie występują grunty słabonośne i nienośne. 

 

3.3. Gleby 

Gleby III klasy zajmują 16,32%, a IV klasy 64,15% ogólnej powierzchni użytków 

rolnych.  

Najlepsze gleby gminy to głównie gleby bielicowe, pseudobielicowe i brunatne wyługowane 

oraz lokalnie czarne ziemie. Występują one dużymi kompleksami w środkowej części gminy 

w rejonie wsi Mokrsko, Krzyworzeka, Ożarów a także mniejszymi płatami w rejonie wsi 

Komorniki oraz na północy w rejonie wsi Chotów i Słupsko. Są to gleby III klasy 

(sporadycznie II kl.) zaliczane do kompleksu pszennego dobrego oraz żytnio-pszennego. 

Gleby te charakteryzują się dużą zasobnością w składniki pokarmowe, właściwymi 

stosunkami wodno-powietrznymi, mają bardzo korzystne warunki do produkcji rolniczej w 

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

także zaliczyć gleby o podobnym składzie mechanicznym, ale o niekorzystnych warunkach 

wilgotnościowych zaliczone do kompleksu zbożowo-pastewnego, występujące sporadycznie 

niewielkimi płatami we wschodniej części gminy. Gleby średniej jakości występują na całym 

obszarze gminy poza częścią południową. Występują głównie w formie dość dużych płatów 

w rejonie wsi Mątewki, Chotów i Komorniki. Są to głównie gleby bielicowe, 

pseudobielicowe i brunatne wyługowane, a miejscami czarne ziemie właściwe. Są to gleby IV 

klasy gruntów ornych zaliczane do kompleksu żytniego dobrego.  

Gleby mało przydatne do produkcji rolniczej występują głównie w południowej części gminy, 

a ponadto niewielkimi płatami na całym terenie gminy. Większe ich powierzchnie znajdują 

się w rejonie wsi Orzechowiec, Pasternik, Ożarów, Krzyworzeka. Są to głównie gleby 

brunatne wyługowane z niewielkim udziałem gleb pseudobielicowych i czarnych ziem. Gleby 

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

żytnio-łubinowego. Możliwości podniesienia żyzności tych gleb są niewielkie. Propozycja 

zalesienia tych gleb jest słuszna. 

W gminie występują również gleby organiczne, głównie torfowe, związane z dolinami 

niektórych cieków. Są to głównie obszary we wsiach Orzechowiec, Jasna Góra, Motyl i 

Dobijacz. Ich odsetek nie jest jednak duży. 

3.4. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

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

granic gminy. Przez obszar gminy przebiega dział wodny III rzędu, dzielący obszar gminy na 
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dwie prawie równe części: północno-wschodnią należącą do zlewni rzeki Pyszna oraz 

południowo-zachodnią leżącą w zlewni rzeki Prosna. Obszar gminy nie jest przecięty 

większymi dopływami. Przez gminę przepływa uregulowany ciek zwany Kanałem 

Krzyworzyckim (północno-wschodnia część gminy), w południowej części gminy płyną cieki 

zwane Ożarką i Motylem, a w północnej części ciek zwany Olszyną. Ponadto występują cieki 

okresowe, a w południowej części pojawiają się tereny podmokłe. Na omawianym obszarze 

występują też wody stojące, które tworzą stawy w południowej części gminy i zbiornik 

wodny w Krzyworzece. 

Na obszarze gminy proponowany jest do realizacji zbiornik wodny małej retencji „Motyl” w 

południowej części gminy. W niektórych opracowaniach pojawia się tez propozycja 

powstania zbiornika „Turów” w północnej części gminy na Kanale Krzyworzyckim, jednak ta 

propozycja nie znajduje poparcia w gminie. 

W gminie nie prowadzi się monitoringu stanu czystości wód powierzchniowych, ale 

obserwacje wskazują na zanieczyszczenie tych wód, głównie Kanału Krzyworzyckiego 

wpływającego do rzeki Pysznej, której stan czystości określany jest jako pozaklasowy. 

Wody podziemne 

Południowo-wschodnia część gminy znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód 

podziemnych Nr 325 – Zbiornik Częstochowa. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, jurajski. 

W związku z narażeniem na degradację na terenie Gminy Mokrsko wyznaczono obszar 

wymagający wysokiej ochrony (OWO). Główny poziom użytkowy wód podziemnych 

kształtuje się na głębokości od kilkunastu do 50 m ppt. 

Analiza rzeźby terenu gminy, budowy geologicznej oraz przepuszczalność osadów pozwoliły 

wyróżnić dwie zasadnicze strefy charakteryzujące się odmiennymi warunkami występowania 

wód gruntowych. Są to: 

obszar dolin i obniżeń zbierający wody powierzchniowe i gruntowe, o 

swobodnym zwierciadle utrzymującym się w gruntach przepuszczalnych 

(piaski, lokalnie namuły i torfy); 

obszar wysoczyzny o zróżnicowanych warunkach występowania wód, zależnie 

od przepuszczalności podłoża. 

Obszar dolin, do których zaliczono dolinki boczne, prowadzące wody stale lub okresowo. 

Woda gruntowa utrzymuje się zasadniczo w osadach przepuszczalnych (piaski, namuły), 

przeważnie na od 1-2 m p.p.t. Zaliczono tutaj również dolinki erozyjno-denudacyjne 

prowadzące wody tylko okresowo, a głębokość lustra wody związana jest z opadami 

atmosferycznymi. W obrębie tej grupy przeważa infiltracja nad spływem. 

W obszarze wysoczyzn (zajmujących przeważającą część) lustro wody gruntowej występuje 

przeważnie jako swobodne w przepuszczalnych piaskach i żwirach leżących na glinie. 

Lokalnie przy występowaniu od powierzchni trudno przepuszczalnych warstw glin i iłów, 

lustro wody jest napięte. Tereny znajdujące się bezpośrednio w sąsiedztwie dolin, a więc niżej 

położone – charakteryzują się płytszym występowaniem wód gruntowych (z reguły od 2-3 m 

p.p.t.), natomiast położone wyżej cechują się głębszym występowaniem lustra wody. Na 

niewielkim obszarze przy wschodniej granicy gminy, mogą występować wody 

„szczelinowe”, mające wpływ na reżim wodny płytkich warstw gruntów. 

Generalnie należy stwierdzić, że warunki wodne na obszarze gminy z punktu widzenia 

przydatności dla budownictwa są korzystne (lustro wody występuje głębiej niż 2,0 m p.p.t.). 

Niewskazana jest lokalizacja obiektów mogących zanieczyszczać płytkie wody gruntowe. 
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3.5. Warunki klimatu lokalnego 

W Gminie Mokrsko dominuje powietrze polarno - morskie i polarno - kontynentalne, 

wywołujące dużą dobową i roczną zmienność pogody. 

Najczęściej występującymi kierunkami wiatrów są wiatr zachodni i południowo-

zachodni. Stosunkowo duży udział mają też wiatry z kierunków wschodniego i południowo-

wschodniego. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 2,9 m/s. Udział silnych wiatrów o 

prędkościach większych niż 10 m/s wynosi 4% w roku. 

Z ruchami mas powietrza bezpośrednio wiąże się także zachmurzenie, które wynosi 

6,6 stopnia przy średniej wartości dla Polski 6,4 (w skali 11-sto stopniowej).  

Nasłonecznienie wynosi średnio w ciągu roku 4 – 4,2 godziny na dobę. 

Średnia roczna temperatura na terenie gminy wynosi 7,7 stopnia Celsjusza. 

Najzimniejszymi miesiącami w roku są styczeń oraz luty. Najcieplejszymi miesiącami są 

lipiec i sierpień. Okres wegetacyjny roślin wynosi 216 – 240 dni. 

Niezwykle ważnymi elementami klimatu są wilgotność i opady. Wilgotność kształtuje 

się na poziomie 80%, a średnia roczna opadów wynosi 606 mm. 

3.6. Walory przyrodniczo-krajobrazowe  

Gmina Mokrsko posiada cenne walory przyrodniczo-krajobrazowe występujące 

głównie w południowej części gminy, w której preferuje się rozwój funkcji turystyczno-

rekreacyjnej. Walory te związane są głównie z dużymi powierzchniami leśnymi i 

zróżnicowaną rzeźbą terenu. 

Lasy znajdujące się w gminie Mokrsko należą do VI Małopolskiej Krainy Przyrodniczej i 

Dzielnicy 6 Wyżyny Woźnico-Wieluńskiej. Są to lasy państwowe i prywatne. Najwięcej 

lasów znajduje się w południowej części gminy. 

Lasy Państwowe 

Lasy te znajdują się w Nadleśnictwie Wieluń, Leśnictwie Ożarów i Wróblew (obręb Cisowa). 

Ich powierzchnia na terenie Gminy Mokrsko wynosi 923,38 ha, stanowiąc 11,8% obszaru 

gminy. Lasy te zlokalizowane są w południowej części gminy tworząc zwarty kompleks leśny 

i szereg mniejszych powierzchni wciśniętych w obręby: Ożarów i Motyl Żelazna, 

stanowiących własność osób prywatnych. Spośród lasów państwowych 885,03 ha stanowi 

powierzchnię zalesioną, a 27,65 ha to grunty związane z gospodarką leśną (budynki i 

budowle, drogi leśne, linie podziału lasu, urządzenia melioracji wodnych, tereny pod liniami 

energetycznymi, szkółki leśne). Większość lasów wykorzystywana jest jako lasy 

gospodarcze, zajmują one powierzchnię 666,96 ha, a 228,77 ha uznaje się jako lasy ochronne. 

Charakteryzując drzewostan gospodarczy wg grup wiekowych stwierdza się, że przeważają 

drzewa w klasie wieku 41 lat i wyżej, stanowiąc 54% stanu ogólnego lasów państwowych, 

pozostałe w 46% to drzewa w klasie 1-40 lat. Głównym gatunkiem lasotwórczym, który 

występuje na wszystkich typach siedliskowych lasu jest sosna. Oprócz sosny w 

drzewostanach leśnych występują: dąb, jesion, klon, wiąz, brzoza, jodła, świerk i olcha. 

Monokultury sosnowe zajmują powierzchnię 614,96 ha, tj. 93% ogółu lasów państwowych. 

Pozostałe 7% przypada na drzewostany, w których gatunkiem panującym jest 1 – dąb-jesion-

klon-wiąz, 2 –brzoza, 3-jodła-świerk z domieszką olchy, 4-ols. 

Na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Wieluń wyodrębniono następujące typy 

siedliskowe lasu: Bśw, BMśw, BMw, Bw, LMśw, Lw, LMw. Przeważają siedliska boru 

świeżego, w drugiej kolejności boru mieszanego świeżego. 

Całość lasów Nadleśnictwa Wieluń, w tym lasy w Gminie Mokrsko znajdują się w I stopniu 

słabego zagrożenia przemysłowego. Pod względem zagrożenia pożarowego las te są w II 

kategorii zagrożenia – średnie zagrożenie pożarowe. 
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We wniosku Lasów Państwowych Nadleśnictwa Wieluń złożona została pozycja zalesienia 

11,9 ha gruntów słabej jakości, bez perspektyw dalszej ich uprawy ze strony Nadleśnictwa. 

Lasy Prywatne 

Powierzchnia całkowita gruntów leśnych własności prywatnej w Gminie Mokrsko wynosi 

539,02 ha. Powierzchnia zalesiona to 523,73 ha, z czego 363,25 ha przypada na właścicieli 

działek we wsi Motyl Żelazna, 141,32 ha w Ożarowie, 1,53 ha w Mokrsku, Chotowie, 

Słupsku i Krzyworzece, a 1,54 ha to działki leśne w Jasnej Górze. Zdecydowanie największy 

kompleks leśny własności prywatnej położony jest na południu gminy, w sąsiedztwie lasów 

państwowych. 

We wszystkich siedliskowych typach lasów, prócz olsu, gatunkiem dominującym jest sosna, a 

gatunki domieszkowe stanowią: brzoza, dąb, modrzew, jesion, świerk. Przeszło połowę 

powierzchni wszystkich siedlisk lasów prywatnych budują bory świeże 54%, prawie 38% 

udział mają BMśw, 6,3% przypada na BMw, a poniżej 1% zajmują Bw, Bb, Ol.  

W ramach indywidualnej własności gruntów przeznaczonych do zalesienia jest 61,26 ha (wg 

operatów urządzania lasów prywatnych). Są to grunty położone w sąsiedztwie lasów przy 

dużych obszarowo kompleksach wsi Ożarów i Motyl Żelazna. 

Stan zdrowotny lasów prywatnych określa się jako dobry i nie stwierdzono dla niego 

zagrożenia. W stanie sanitarnym nie stwierdzono szkód spowodowanych przez szkodniki 

owadzie, pasożytnicze grzyby, czynniki przyrody nieożywionej. 

Szczególne formy ochrony obejmującej zbiorowiska leśne – lasy ochronne 

Ustawa o lasach określa lasy, które powinny być szczególnie chronione nazywając je „lasami 

ochronnymi”. Lasy ochronne pełnią głównie funkcję czynnika współdziałającego w 

kształtowaniu środowiska przyrodniczego, zwłaszcza stosunków klimatycznych, 

hydrologicznych i glebowych. 

Na terenie gminy Mokrsko lasy ochronne występują tylko w obrębie lasów państwowych. 

Uznane one zostały za szczególnie chronione na mocy Zarządzenia MOŚZNiL (Zarządzenie 

Nr 106 z dnia 23 lipca 1997 roku w sprawie uznania za lasy ochronne stanowiące własność 

Skarbu Państwa, będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe Nadleśnictwa Wieluń). Za lasy ochronne – wodochronne, mające za zadanie 

chronić zasoby wodne uznaje się 228,77 ha powierzchni gruntów zalesionych, co stanowi 

24,8% ogółu lasów państwowych w gminie. 

Oceniając ogólnie obszary zalesione dla potrzeb rekreacji należy stwierdzić, że gmina posiada 

dobre warunki dla rozwoju rekreacji. Lasy występują w dość dużym zwartym kompleksie, 

który w kierunku północno-wschodnim łączy się z dużym kompleksem leśnym położonym 

poza granicami gminy, drzewostany mają głównie powyżej 40 lat. Do lasów nieodpowiednich 

do rekreacji należą lasy na siedliskach wilgotnych, gdzie występuje zespół niekorzystnych 

czynników, które wykluczają je z użytkowania rekreacyjnego. 

Występujące w obszarach dolin i obniżeń użytki zielone stanowią także cenne 

ekosystemy o bogatych zbiorowiskach roślinności łąkowej i bagiennej, którą powinno się 

chronić. 

W gminie występuje kilka terenów zieleni urządzonej – parków i cmentarzy. Parki występują 

w Mokrsku, Ożarowie (zabytkowy), Komornikach i Chotowie. Za wyjątkiem parku w 

Ożarowie pozostałe są zaniedbane i wymagają pielęgnacji. Wszystkie parki wymagają 

ochrony i konserwacji. Cmentarze znajdują się w Mokrsku (katolicki i choleryczny), 

Krzyworzece (katolicki i choleryczny), Chotowie (katolicki i choleryczny), Ożarowie 

(katolicki i choleryczny) i Komornikach. 

Na terenie Gminy Mokrsko występują ponadto następujące formy ochrony prawnej 

(przyrodnicze): 

 zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie” (Rozporządzenie 

Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia 
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obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-

krajobrazowe – Dz.U.W.S. Nr 20, poz. 115 z dnia 9 września 1998 r.), 

 3 użytki ekologiczne znajdujące się w lasach państwowych Nadleśnictwa 

Wieluń (Rozporządzenie Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z dnia 22 maja 

2000 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne – Dz. U. W. Ł. Nr 73, poz. 391 

z dnia 31 maja 2000 r.), 

 17 pomników przyrody – pojedynczych drzew i grup drzew (Rozporządzenie 

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

przyrody – Dz. U. W. S. Nr 3, poz. 9 z dnia 19 lutego 1998 r. oraz 

Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie 

uznania za obiekty chronione – Dz. U. W. S. Nr 29, poz. 174 z dnia 27 listopada 

1998 r.). 

Gmina jest włączona w system ekologiczny o szerszym zasięgu; w południowej części 

gminy znajduje się fragment Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny ustanowionego 

rozporządzeniem Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie 

wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 75, 

poz. 711) oraz rozporządzeniem Nr 19/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w 

sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódz. 

Nr 236, poz. 2117. 

3.7. Hałas 

Stan środowiska akustycznego Gminy Mokrsko jest względnie dobry. Nie występują 

tutaj przedsiębiorstwa uciążliwe, w których używane są systemy wentylacyjne wytwarzające 

hałas oraz zakłady posiadające bazę transportową. Ze względu na brak odpowiednich badań, 

można jedynie przypuszczać, że poziom emitowanego przez nie hałasu nie przekracza 

dopuszczalnych norm. 

Największe natężenie hałasu komunikacyjnego notuje się w bezpośrednim sąsiedztwie 

dróg, a wielkość emisji odpowiada natężeniu ruchu. Najbardziej uciążliwe są odgłosy 

emitowane w czasie przejazdu obciążonych składów towarowych, zwłaszcza w porze nocnej. 

3.8. Pole elektromagnetyczne 

Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są systemy 

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

urządzenia diagnostyczne, terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i urządzenia użytku 

domowego, słowem - promieniowanie to występuje powszechnie w środowisku. Ujemny 

wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia, które emitują fale 

elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości w postaci radiofal o częstotliwości od 0,1 

do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone w środowisku naturalnym. 

W Gminie Mokrsko do sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych stanowiących 

potencjalne zagrożenie dla środowiska należą: 

 linia elektroenergetyczna 110 kV, 

 stacja bazowa telefonii komórkowej, 

 urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne wykorzystywane w przemyśle, 

ośrodkach medycznych, policji i straży pożarnej. 
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3.9. Uwarunkowania ekologiczne 

Prowadzona eksploatacja kopaliny związana jest ze zwiększonym poziomem hałasu 

z uwagi na konieczność wykorzystania ciężkiego sprzętu urabiającego (koparki, spycharko-

ładowarki, samochody ciężarowe). Eksploatacja odkrywkowa powoduje zmianę topografii 

terenu, ważne jest więc właściwa rekultywacja i zagospodarowanie powstałych skarp 

i wyrobisk. W bezpośrednim sąsiedztwie wyrobiska może występować także wzmożona 

emisja pyłów. Wszystkie wyrobiska, w których zaniechano eksploatacji powinny być jak 

najszybciej rekultywowane, w przeciwnym razie stają się często miejscem niekontrolowanego 

składu odpadów. Cechą charakterystyczną dla nielegalnych wysypisk jest składowanie 

różnorodnych, często bardzo toksycznych odpadów (opakowania z resztkami nawozów 

i środków ochrony roślin, padlina, zużyte materiały ropopochodne, opony). Nieformalne 

składowiska śmieci powinny być na bieżąco lokalizowane i szybko uprzątnięte oraz 

zabezpieczone przed dalszym składowaniem. 

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia gleb jest nieracjonalna gospodarka na 

użytkach rolnych. Powodem degradacji może być zarówno przedawkowanie nawożenia 

upraw, jak ich niedostateczne nawożenie. Gleby zakwaszone powinny być regularnie 

wapnowane, a środki ochrony roślin stosowane zgodnie z zalecanymi dawkami. Środowisko 

glebowe może być też zanieczyszczone przez zagospodarowywanie we własnym zakresie 

ścieków bytowych na obszarach nieskanalizowanych (wylewanie ścieków na pola oraz do 

sieci melioracyjnej). Podobne skażenia mogą wystąpić w rejonach nielegalnych składowisk 

odpadów komunalnych. Lokalnie, wzdłuż szlaków drogowych o dużym natężeniu ruchu, 

może wystąpić zanieczyszczenie metalami ciężkimi. 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych powodują przede wszystkim 

następujące punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń: 

 zrzuty ścieków z jednostek wiejskich, gdzie budowa wodociągów wyprzedziła 

budowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – stopień zwodociągowania 

gminy jest wysoki, brak natomiast wystarczającej ilości sieci kanalizacyjnych 

i obiektów oczyszczania ścieków; 

 ścieki deszczowe spływające z terenów komunikacyjnych, placów utwardzonych 

i stacji paliw; 

 spływy z terenów rolniczych (stosowane w nadmiarze nawozy sztuczne, środki 

ochrony roślin, nawozy naturalne – obornik, gnojowica); 

 nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne, nielegalne 

wykorzystywanie nie eksploatowanych studni jako szamb powodujące bezpośrednie 

zanieczyszczenie całych poziomów wodonośnych. 

Gmina Mokrsko charakteryzuje się dobrymi warunkami aerosanitarnymi. Na terenie 

gminy brak jest zakładów przemysłowych uciążliwych dla środowiska pod względem emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. Pewnym zagrożeniem dla jakości powietrza jest emisja 

zanieczyszczeń z lokalnego transportu samochodowego oraz (w okresie zimowym) emisja 

pyłów i gazów ze spalania węgla w domowych piecach. 

 

4. Uwarunkowania wynikające ze stanu dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

4.1. Rys historyczny 

Na obecnym terenie gminy pierwsze ślady bytności ludzi sięgają neolitu (4500 – 1800 

lat p.n.e.), choć zapewne ludzie przebywali tu już dużo wcześniej, bowiem w pobliskich 

Marężach (dawniej teren Gm. Mokrsko) odnaleziono paleolityczne narzędzia, których wiek 
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szacuje się na 12000 – 8200 lat p.n.e. 

Pisane ślady dotyczące konkretnych miejscowości są jednak dużo późniejsze i sięgają 

średniowiecza. Wsie wchodzące w skład gminy były własnością książęcą, a niektóre 

prywatną. Pierwsza wzmianka o Mokrsku pochodzi z 1273 roku, kiedy to świadkiem 

dokumentu wystawionego 9 października w Ołoboku przez Konrada sołtysa z Łubnic jest 

Bertram Zydelman sołtys „de Mogre”. Sama nazwa Mokrsko odnosi się do terenu mokrego, 

zabagnionego. Mokrsko było własnością książęcą, a w następnych latach jego część przeszła 

w ręce szlacheckie.  

Najstarszą jednak, jak się zdaje, miejscowością gminy jest Słupsko wymienione przez papieża 

Innocentego IV w dokumencie z 1250 roku, w którym to papież zatwierdził posiadłości 

klasztoru NMP na Piasku we Wrocławiu. Nazwa miejscowości jednoznacznie związana jest 

ze słowem słup oznaczającym między innymi obronną wieżę graniczną.  

Kolejną miejscowością ze względu na wiek jest Krzyworzeka pierwotnie nosząca nazwę 

Pniewo. Pierwsza wiadomość o Pniewie pochodzi z dokumentu księcia Bolesława Pobożnego 

wystawionego w Kaliszu 3 czerwca 1264 roku. W późniejszym czasie nazwa Pniewo (od 

pniaków, miejsc niewykarczowanych) została zmieniona na Krzyworzeka prawdopodobnie w 

nawiązaniu do strumyka który przez wieś przepływał. Jak wynika ze wspomnianego 

dokumentu Krzyworzeka była własnością książęcą. 

Z kolei 6 lipca 1380 roku w dokumencie spisanym w Wieluniu występuje Jakub z Chotowa. 

Nazwa miejscowości wywodzi się od osoby Chota, inaczej mówiąc Chotów to własność 

Chota, Chotka. Pierwsze wzmianki o Chotowie wskazują, że był on wtedy już w rękach 

prywatnych. 

Rok później 6 V 1381 roku w dokumencie wystawionym przez Władysława Opolczyka 

pojawia się Ożarów. Nazwa Ożarowa bierze się od  słowa „żar”, „ożar” określającego miejsca 

po wypalonej puszczy. Ożarów był wtedy wsią książęca, jednak później w niewyjaśnionych 

okolicznościach przechodzi w ręce szlacheckie. 

Najpóźniejsza wzmiankę mamy o Komornikach, bowiem dopiero  w dokumencie z 21 

listopada 1409 roku występuje niejaki Tomek Komornicki. Sama nazwa Komornik wskazuje 

na dawną służebną rolę wsi. Powstawanie wsi służebnych wiąże się z organizacją państwa 

przez pierwszych Piastów. Tomek z Komornik vel Komornicki jest równocześnie pierwszym 

znanym właścicielem Komornik. 

Cały obszar dzisiejszej Gminy Mokrsko od zawsze wchodził w skład historycznej ziemi 

wieluńskiej zwanej początkowo od kasztelani w Rudzie ziemią rudzką. 

W okresie rozbicia dzielnicowego ziemia rudzka, a z nią i tereny naszej gminy weszły w 

skład dzielnicy senioralnej, a o terytoria te toczyły się walki pomiędzy książętami 

wielkopolskimi i śląskimi. 

W okresie staropolskim Mokrsko, jako królewszczyzna, było siedzibą starostwa 

niegrodowego. Starostwem takim zarządzał dożywotni starosta, który otrzymywał je zwykle 

jako nagrodę z rąk władcy. 

Mokrsko w wieku XVIII stało się sławne za sprawą właściciela jego części - Stanisława 

Kożuchowskiego, cześnika wieluńskiego, który we własnej drukarni  w Mokrsku wydał w 

1732 roku dzieło „Constytucye, statuta y przywileye koronne y W.X.Lit. na wolnych seymach 

od roku pańskiego 1550 aż do roku 1726 uchwalone”. Dzieło to w szkołach pijarskich było 

podręcznikiem do nauczania dziejów Polski.  

Po zaborach całość wieluńskiego, w tym i obecne tereny Gminy Mokrsko, znalazła się pod 

panowaniem pruskim, stanowiąc część powiatu wieluńskiego. 

W czasach Księstwa Warszawskiego Mokrsko było tzw. Ekonomią narodową i składało się z 

6 wsi i 7 folwarków, licząc łącznie 3022 ludzi. 

W okresie Królestwa Polskiego obszar dzisiejszej Gminy Mokrsko znalazł się w powiecie i 

obwodzie wieluńskim wchodzącym w skład województwa kaliskiego. Gminą mogła być 

wtedy każda wieś licząca nie mniej niż dziesięć dymów lub kilka wsi należących do jednego 

właściciela. Jedyną gminą na terenie tej dzisiejszej była gmina wiejska – Mokrsko. Na czele 
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gminy stał właściciel piastujący nieodpłatnie funkcję wójta. Wieś Mokrsko było wtedy jedną 

z największych wsi w wieluńskim. 

Ukazem carskim z 2 marca 1864 roku określono nowe zasady funkcjonowania gmin w 

Królestwie Polskim. Na jego podstawie powstały gminy złożone z kilku lub kilkunastu 

gromad. Na czele gminy stał wójt, a sam urząd gminy został wyprowadzony z dworu i mieścił 

się w wynajętym budynku. Gmina Mokrsko w tym czasie składała się  z 23 gromad. 

W okresie I wojny światowej tereny gminy były  pod okupacją niemiecką. W tym czasie 

wybudowano linię kolei wąskotorowej, łączącą Wieluń z Praszką. Kolejka ta, zwana 

popularnie ciuchcią, funkcjonowała do 1987 roku. Kolejka przez wiele lat była ważnym 

szlakiem komunikacyjnym dla gminy, zarówno w zakresie przewozów pasażerskich, jak i 

towarowych. Dziś po linii kolejowej została droga, biegnąca po jej dawnej trasie i część 

urządzeń stacyjnych, będących dziś atrakcjami turystycznymi. 

Po odzyskaniu niepodległości gmina obejmowała swym zasięgiem te same obszary jakie 

wchodziły w jej skład w okresie zaborów. W roku 1921 w skład Gminy Mokrsko wchodziły 

następujące wsie sołeckie: Chotów, Konstantynówka (obecnie część Krzyworzeki), 

Krzyworzeka, Mokrsko, Mokrsko Majorat, Słupsko, Wichernik, Wróblew i Zbęk. 

W tym czasie utrzymywał się nienaturalny kształt gminy, bowiem część obszaru gminy 

Skomlin z Ożarowem stanowiła enklawę  na terytorium gminy Mokrsko. 

W okresie okupacji tereny gminy wcielone zostały do Rzeszy Niemieckiej, należąc do tzw. 

Kraju Warty. Niemcy pozostawili teren gminy bez zmian, jednak zlikwidowali jej samorząd. 

Na czele gminy stał wtedy komisarz urzędowy mianowany przez powiatowe władze NSDAP. 

Po wyzwoleniu odbudowano administracje wg wzorów sprzed 1939 roku. Gmina w 1948 

roku liczyła 6825 ha, było 1649 gospodarstw i zamieszkiwało ją 6050 osób. 

Istotne zmiany nastąpiły w roku 1954, kiedy to zniesiono gminy, zastępując je Gromadzkimi 

Radami Narodowymi, które miały być najmniejszą jednostką administracyjną. Na obszarze 

Gminy Mokrsko powstały Gminne Rady Narodowe w Chotowie, Krzyworzece, 

Komornikach, Mokrsku, Ożarowie i Wróblewie. 

Od 1 stycznia 1973 roku po kolejnej reformie administracyjnej przywrócono gminy i gmina 

Mokrsko zyskała swój obecny kształt, jednak kompetencje gminy były bardzo mocno 

ograniczone. Na jej czele stał naczelnik jako jednoosobowy organ administracji państwowej. 

Dopiero po zmianach ustrojowych w roku 1989 roku odrodził się samorząd gminny z 

urzędem wójta na czele. Dziś, po kilkunastu latach, samorządy okrzepły i coraz lepiej 

realizują swe zadania.  

Gmina Mokrsko liczy sobie ponad 140 lat, stanowi tym samym trwałe ogniwo podziału 

administracyjnego kraju. Od zawsze związana z wieluńską wspólnotą terytorialną, kulturową 

i kościelną, jaką była początkowo kasztelania rudzka, ziemia wieluńska, księstwo wieluńskie i 

powiat wieluński. 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Mokrsko na lata 2009 - 2015. 

 

4.2. Obiekty objęte ochroną  

Wszystkie obiekty znajdujące się na terenie Gminy Mokrsko wpisane do rejestru 

zabytków oraz ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków wyszczególnione zostały 

w poniższej tabeli. 

 

 

 

 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

23 

 

Lp. Nazwa obiektu, adres Wpis do rejestru 

Wojewódzka 

ewidencja 

zabytków 

Gminna 

ewidencja 

zabytków 

CHOTÓW  

1. kościół (część zespołu kościoła 

parafialnego p.w. św. Idziego) 
X 

nr rej. 112/A 

X X 

1/1829 

2. otoczenie kościoła w granicach 

trwałego ogrodzenia przykościelnego 

(część zespołu kościoła parafialnego 

p.w. św. Idziego) 

 X X 

10/1829 

3. plebania (część zespołu kościoła 

parafialnego p.w. św. Idziego) 
 X X 

11/1829 

4. dwór – obecnie szkoła (część dawnego 

zespołu dworsko-parkowego) 
 X X 

13/1829 

5. park (część dawnego zespołu dworsko-

parkowego) 
 X X 

70/1829 

6. cmentarz parafialny  X X 

12/1829 

7. cmentarz choleryczny   X 

67/1829 

8. dom nr 29   X 

37/1829 

9. dom nr 36   X 

38/1829 

10. dom nr 52   X 

39/1829 

KOMORNIKI 

1. kościół (część zespołu kościoła 

parafialnego p.w. Narodzenia NMP) 
X 

nr rej. 121/A 

X X 

3/1829 

2. otoczenie kościoła w granicach 

trwałego ogrodzenia przykościelnego 

(część zespołu kościoła parafialnego 

p.w. Narodzenia NMP) 

 X X 

14/1829 

3. cmentarz parafialny  X X 

17/1829 

4. dawny zespół dworski obecnie dom 

dziecka 
  X 

40/1829 

5. dom nr 62   X 

41/1829 

6. dom nr 103   X 

42/1829 

7. dom nr 133   X 

43/1829 

KRZYWORZEKA 

1. kościół (część zespołu kościoła 

parafialnego p.w. św Piotra i Pawła) 
X 

nr rej. 129/A 

X X 

4/1829 

2. dzwonnica (część zespołu kościoła 

parafialnego p.w. św Piotra i Pawła) 
X 

nr rej. 130/A 

X X 

5/1829 

3. otoczenie kościoła w granicach 

trwałego ogrodzenia przykościelnego 

(część zespołu kościoła parafialnego 

p.w. św Piotra i Pawła) 

 X X 

15/1829 

4. cmentarz parafialny  X X 

16/1829 

5. cmentarz choleryczny   X 

66/1829 

6. dom nr 40   X 

44/1829 

7. dom nr 113   X 

45/1829 
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8. dom nr 158   X 

46/1829 

9. dom nr 188   X 

47/1829 

10. dom nr 193   X 

48/1829 

MOKRSKO 

1. kościół (część zespołu kościoła 

parafialnego p.w. św Stanisława B.M.) 
X  

nr rej. 139/A 

X X 

2/1829 

2. otoczenie kościoła w granicach 

trwałego ogrodzenia przykościelnego 

(część zespołu kościoła parafialnego 

p.w. św Stanisława B.M.) 

 X X 

18/1829 

3. cmentarz parafialny  X X 

19/1829 

4. park dworski  X X 

20/1829 

5. cmentarz choleryczny   X 

68/1829 

6. dwór – obecnie dom kultury (dawny 

zespół dworski) 

  X 

49/1829 

7. dom nr 56   X 

50/1829 

8. dom nr 108   X 

51/1829 

9. dom nr 204   X 

52/1829 

10. dom nr 279   X 

53/1829 

OŻARÓW 

1. kościół (część zespołu kościoła 

parafialnego p.w. św Marii Magdaleny) 
 X X 

21/1829 

2. otoczenie kościoła w granicach 

trwałego ogrodzenia przykościelnego 

(część zespołu kościoła parafialnego 

p.w. św Marii Magdaleny) 

 X X 

22/1829 

3. plebania (zespół kościoła parafialnego 

p.w. św Marii Magdaleny) 

  X 

36/1829 

4. cmentarz parafialny  X X 

23/1829 

5. cmentarz choleryczny   X 

65/1829 

6. dwór (założenie dworsko-parkowe) X  

nr rej. 147/A 

X X 

6/1829 

7. kamienica (założenie dworsko-

parkowe) 
 X X 

9/1829 

8. dom mieszkalny „karbowego” i 

„forysia” (założenie dworsko-parkowe) 
 X X 

24/1829 

9. dom mieszkalny „kurnik” (założenie 

dworsko-parkowe) 
 X X 

25/1829 

10. dom (założenie dworsko-parkowe)  X X 

28/1829 

11. leśniczówka (założenie dworsko-

parkowe) 
 X X 

29/1829 

12. kantorek (założenie dworsko-parkowe)  X X 

30/1829 

13. budynek podworski – mieszkanie 

służby dworskiej (założenie dworsko-

parkowe) 

 X X 

31/1829 
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14. budynek podworski – dom włodarza – 

polowego (założenie dworsko-

parkowe) 

 X X 

32/1829 

15. budynek gospodarczy – obora 

(założenie dworsko-parkowe) 
 X X 

33/1829 

16. budynek gospodarczy – świniarnia 

(założenie dworsko-parkowe) 
 X X 

26/1829 

17. budynek gospodarczy (założenie 

dworsko-parkowe) 
 X X 

27/1829 

18. wieża widokowa (założenie dworsko-

parkowe) 
 X X 

34/1829 

19. cegielnia (założenie dworsko-parkowe)  X X 

35/1829 

20. park (część zespołu dworskiego) X  

nr rej. 413/A 

X X 

8/1829 

21. wiatrak X  

nr rej. 337/A 

X X 

7/1829 

22. dom nr 33   X 

54/1829 

23. dom nr 60   X 

55/1829 

24. dom nr 62   X 

56/1829 

25. dom nr 138   X 

57/1829 

26. dom nr 150   X 

58/1829 

27. dom nr 156   X 

59/1829 

28. dom nr 158   X 

60/1829 

29. dom nr 159   X 

61/1829 

30. dom nr 169   X 

62/1829 

31. dom nr 179   X 

63/1829 

32. dom nr 184   X 

64/1829 

 

Zgodnie z „Wojewódzkim programem opieki nad zabytkami na lata 2008-2011” 

zespół dworsko-parkowy w Ożarowie oraz wiatrak w Ożarowie wytypowane zostały jako 

obiekty reprezentatywne. Oba wskazane w wymienionym opracowaniu zabytki nie wymagają 

prac konserwatorskich i robót budowlanych, a jedynie drobnych napraw np. w zakresie 

kontynuacji rewaloryzacji wyposażenia wnętrza. 

4.3. Stanowiska archeologiczne 

Na terenie gminy znajduje się 111 stanowisk archeologicznych, będących 

świadectwem wielowiekowego osadnictwa. Stanowią one świadectwo obecności osiedli 

ludzkich na przestrzeni wieków. W celu ich ochrony należy w niniejszym opracowaniu 

wyznaczyć strefy ochrony obszarowej. 
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5. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia mieszkańców, 

w tym ochrony ich zdrowia 

5.1. Liczba ludności 

Liczba mieszkańców Gminy Mokrsko w okresie od 2000 roku do 2007 roku 

przedstawiała się w następujący sposób. 

Stan ludności wg stałego miejsca zameldowania ogółem 

Rok Stan ludności  

Ogółem Mężczyźni Kobiety 

2000 5589 2776 2813 

2001 5556 2765 2791 

2002 5556 2755 2801 

2003 5532 2741 2791 

2004 5497 2725 2772 

2005 5499 2712 2787 

2006 5498 2720 2778 

2007 5426 2669 2757 

Źródło: GUS 

 

Na przestrzeni lat 2000- 2007 liczba ludności w gminie zmniejszyła się o 163 osoby. 

Stosunek liczby mężczyzn do ogółu ludności waha się w granicach 49%.  

5.2. Ruch naturalny ludności 

Układ struktury wieku i płci ludności jest w znacznej mierze wynikiem 

dotychczasowego ruchu naturalnego ludności - a z drugiej strony ma decydujący wpływ 

na obecną liczbę urodzeń i zgonów mieszkańców gminy oraz będący ich wynikiem przyrost 

naturalny na terenie gminy. 

W latach ubiegłych można było zaobserwować nieznaczny spadek bezwzględnej 

liczby urodzeń. 

W 2007 r. rzecz się miała następująco: urodzenia: 57, zgony: 59, przyrost naturalny: -2. 

Można więc uznać, że tendencja zarysowana w latach ubiegłych utrzymuje się. 

5.3. Struktura ludności 

W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które są 

istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej: 

 ludność w wieku przedprodukcyjnym tj. w wieku od 0 do 17 lat, 

 ludność w wieku produkcyjnym, w tym: kobiety od 18 do 59 lat, a mężczyźni 

od 18 do 64 lat, 

 ludność w wieku poprodukcyjnym, w tym: kobiety od 60 lat i więcej,  

a mężczyźni od 65 lat i więcej. 

 
Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w Gminie Mokrsko 
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Lata 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 

1322 1296 1253 1235 1217 1192 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 

3165 3186 3210 3222 3239 3240 

Ludność w wieku 

poprodukcyjnym 

1006 989 989 988 979 994 

 Źródło: GUS  

 

Od roku 2002 do roku 2007 liczba ludności w wieku: 

 przedprodukcyjnym - zmniejszyła się o 130 osób, 

 produkcyjnym – wzrosła o 75 osób, 

 poprodukcyjnym – zmniejszyła się o 12 osób. 

Jest to tendencja obserwowana w większości gmin na terenie Polski. 

 

Podobnie jak w poprzednich latach tak i w 2007 roku najliczniejszą grupą ludności w 

Gminie Mokrsko była grupa osób w wieku produkcyjnym – ok. 60% całej społeczności. 

 

Choć w Gminie Mokrsko obserwowany jest spadek ludności w wieku 

poprodukcyjnym to jednak wg danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób w tym 

wieku w Polsce będzie przyrastać już w latach 2007- 2013. W kraju, liczba osób w wieku 

poprodukcyjnym w porównaniu z początkiem lat 90-tych, wzrosła prawie o milion. Przyrost 

ten będzie powodował silną presję na system emerytalny (zapewnienie emerytur dla coraz 

liczniejszej populacji osób, które zakończyły aktywność zawodową) oraz na system opieki 

zdrowotnej (zapewnienie specjalistycznej opieki ludziom w podeszłym wieku). Dlatego też 

jednym z obszarów zainteresowania gminy powinno być wspieranie aktywnej starości. 

 

5.4. Warunki mieszkaniowe 

Zasoby mieszkaniowe i ich wyposażenie to jeden z podstawowych warunków 

poziomu i jakości życia mieszkańców. W roku 2007 w Gminie Mokrsko zlokalizowanych 

było 1492 mieszkań, o łącznej powierzchni użytkowej 136 400 m
2
. Przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania wynosi 91,4 m
2
, a na 1 osobę 25,1 m

2
. 

Warunki mieszkaniowe oceniane pod względem przeciętnych powierzchni mieszkań 

przypadających na osobę (25,1 m
2
) kształtują się korzystniej od średnich krajowych, znaczny 

jednak wpływ na ten fakt ma raczej sytuacja demograficzna, niż zasoby budownictwa 

mieszkaniowego.  

5.5. Opieka medyczna i socjalna 

Usługi zdrowotne świadczy Samodzielny Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Mokrsku oraz Samodzielny Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w Ożarowie.  
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5.6. Oświata i wychowanie 

W Gminie Mokrsko funkcjonują następujące placówki oświatowe: 

 Zespół Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Mokrsku, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Komornikach, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Krzyworzece, 

 Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Ożarowie, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Chotowie,  

 Oddział przedszkolny w Chotowie. 

 

Istniejące szkoły w pełni zabezpieczają potrzeby gminy. 

Na obszarze gminy nie występują szkoły o poziomie średnim. Ze względu na sytuację 

demograficzną, jak i bliskość Wielunia nie ma potrzeby tworzenia takich jednostek. 

5.7. Kultura i sztuka 

Na terenie gminy funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku wraz z filiami 

w Komornikach, Krzyworzece i Ożarowie. 

Na terenie gminy działają następujące zespoły muzyczne: 

 Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy w Ożarowie – założony w 1986 roku, 

 Dziecięcy Zespół Obrzędowy w Ożarowie - założony w 1995 roku, 

 Zespół Ludowo - Śpiewaczy „Dworzanki” w Mokrsku, 

 Zespół Ludowo - Śpiewaczy „Włościanie”, 

 2 orkiestry dęte działające przy OSP w Ożarowie oraz przy OSP Słupsku. 

Do obiektów kultury należy zaliczyć także Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie 

Oddział Muzeum Ziemi Wieluńskiej. 

5.8. Obiekty sakralne 

Obsługa mieszkańców Gminy Mokrsko w zakresie usług kultu religijnego 

realizowana jest przez następujące obiekty: 

 Kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Krzyworzece, zbudowany w 1264 roku 

z fundacji księcia Bolesława Pobożnego. Wpisano go do rejestru zabytków 

30 grudnia 1967 roku. Jest to budowla pierwotnie romańska z kamienia 

polnego, nadbudowana cegłą, przebudowana w XVIII – XIX wieku, 

otynkowana. Świątynię wzniesiono na rzucie prostokąta, z węższym 

prezbiterium zamkniętym prostą ścianą, w której znajduje się romańskie okno 

o czworolistnym wykroju. Kościół nosi cechy budowli obronnej (frontowa 

ściana kościoła).  

 Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Chotowie, wzniesiony w 1616 roku, 

w stylu późnego rensesansu. We wnętrzu świątyni zachowały się oryginalne 

sklepienia: w nawie kolebkowe z lunetami, a w zakrystii kolebkowo - 

krzyżowe. Z wyposażenia kościoła na szczególną uwagę zasługuje portret 

trumienny przedstawiający prawdopodobnie fundatora świątyni oraz 

drewniana Pieta z początku XVII stulecia. Ołtarz zdobi obraz Matki Boskiej 

Częstochowskiej - w górnej jego części umieszczono Pietę oraz dwa aniołki. 

Kościół wpisano do rejestru zabytków 30 grudnia 1967 roku. 

 Kościół p.w. Św. Stanisława BM w Mokrsku, wpisany do rejestru zabytków 

30 grudnia 1967. Kościół wzniesiony był przed 1520 rokiem z fundacji Jana 

i Anny Potockich, właścicieli części Mokrska i Słupska. W 1626 roku 
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A. Kożuchowski, sędzia grodzki krakowski, przyczynił się do rozbudowy 

kościoła. Część drewnianą nawy zastąpiono wówczas murem ceglanym. Poza 

tym sklepienie w prezbiterium wzbogacono dekoracją sztukatorską. Kolejne 

powiększenie świątyni nastąpiło w końcu XVIII wieku i związane było 

z dobudową od strony zachodniej wieży o charakterze barokowym, 

zwieńczonej hełmem z latarnią. Kościół posiada przypory oraz półkoliście 

zakończone okna. Prezbiterium zamknięto prostą ścianą z oknami. 

 Kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny 

w Komornikach, wzniesiony w 1631 roku. Świątynia ta posiada sklepienia 

kolebkowe z lunetami, pokryte późnorenesansową dekoracją stiukową. 

Z wyposażenia kościoła na szczególną uwagę zasługuje ołtarz główny oraz 

dwa ołtarze boczne, pochodzące z XVII stulecia. 

 Kościół p.w. św. Marii Magdaleny w Ożarowie, kolejno trzecia świątynia w tej 

miejscowości. Dwa poprzednie drewniane kościoły spłonęły. Budowę nowego 

kościoła rozpoczęto w 1930 roku. Rok później możliwe było wzniesienie 

murów do wysokości 4 metrów. Prace budowlane kontynuowano w 1938 roku. 

Po przerwie okupacyjnej, jeszcze w niewykończonym kościele, od 2 lutego 

1945 roku rozpoczęto sprawowanie liturgii. We wnętrzu ożarowskiej świątyni 

znajdują się historyczne pamiątki. Ołtarz główny z XIX wieku, z okazałymi 

kolumnami, posiada współczesny obraz nawiązujący do wezwania kościoła – 

przedstawia Marię Magdalenę i Jezusa. 

 

5.9. Administracja i finanse 

W miejscowości Mokrsko znajduje się siedziba Urzędu Gminy, poczty oraz Banku 

Spółdzielczego w Mokrsku o/Rusiec. 

 

5.10. Sport  

W gminie funkcjonuje Gminne Zrzeszenie Ludowych Klubów Sportowych 

Zrzeszające:  

 LZS Krzyworzeka (sekcja piłki nożnej, sekcja szachowa i sekcja siatkówki),  

 Sparta Mokrsko (sekcja piłki nożnej), 

 ChKS Chotów (sekcja piłki nożnej), 

 KS Ożarów (sekcja piłki nożnej), 

 Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ożarowie (sekcja piłki nożnej). 

 

5.11. Turystyka i rekreacja 

Na terenie Gminy Mokrsko znajduje się wiele terenów atrakcyjnych turystycznie. 

Szczególnie atrakcyjne są takie miejscowości jak: Ożarów, Orzechowiec oraz Motyl i Lipie. 

Dwie pierwsze miejscowości graniczą z dużym kompleksem leśnym, natomiast Motyl i Lipie 

są otoczone terenami leśnymi.  

Na obrzeżu lasu od strony miejscowości Ożarów znajdują się stawy rybne. Stawy oraz 

zbiornik śródleśny stanowią atrakcję dla wędkarzy. Gmina może poszczycić się także parkiem 

dworskim w Ożarowie. W otoczeniu zabytkowego parku znajduje się staropolski, 

modrzewiowy dwór alkierzowy z połowy XVIII wieku. Późnobarokowy, czteroalkierzowy 

dwór rodziny Bartochowskich zaliczany jest do grupy najpiękniejszych dworów w Polsce. Od 

1980 roku mieści się w nim Muzeum Wnętrz Dworskich - oddział Muzeum Ziemi 

Wieluńskiej. Należy stwierdzić, iż stopień rozwoju infrastruktury turystycznej i 

wypoczynkowej nie jest zadowalający i adekwatny do posiadanych zasobów, tak w zakresie 
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środowiska, jak i obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego. 

Szansą dla rozwoju zabudowy letniskowej jest budowa zbiornika wodnego w miejscowości 

Motyl. 

Przez gminę przebiegają dwa szlaki rowerowe: 

 Ożarów - Skomlin - Mokrsko – Ożarów (szlak zielony o długości ok. 36 km), 

 Wieluń - Ożarów – Wieluń (szlak zielony o długości ok. 30 km). 

 

 

6. Uwarunkowania wynikające z zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej 

mienia 

6.1. Zagrożenie powodziowe 

W Gminie Mokrsko płynie rzeka Ożarka, Kanał Skomlin-Toplin, Kanał Kopydłów-     

-Krzyworzeka. W gminie nie występują jednak obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią 

w rozumieniu przepisów szczególnych. 

6.2. Zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych 

Na terenie gminy nie ma obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się 

mas ziemnych. 

6.3. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego 

Za bezpieczeństwo publiczne w Gminie Mokrsko odpowiada Komenda Powiatowa 

Policji w Wieluniu oraz Posterunek Policji w Białej. W poszczególnych miejscowościach 

gminy funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna. 

 

7. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości rozwoju Gminy 

Mokrsko 
 

Potrzeby rozwoju gminy pokazują między innymi wnioski mieszkańców do 

niniejszego studium, z których wynika, że najpilniejszymi potrzebami w gminie są: 

 przeznaczenie terenów na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

 przeznaczenie terenów na zabudowę rekreacyjną, 

 rozbudowa i modernizacja systemów infrastruktury. 

Poza tym, do potrzeb rozwoju gminy należy zaliczyć: 

 usprawnienie i modernizację systemu komunikacyjnego, 

 dostosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych, 

 preferowanie rozwoju nowoczesnych technologii ochrony środowiska, 

 uporządkowanie zieleni przy obiektach usługowych, 

 propagowanie rolnictwa ekologicznego, 

 ochronę gruntów o wyższych klasach bonitacyjnych przed ruralizacją, 

 stworzenie bazy mieszkań socjalnych, 

 wykorzystanie potencjału środowiska przyrodniczego, w tym naturalnej 

wietrzności i dużych terenów otwartych, na odnawialne źródła energii np. 

farmy wiatrowe, 

 adaptację rozproszonej zabudowy zagrodowej, 

 zaktywizowanie szlaków turystycznych. 
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Za możliwości rozwoju gminy należy uznać: 

 wykorzystanie środków unii europejskiej, 

 wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy do rozwoju funkcji 

agroturystycznej, wzrost popytu na usługi agroturystyczne, 

 rozwój usług jako konsekwencja wzrostu dochodów ludności, 

 rosnący popyt na działki pod budownictwo mieszkaniowe, letniskowe 

i usługowe, 

 przebieg przez obszar gminy projektowanego gazociągu, 

 wykorzystanie dogodnego połączenia komunikacyjnego z regionem, 

 możliwość budowy elektrowni wiatrowych. 

 

8. Uwarunkowania wynikające ze stanu prawnego gruntów 
 

W strukturze własnościowej Gminy Mokrsko dominują indywidualne gospodarstwa 

rolne. Niewielka powierzchnia gruntów jest we władaniu sektora publicznego, są to głównie 

grunty zajęte pod lasy, drogi oraz wody. 

 

9. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów i terenów 

chronionych na podstawie przepisów odrębnych 

9.1. Pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespół przyrodniczo-krajobrazowy 

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

za pomnik przyrody (Dz.U.W.S. Nr 3, poz. 9 z dnia 19 lutego 1998 r.) oraz Rozporządzeniem  

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

(Dz.U.W.S. Nr 29, poz. 174 z dnia 27 listopada 1998 r.) ustanowiono pomniki przyrody w 

Gminie Mokrsko. 

 

Niżej przedstawiono pomniki przyrody w Gminie Mokrsko (stan na 14.09.2007 r.). 

 

L.p.  

 

Pomnik przyrody  

 

Obwód [cm] 

 

Lokalizacja  

1.  Lipa drobnolistna  740 Park w Mokrsku  

2.  Lipa drobnolistna  300 Park w Mokrsku  

3.  Lipa drobnolistna 590 Park w Komornikach  

4.  Grupa drzew jednogatunkowych  

– 4 dęby szypułkowe 

310, 340, 290, 

280 

Park w Komornikach  

5.  Dąb szypułkowy  330 Park w Komornikach  

6.  Klon zwyczajny  270 Park w Komornikach  

7.  Grab zwyczajny  230 Park w Komornikach  

8.  Wiąz szypułkowy  290 Park w Komornikach  

9.  Lipa drobnolistna 350 Park w Komornikach  

10.  Lipa drobnolistna 330 Park w Komornikach  

11.  Jesion wyniosły 490 Park w Ożarowie  

12.  Wiąz szypułkowy 290 Park w Ożarowie  

13.  Dąb szypułkowy 410 Park w Ożarowie  

14.  Dąb szypułkowy 410 Park w Ożarowie  

15.  Grupa drzew jednogatunkowych  

– 5 dębów szypułkowych 

380, 380, 350, 

570, 360 

Park w Ożarowie  

16.  Grupa drzew wielogatunkowych  

– 2 dęby szypułkowe, 2 lipy, buk 

zwyczajny 

Lipy: 410, 320 

Dęby: 330, 320 

Buk: 400 

Park w Ożarowie (lipa, dąb) 

Teren Ośrodka Zdrowia w 

Ożarowie (lipa, dąb, buk) 
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17.  Lipa drobnolistna  658 Chotów (przy plebanii, dz. 

nr 232) 

 

Użytki ekologiczne w Gminie Mokrsko znajdujące się w lasach państwowych 

Nadleśnictwa Wieluń ustanowiono Rozporządzeniem Nr 18/2000 Wojewody Łódzkiego z 

dnia 22 maja 2000 r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. U. W. Ł. Nr 73, poz. 391 

z dnia 31 maja 2000 r.) Są to 3 użytki ekologiczne, gdzie przedmiotem ochrony jest bagno 

śródleśne. 

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie” ustanowiono 

Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia 

obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 

(Dz.U.W.S. Nr 20, poz. 115 z dnia 9 września 1998 r.) 

Zgodnie z przepisami o ochronie przyrody w stosunku do pomnika przyrody, użytku 

ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone 

następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych 

oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania 

czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą: 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem 

ustanawiającym daną formę ochrony przyrody; 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną 

formę ochrony przyrody; 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji 

ratowniczych. 

9.2. Obszar chronionego krajobrazu 

Na terenie Gminy Mokrsko znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina 

Prosny, ustanowiony rozporządzeniem Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 

2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. 

Woj. Łódz. Nr 75, poz. 711) oraz rozporządzeniem Nr 19/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 

30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 

2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Prosny (Dz. Urz. 
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Woj. Łódz. Nr 236, poz. 2117. 

Celem utworzenia Obszaru jest ochrona terenów cennych ze względu na walory 

przyrodnicze i krajobrazowe zróżnicowanych ekosystemów, a w szczególności naturalnego 

koryta rzeki Prosny, wartościowych ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb 

związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarza ekologicznego. 

 

Zgodnie z przywołanym rozporządzeniem na terenie Obszaru zakazuje się: 

1. zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych 

schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 

połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką 

rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska; 

3. likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, 

jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, 

utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

4. wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w 

tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów; 

5. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym 

lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą 

lub remontem urządzeń wodnych; 

6. dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz 

racjonalna gospodarka wodna lub rybacka; 

7. likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-

błotnych; 

8. lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów 

rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub 

rybackiej z wyłączeniem zakazu, co do nieruchomości zabudowanych 

znajdujących się w strefie. 

Powyższe zakazy nie dotyczą: 

1. wykonywania zadań na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa państwa; 

2. prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem 

powszechnym; 

3. realizacji inwestycji celu publicznego. 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2 powyższego rozporządzenia nie dotyczy 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 

prowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco 

negatywnego wpływu na przyrodę Obszaru. 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 powyższego rozporządzenia nie dotyczy prac 

wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody. 

Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt. 4 powyższego rozporządzenia nie dotyczy 

terenów, dla których udzielono koncesji na wydobywanie kopalin przed dniem wejścia w 

życie niniejszego rozporządzenia. 

 

10. Uwarunkowania wynikające z występowania obszarów naturalnych 

zagrożeń geologicznych 
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Na terenie Gminy Mokrsko nie występują naturalne zagrożenia geologiczne. 

 

11. Uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż 

kopalin oraz zasobów wód podziemnych 

11.1. Udokumentowane złoża kopalin  

Na terenie gminy występują następujące złoża: 

 

 Złoże „Krzyworzeka” - złoże surowca ilastego (iłów jurajskich), zostało rozpoznane w 

kat. B+C1. Surowiec wykorzystywany do produkcji wyrobów ceramiki budowlanej. 

Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu 

na koniec 2007 r. wynosiły 1241 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe), 641 tys. ton 

(zasoby przemysłowe).  

 Złoże „Mokrsko” - złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej (iłów doggerskich). 

Zasoby złoża wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu 

na koniec 2007 r. wynosiły 1362 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe), 1015 tys. 

ton (zasoby przemysłowe), 

 Złoże „Chotów” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej. Zasoby złoża wg 

„Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2008 r. 

wynosiły 562 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe). 

 Złoże „Chotów II” – złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej. Zasoby złoża wg 

„Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce” wg stanu na koniec 2008 r. 

wynosiły 316 tys. ton (zasoby geologiczne bilansowe). 

11.2. Główne zbiorniki wód podziemnych 

Południowo-wschodnia część gminy znajduje się w zasięgu głównego zbiornika wód 

podziemnych Nr 325 – Zbiornik Częstochowa. Jest to zbiornik szczelinowo-porowy, jurajski. 

W związku z narażeniem na degradację na terenie Gminy Mokrsko wyznaczono obszar 

wymagający wysokiej ochrony (OWO). 

 

12. Uwarunkowania wynikające z występowania terenów górniczych 

wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych 
 

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Okręgowego Urzędu Górniczego w granicach 

Gminy Mokrsko położone są niżej wymienione tereny górnicze: 

 teren górniczy „Krzyworzeka” – wyznaczony został decyzją Wojewody 

Sieradzkiego z dnia 4 czerwca 1997 r. Udzielono koncesji na wydobywanie kopaliny 

ze złoża surowca ilastego. Koncesja jest ważna do dnia 30.06.2027 r. 

 Teren górniczy „Mokrsko I” – koncesja na wydobywanie surowca została udzielona 

decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany koncesji na 

wydobywanie kopaliny ze złoża iłów ceramiki budowlanej „Mokrsko” z dnia 

9 lutego 2007 r. Koncesja jest ważna do dnia 31.12.2030 r. 
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13. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki 

wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami 

13.1. Sieć drogowa  

Układ drogowy obsługujący Gminę Mokrsko i zapewniający jej powiązania 

komunikacyjne z regionem stanowią: droga krajowa, drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

 

Droga krajowa przebiegająca przez Gminę Mokrsko to droga krajowa nr 45 relacji 

Łódź – Złoczew – Wieluń – Opole, która prowadzi ruch tranzytowy i zapewnia powiązanie 

gminy z sąsiednimi terenami.   

 

Drogi powiatowe na terenie Gminy Mokrsko: 

 

Nr drogi Przebieg 

4509E Skomlin - Turów 

4510E Wieluń (ul. Joanny Żubr) – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice – Wójcin – 

Bolesławiec – gr. woj. wielkopolskiego (Opatów) 

4512E Toplin – Wróblew - Mokrsko 

4513E Słupsko – Komorniki - Zmyślona 

4514E Chotów – Mokrsko - Ożarów 

 

Drogi publiczne gminne na terenie Gminy Mokrsko: 

 

Nr drogi Przebieg 

117003E (Smugi) – gr. gm. Skomlin - Lipie 

117051E Jasna Góra – gr. gm. Skomlin – (Wróblew) – (Zbęk) – gr. gm. Skomlin – dr. 

pow. nr 4512E 

117052E Chotów – gr. gm. Wieluń – (Kurów) 

117053E Krzyworzeka – gr. gm. Wieluń – (Kadłub) 

117054E Chotów – Górale – Krajków – Krzyworzeka – Brzeziny – gr. gm. Wieluń – 

(Kadłub) 

117055E Pasternik – Motyl – gr. woj. opolskiego – (Przedmość) 

117056E (Przedmość) – gr. woj. opolskiego - Słoniny – Ożarów - Morzykobyła 

117057E Ożarów – gr. woj. opolskiego – (Kowale) 

1170AAE Mokrsko (droga powiatowa nr 4510E) – Krzyworzeka – Kolonia – dr. gminna 

117054E 

117107E (Kazimierz) – gr. gm. Skomlin - Słupsko 

117209E (Piaski) – gr. gm. Wieluń – Słupsko - Wichernik 

117210E (Srebrnica) – gr. gm. Wieluń - Chotów 

 

Uzupełnieniem układu dróg powiatowych i gminnych są drogi wewnętrzne 

stanowiące dojazd do pól.  

13.2. Zaopatrzenie w wodę 

Wszystkie miejscowości w Gminie Mokrsko są wyposażone w sieć wodociągową. 

Funkcjonują dwa ujęcia wody: w Ożarowie i Mokrsku oraz zbiornik wyrównawczy 

w Ożarowie. Ujęcia wody objęte są monitoringiem regionalnym. Woda w tych ujęciach 
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czerpana jest z poziomu wodonośnego jurajskiego. W 2008 r. (wg raportu o stanie środowiska 

w woj. łódzkim) wody w ujęciu ożarowskim były klasy II, co oznacza wody średniej jakości 

o naturalnym chemizmie, jak i zmienionych antropogenicznie, wymagających złożonego 

uzdatniania.. Ujęcie w Mokrsku zawiera wody nieco gorszej jakości, zaliczone do klasy II, 

czyli wód średniej jakości o naturalnym chemizmie, jak i zmienionych antropogenicznie, 

wymagających złożonego uzdatniania.  

13.3. Odprowadzanie ścieków 

W sieć kanalizacji sanitarnej wyposażona jest tylko miejscowość Mokrsko. Ścieki 

odprowadzane są do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej o mocy przerobowej ok. 

260 m
3
/d. Pełne obciążenie istniejącej oczyszczalni nastąpi po wyposażeniu w kanalizację 

miejscowości Mokrsko i Krzyworzeka. Przyłączenie kolejnych miejscowości do istniejącej 

oczyszczalni będzie musiało się wiązać z jej rozbudową. W Mokrsku funkcjonuje jeszcze 

jedna oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, w prywatnym przedsiębiorstwie (zakłady 

mięsne). 

Na terenach nie skanalizowanych ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach na 

nieczystości ciekłe i są przyjmowane przez gminną oczyszczalnię ścieków bądź wywożone 

do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych poza obszarem gminy (np. do oczyszczalni w 

Wieluniu). 

 

13.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i gaz 

Przez teren gminy przebiega linia elektroenergetyczna 110 kV. Gmina dysponuje 

siecią elektroenergetyczną 15 kV wyprowadzoną ze stacji 110/15 kV „Wieluń”, dostosowaną 

do obecnego stopnia zainwestowania. 

Zaopatrzenie w ciepło opiera się na indywidualnych źródła ciepła oraz lokalnych 

kotłowniach zasilanych głównie paliwem stałym. 

Na terenie Gminy Mokrsko nie występuje sieć gazowa. Przez obszar gminy planuje 

się przeprowadzić gazociąg wysokiego ciśnienia. 

13.5. Gospodarka odpadami 

Na terenie gminy znajduje się zrekultywowane składowisko odpadów w Mokrsku. 

Zgodnie z decyzją Starosty Wieluńskiego z dnia 21 lipca 2006 roku w dniu 31 października 

2009 r. składowisko zostało zamknięte. Zadaniem planowanych prac rekultywacyjnych w 

obrębie składowiska odpadów było: 

 ukształtowanie stabilnej bryły składowiska w sposób umożliwiający pokrycie ją szatą 

roślinną (rekultywacja techniczna), 

 ukształtowanie trwałej szaty roślinnej o przeciwerozyjnych funkcjach, której 

zadaniem będzie wzmaganie parowania wody do atmosfery, przejęcie wody opadowej 

przez roślinność, minimalizacja infitracji wód opadowych w głąb zdeponowanych 

odpadów (rekultywacja biologiczna), 

 wyeliminowanie ujemnego wpływu składowiska na wszystkie elementy środowiska 

po zakończeniu zabiegów rekultywacji. 

Odpady powstające w gminie są przewożone przez wyspecjalizowane podmioty do 

Międzygminnego Składowiska Odpadów w Skomlinie. Problemem jest niedostateczna 

segregacja powstających odpadów. 
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14. Uwarunkowania wynikające z zadań służących realizacji 

ponadlokalnych celów publicznych 
 

Zadania służące realizacji ponadlokalnych celów publicznych to: 

 budowa zbiornika „Motyl”, 

 przebudowa, rozbudowa i modernizacja dróg powiatowych, 

 budowa gazociągu wysokoprężnego. 

Powyższe zadania warunkują konieczność niezbędnej rezerwacji terenu 

i zagospodarowanie nie stojące w sprzeczności z tymi zadaniami. 
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III. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 

 

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu 

terenów 
 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jedynie 

dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Jednocześnie ustalenia zawarte 

w studium są wiążące dla organów gminy sporządzających plany miejscowe. 

2. Ustalenia zawarte w tekście i załącznikach graficznych studium wyrażają jedynie 

kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru, nie są zaś ścisłym przesądzeniem 

o formie i granicach zainwestowania i użytkowania terenów. 

3. Granice poszczególnych obszarów przy sporządzaniu mpzp mogą ulec korekcie, 

zwłaszcza w kontekście granic własności czy szczegółowego projektowania układu 

komunikacyjnego. 

4. Określenia dotyczące formy użytkowania terenów dotyczą podstawowych 

i uzupełniających lub towarzyszących rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą być 

realizowane także inne formy zabudowy, pod warunkiem nie pozostawania w sprzeczności 

z formami określonymi w studium. 

5. Przy opracowywaniu planów miejscowych dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę należy przewidzieć zieleń publiczną, stwarzającą warunki do wypoczynku, estetyki 

i przejść pieszych. 

6. Poza drogami wskazanymi na załączniku graficznym studium, w zależności od 

potrzeb społeczności lokalnej, możliwa jest realizacja nowych dróg, których przebieg zostanie 

ustalony w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego. Nowe obiekty winny spełniać wskaźniki 

i kierunki określone w niniejszym opracowaniu. 

1.1. Wytyczne określania w planach miejscowych zmian w strukturze 

przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów. Dopuszczalny zakres 

i ograniczenia zmian. 

 
1.Tereny zabudowy 

zagrodowej 

 

Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- tereny zabudowy usługowej. 

Tereny zabudowy zagrodowej stanowią obecnie główną strukturę 

kształtującą przestrzeń gminy. Studium przewiduje adaptacje 

dotychczasowego zagospodarowania oraz uzupełnienie istniejących 

pasm zabudowy. 

Ze względu na stopniową wymianę zabudowy zagrodowej na 

zabudowę mieszkaniową oraz specjalizacje gospodarstw rolnych nie 

przewiduje się zwiększonego popytu na tereny o tym charakterze 

zabudowy. 

Zlokalizowanie zabudowy zagrodowej wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych i znaczne jej oddalenie od właściwych centrów 

miejscowości stwarza potrzebę sytuowania usług podstawowych jako 

funkcji uzupełniającej. 
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- adaptacja istniejącego zagospodarowania do nowych warunków, 

z uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy 

budynków, z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej zabudowy 

oraz jej uzupełnianiem, 

- nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy 

i nawiązanie do jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

- zakaz lokowania dużych ferm zwierzęcych w terenach 

mieszkalnych, 

- możliwość lokowania małych zakładów przetwórstwa rolnego 

z ograniczeniem uciążliwości do granic własności. 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: 

- tereny zabudowy usługowej. 

Analiza obecnego stanu zainwestowania wykazała niedobór terenów 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W celu zaspokojenia 

potrzeb lokalnej społeczności wskazano nowe tereny przeznaczone 

pod funkcję mieszkaniową. 

Tereny juz zagospodarowane wymagają uzupełnienia struktury 

poprzez wypełnianie luk w pasmach zabudowy, porządkowania 

przestrzeni. 

Projektowane skupiska zabudowy mieszkaniowej ze względu na 

swoją wielkość oraz potrzeby lokalnych społeczności wymagają 

uzupełnienia o dodatkowe funkcje: usługi podstawowe, lokalne 

przestrzenie zieleni urządzonej i rekreacji. Ponadto koniecznym może 

być wyznaczenie ciągów komunikacyjnych zapewniających dostęp 

do nowych terenów zabudowy i ich właściwe powiązanie z 

istniejącym układem drogowym. 

- adaptacja istniejącego zagospodarowania do nowych warunków, 

z uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy 

budynków, z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej zabudowy 

oraz jej uzupełnianiem, 

- nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy 

i nawiązanie do jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

Wyznaczony obszar obejmuje istniejącą zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. W miejscowości Mokrsko studium zakłada jedynie 

modernizację i przebudowę istniejącej zabudowy – zakaz lokalizacji 

nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych. 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

40 

 

- adaptacja istniejącego zagospodarowania do nowych warunków, 

z uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy 

budynków, z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej zabudowy 

oraz jej uzupełnianiem, 

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

- dla nowych budynków przy kształtowaniu zabudowy obowiązywać 

powinna forma odpowiadająca skalą i charakterem wystroju 

architektonicznego do istniejącego zagospodarowania, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

- projektowana zabudowa winna być wyposażona w zieleń 

towarzyszącą, obiekty małej architektury oraz urządzenia rekreacji, 

- zakaz grodzenia, 

- zakaz prowadzenia działalności o uciążliwości wykraczającej poza 

granice nieruchomości, 

- maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu, 

- nakaz dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Tereny zabudowy usługowej Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

- tereny zieleni urządzonej, 

- tereny obsługi komunikacji. 

Istniejące tereny zabudowy usługowej zaspokajają podstawowe 

potrzeby mieszkańców gminy w zakresie usług komercyjnych, 

administracji, kultury, oświaty oraz kultu religijnego. Lokowane 

zwykle w centrach miejscowości, w dużej mierze są już 

zagospodarowane, wymagają jednak uporządkowania, przekształceń 

oraz dostosowania zagospodarowania przestrzeni. Nowe tereny 

zabudowy usługowej, stanowią jedynie uzupełnienie juz istniejącej 

tkanki i dopełnienie istniejącego zagospodarowania. 

Zabudowa usługowa posiada szczególne znaczenie dla przestrzeni ze 

względu na reprezentatywny charakter oraz generowane strumienie 

ruchu stąd wymaga zapewnienia właściwej oprawy, ekspozycji 

przestrzennej oraz zapewnienia jej użytkownikom odpowiedniego 

poziomu bezpieczeństwa. W celu zaspokojenia w/w potrzeb 

konieczne jest wyposażenie terenów w odpowiednio zakomponowaną 

zieleń urządzoną, małą architekturę oraz tereny obsługi komunikacji 

(parkingi i stacje paliw). 

- adaptacja istniejącego zagospodarowania do nowych warunków, 

z uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy 

budynków, z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej zabudowy 

oraz jej uzupełnianiem, 

- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

z zakazem lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 

- nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy 

i nawiązanie do jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

- zakaz prowadzenia działalności o uciążliwości wykraczającej poza 

granice nieruchomości, 

- maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu, 

- nakaz dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
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Tereny rekreacji 

indywidualnej 

Zlokalizowane w sąsiedztwie kompleksów leśnych – największej 

atrakcji przyrodniczej okolicy, stanowią bazę wypoczynkową nie 

tylko dla lokalnej społeczności ale przede wszystkim dla 

mieszkańców większych ośrodków mieszkaniowych.  

Nasilenie ruchu turystycznego w tych obszarach narzuca obowiązek 

wyposażenia ich w odpowiednią infrastrukturę oraz wiąże się z 

koniecznością rozwiązania problemów komunikacyjnych. 

- adaptacja istniejącego zagospodarowania do nowych warunków, 

z uwzględnieniem modernizacji, rozbudowy i przebudowy 

budynków, z jednoczesnym porządkowaniem istniejącej zabudowy 

oraz jej uzupełnianiem, 

- nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy 

i nawiązanie do jej charakteru, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

- zakaz prowadzenia działalności o uciążliwości wykraczającej poza 

granice nieruchomości, 

- maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu. 

Tereny usług sportu Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: 

- tereny zabudowy usługowej. 

Lokalizacja obiektów sportowych wraz z infrastrukturą oraz 

zapleczem. Jako teren o funkcji znacznie zwiększającej ruch kołowy 

wymaga opracowania sprawnej obsługi komunikacyjnej i rozwiązania 

systemów parkowania. 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

Tereny rekreacyjno- 

-wypoczynkowe 

Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: 

- tereny zabudowy usługowej. 

Wyznaczone tereny mają stanowić zaplecze dla ruchu turystycznego 

rozwijającego się na terenie gminy, pełnić funkcję obszarów 

przeznaczonych do organizacji imprez plenerowych czy lokalnych 

festynów. W celu podniesienia jakości świadczonych usług konieczne 

jest wyposażenie terenów w niezbędną infrastrukturę techniczną. 

Ponadto dopuszcza się lokalizację budynków zamieszkania 

zbiorowego. 

- w sąsiedztwie obiektów zabytkowych należy przyjąć rozwiązania 

projektowe chroniące te obiekty i zapewniające ich prawidłową 

ekspozycję, 

- gabaryty i forma architektoniczna nowej zabudowy nie mogą 

powodować dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

Tereny zabudowy 

produkcyjno-usługowej, 

składów i magazynów 

Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: 

- tereny urządzeń i obiektów zaopatrzenia w wodę i energię 

elektryczną oraz gospodarki ściekowej, 

- tereny obsługi komunikacji. 

Adaptacja istniejących ośrodków produkcyjno-usługowych. 

Nowoprojektowane tereny ze względu na charakter funkcji, gabaryty 

zabudowy oraz możliwą uciążliwość powstałą w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą usytuowano z dala od 

zabudowy mieszkaniowej. 

- zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z 

gospodarowaniem odpadami, 

- wyposażenie terenów w zieleń izolacyjną obniżającą potencjalne 

negatywne oddziaływanie związane z prowadzoną działalnością, 

- maksymalne ograniczenie uciążliwości w zakresie hałasu, emisji 

odorów czy substancji mogących w sposób istotny pogorszyć jakość 

życia mieszkańców na terenach sąsiednich. 
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Tereny wskazane do 

lokalizacji farm wiatrowych 

Obszary gruntów rolnych predysponowane do lokalizacji farm 

wiatrowych wyznaczono jako ogólną lokalizację tego typu 

przedsięwzięć. Określenie dokładnego usytuowanie poszczególnych 

elektrowni wiatrowych wiązać się będzie przeprowadzeniem badań 

mających na celu określenie oddziaływania na środowisko. 

- wskazane jest lokalizowanie inwestycji jako zespołu elektrowni 

wiatrowych nie zaś pojedynczych obiektów, 

- przy wyznaczaniu lokalizacji poszczególnych obiektów należy 

zabezpieczyć przed uciążliwością (hałasem) sąsiadującą zabudowę 

mieszkaniową i proporcjonalnie dostosować odległość inwestycji od 

tejże zabudowy. 

Tereny leśne Utrzymanie kompleksów leśnych jako ważnego elementu ekosystemu 

gminy stanowi jeden z głównych celów polityki przestrzennej. 

-utrzymywanie i ochrona bioróżnorodności kompleksów leśnych. 

Tereny przeznaczone do 

zalesienia 

Jako główne funkcję obszarów przeznaczonych do zalesienia 

określono uzupełnianie luk w kompleksach leśnych, scalenie 

mniejszych skupisk oraz jako alternatywne zagospodarowanie 

gruntów rolnych o niższych klasach bonitacyjnych i nieużytków. 

Tereny zieleni urządzonej Funkcja towarzysząca lub uzupełniająca: 

- tereny zabudowy usługowej, 

- tereny obsługi komunikacji. 

Tereny zieleni urządzonej zlokalizowane w obrębie istniejących i 

projektowanych skwerów i parków warunkują przynależność danych 

terenów do przestrzeni publicznych. Ogólnodostępny charakter oraz 

reprezentacyjna funkcja powodują konieczność zwrócenia 

szczególnej uwagi w czasie ich urządzania. W procesie przekształceń 

należy zachować i silnie wyeksponować wartości kulturowe danych 

terenów w celu umocnienia poczucia lokalnej więzi społecznej. 

- dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury jako elementy 

integralnego wyposażenia, 

- zaleca się ochronę i konserwację istniejącego drzewostanu. 

Tereny cmentarzy Tereny obecnie przeznaczone pod cmentarze zaspokajają 

dotychczasowe potrzeby gminy. Studium przewiduje adaptacje 

istniejącego zagospodarowania. 

- dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń związanych z 

podstawową funkcją terenu. 

Tereny trwałych użytków 

zielonych i zadrzewień 

Stanowią naturalne obszary ochronne dla cieków wodnych, rowów 

oraz dolin rzecznych. Ograniczony rozwój obszarów wzdłuż cieków 

wodnych oraz ograniczanie rozwoju zabudowy mają na celu 

zapewnienia ochrony wód powierzchniowych i korytarzy 

ekologicznych. 

- maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu, 

- ochrona dolin rzek i cieków przed zabudową, 

- ochrona i konserwacja sieci rowów melioracyjnych. 

Tereny rolne o wyższych 

klasach bonitacyjnych 

Poprzez wyższe klasy bonitacyjne określono grunty klas II-IV. 

Zakłada się zachowanie ogólnej powierzchni upraw rolnych. 

- dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z produkcją rolniczą, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

- maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu. 

Tereny rolne o niższych 

klasach bonitacyjnych 

Poprzez niższe klasy bonitacyjne określono grunty klas V - VI. 

Zakłada się zachowanie ogólnej powierzchni upraw rolnych. 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko 

 

43 

 

 - dopuszcza się lokalizację zabudowy związanej z produkcją rolniczą, 

- gabaryty i forma architektoniczna nie mogą powodować 

dysharmonii otoczenia i zakłócać krajobrazu gminy, 

- maksymalnie zachowanie istniejącego drzewostanu. 

 

 

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy 

2.1. Minimalne i maksymalne parametry i wskaźniki urbanistyczne 

 
Lp. Rodzaj terenu Maksymal-

na wartość 

wskaźnika 

intensy-

wności 

zabudowy 

Maksymal-

na powie-

rzchnia 

zabudowy 

(%) 

Minimalna 

powie-

rzchnia 

terenu 

biologi-

cznie 

czynna 

(%) 

Maksymal-

na wyso-

kość 

budynków 

(m) 

Rodzaj dachu Minimalna 

wielkość 

nowych 

wydzielo-

nych 

działek 

budowla-

nych (m
2
) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. tereny zabudowy 

zagrodowej 

0,4 40 30 12 budynki mieszkalne: 
-dwu- lub wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych 30-45,  
budynki gospodarcze i 

garażowe:  

-płaski, 
-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 30, 

-dwu- lub wielospadowy o 
jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych do 45, 

budynki inwentarskie: 
-dwu- lub wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych do 45. 

1500 

2. tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

0,5 40 30 10 budynki mieszkalne: 

-dwu- lub wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych 30-45,  

- płaski, 

budynki gospodarcze i 
garażowe:  

-płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 30, 

-dwu- lub wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych do 45. 

1200 

3. tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej 

1,0 50 20 10 budynki mieszkalne: 

-płaski, 

-dwu- lub wielospadowy o 
jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych do 45, 

budynki garażowe: 
-płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15. 

2000 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

4. tereny zabudowy 

usługowej 

0,8 60 20 10 -płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 

-dwu- lub wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych do 45. 

2000 

5. tereny rekreacji 

indywidualnej 

0,3 30 50 8 budynki mieszkalne: 

-dwu- lub wielospadowy o 
jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych 30-45,  

- płaski, 
budynki gospodarcze i 

garażowe:  

-płaski, 
-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 30, 

-dwu- lub wielospadowy o 
jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych do 45. 

1500 

6. tereny usług 

sportu 

0,2 20 60 7 -płaski, 
-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 

-dwuspadowy o jednakowym 
kącie nachylenia połaci 

dachowych do 30. 

2000 

7. tereny 

rekreacyjno- 

-wypoczynkowe 

0,8 20 60 7 -płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 

-dwuspadowy o jednakowym 

kącie nachylenia połaci 

dachowych do 30. 

2000 

8. tereny zabudowy 

produkcyjno-

usługowej, 

składów i 

magazynów 

0,7 70 10 15 budynki produkcyjne i 

magazynowe: 
-płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 
-dwuspadowy o jednakowym 

kącie nachylenia połaci 

dachowych do 30, 
budynki usługowe: 

-płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 

-dwu- lub wielospadowy o 

jednakowym kącie nachylenia 

połaci dachowych do 30, 

budynki administracyjno-

socjalne, gospodarcze i 
garażowe: 

-płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 

-dwuspadowy o jednakowym 

kącie nachylenia połaci do 30. 

1500 

9. tereny urządzeń i 

obiektów 

zaopatrzenia w 

wodę i energię 

elektryczną oraz 

gospodarki 

ściekowej 

0,2 20 60 6 -płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 
-dwuspadowy o jednakowym 

kącie nachylenia połaci 

dachowych do 30. 

600 

10. tereny obsługi 

komunikacji 

0,3 30 10 6 -płaski, 

-jednospadowy o kącie 

nachylenia połaci do 15, 
-dwuspadowy o jednakowym 

kącie nachylenia połaci 

dachowych do 30. 

2000 
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W odniesieniu do budowli oraz urządzeń infrastruktury technicznej związanych 

z prowadzoną działalnością w ramach zagospodarowania terenów ujętych w powyższej tabeli 

studium zaleca maksymalną wysokość 50 m. 

Osobno należy potraktować tereny zieleni urządzonej, gdzie dopuszcza się obiekty 

i urządzenia charakterystyczne dla przestrzeni publicznej, których parametry należy określić 

na etapie sporządzania mpzp. 

Ponadto, obszary wskazane do lokalizacji farm wiatrowych wymagają odrębnego 

opisu. Ze względu na specyfikę elektrowni wiatrowych przyjmuje się, że gabaryty i forma 

architektoniczna projektowanych obiektów budowlanych winny być każdorazowo określane 

ze świadomością silnej ingerencji w krajobraz, a co za tym idzie, przy pracach 

architektonicznych należy przeanalizować dostępne technologie budowlane. Studium 

dopuszcza maksymalną wysokość sytuowanych wiatraków jako 150,0 m. 

W przypadku lokalizacji obiektów o wysokości 50 m npt i większej należy je zgłosić, 

przed wydaniem pozwolenia na budowę, do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił 

Zbrojnych RP – Wydział Lotniskowy w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu 

oznakowania przeszkodowego tych obiektów. 

2.2. Wytyczne określania wymagań dotyczących parametrów i wskaźników 

urbanistycznych w planach miejscowych  

 

Wymagania dotyczące parametrów i wskaźników urbanistycznych w planach 

miejscowych przedstawiono w pkt 2.1 jako proponowane określenie oczekiwanych 

standardów urbanistycznych. Przy sporządzaniu mpzp powyższe wskaźniki należy 

traktować jako wielkości wyjściowe. Każdorazowo należy przeanalizować 

uwarunkowania przestrzenne w stopniu uszczegółowienia odpowiednim dla 

opracowania mpzp i dostosować podane wielkości do zamierzeń planistycznych. 

2.3. Tereny wskazane do wyłączenia spod zabudowy 

Wyżej wymienione tereny to: 

 strefy ochronne cmentarzy – nakaz utrzymania odległości co najmniej 150 m od 

zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących artykuły żywności, od 

zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły 

żywności oraz od studzien, źródeł, strumieni, służących do czerpania wody pitnej 

lub dla potrzeb gospodarczych; odległość ta może być zmniejszona do 50 m pod 

warunkiem, że teren w odległości 50 - 150 m od cmentarza posiada sieć 

wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci podłączone, 

 strefy oddziaływania obiektów infrastruktury technicznej (szerokość pasa zgodnie 

z przepisami dotyczącymi odpowiednich sieci): 

 linii WN 110 kV, 

 linii średniego napięcia, 

 projektowanego gazociągu wysokoprężnego, 

 dróg, 

 strefy ochronne ujęć wody, 

 obszary górnicze, 

 tereny leśne, 

 obszary przeznaczone do zalesienia, 

 tereny dolin rzecznych. 
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3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony 

przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk 

3.1. Wytyczne określania zasad ochrony w planach miejscowych, wynikające z: 

3.1.1. Potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska 

 

Przepisy o ochronie środowiska określają wytyczne odnośnie zapewnienia warunków 

utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska, w 

szczególności poprzez: 

 

 ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na 

terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami. 
 

 uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych 

potrzeb eksploatacji tych złóż 

Przekształcenia krajobrazu spowodowane eksploatacją surowców o znaczeniu 

przemysłowym są istotnym problemem z punktu widzenia kształtowania krajobrazu. Po 

zaniechaniu eksploatacji przedsiębiorca jest zobligowany do rekultywacji wyrobiska zgodnie 

z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych.  

 

 uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem 

w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej 

Szczególna odpowiedzialność za ochronę środowiska przypada rolnictwu, które 

poprzez swą działalność powoduje zmiany właściwości wody, gleby, powietrza oraz 

przyczynia się do zmian bioróżnorodności w krajobrazie. Realizacja celów ochrony 

środowiska w rolnictwie wymaga świadomości ekologicznej i prawnej całego społeczeństwa. 

Ważnym aspektem ochrony wód jest promocja rolnictwa ekologicznego oraz obniżenie ilości 

stosowanych w rolnictwie nawozów i środków ochrony roślin. W celu zwiększenia czystości 

wód spływających z terenów upraw do wód powierzchniowych wzdłuż zbiorników wodnych 

i cieków należy wprowadzić strefy buforowe w postaci barier biologicznych (zaroślowe 

i leśne zbiorowiska łęgowe). 

Sposobami chroniącymi glebę przed chemiczną degradacją ze strony rolnictwa są: 

 racjonalne i umiarkowane stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozów 

mineralnych; wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań 

upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz ukształtowania terenu, 

 stosowanie nawozów naturalnych (kompostu, obornika, biohumusu) w nawożeniu 

gleby, 

 stosowanie biologicznych i mechanicznych metod ochrony roślin, 

 wprowadzanie i stosowanie na szerszą skalę metod ekologicznej produkcji rolnej 

(rolnictwo ekologiczne), zwłaszcza na terenach o szczególnych walorach 

przyrodniczych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów, szczególnie na 

terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz w obszarze chronionego 

krajobrazu. 

W celu zapewnienia ochrony powierzchni ziemi należy przewidzieć następujące 

działania: 

 likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, 

 ograniczenie budowy stawów oraz wykonywania innych prac związanych ze 

zmianą ukształtowania terenu na gruntach rolnych. 
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 zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków 

klimatycznych 

Ochronie podlegają przede wszystkim tereny leśne, parki, cmentarze oraz zieleń 

w terenach zabudowanych. W stosunku do tych obiektów sprowadza się ona do zachowania 

dotychczasowych funkcji, pielęgnacji istniejącej roślinności oraz zakazu lokalizacji obiektów 

i urządzeń nie związanych z funkcją terenu. Istotnym elementem ochronnym jest także 

zachowanie nie kolidujących z funkcją przyrodniczą form zagospodarowania terenów 

otwartych, uzupełniających system przyrodniczy gminy. Ważnym elementem krajobrazu 

przyrodniczego Gminy Mokrsko są doliny rzeczne. Głównym kierunkiem polityki ochronnej 

w stosunku do dolin rzecznych jest zachowanie naturalnego biegu rzek. Ochroną należy objąć 

także wszelkie zadrzewienia i kompleksy leśne. Są one ważnym czynnikiem retencji 

i stabilizacji warunków wodnych, zmniejszają zagrożenie powodziowe, łagodzą niedobory 

wód, chronią gleby przed erozją oraz poprawiają warunki aerosanitarne. Bezwzględną 

ochroną powinny zostać objęte także ekosystemy bagienno-torfowe i mokradłowe, ochrona 

winna polegać na wyłączeniu tych terenów z zainwestowania kubaturowego oraz odwodnień, 

ze względu na ich szczególne znaczenie dla środowiska przyrodniczego. 

 

 uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich 

skutkom 

Na terenie gminy nie ma obszarów narażonych na niebezpieczeństwo osuwania się 

mas ziemnych, zatem nie określa się potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym 

ziemi i ich skutkom. 

 

 uwzględnienie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, 

ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi 

W celu poprawy jakości powietrza, należy zmniejszyć emisję zanieczyszczeń poprzez 

następujące działania: 

 realizację urządzeń ochronnych oraz wprowadzanie zmian technologicznych w 

zakładach przemysłowych, 

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

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

których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, poprzez: 

 ograniczenie stosowania wysokoemisyjnych paliw na rzecz paliw gazowych, 

olejowych i ze źródeł odnawialnych,  

 prowadzenie działań energooszczędnych w mieszkalnictwie poprzez 

podłączanie obiektów do scentralizowanych źródeł ciepła (budowa sieci 

gazowej, ciepłowniczej),  

 stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych, 

 wykonywanie termomodernizacji budynków,  

 edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł 

energii,  

 tworzenie preferencji dla lokalizacji nowych podmiotów gospodarczych, 

wykorzystujących przyjazne środowisku technologie wytwarzania, 

 preferencje dla szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

 rozwój alternatywnych środków komunikacji (tworzenie systemu ścieżek 

rowerowych), 

 wprowadzenie pasów zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych. 

 preferencje dla stosowania technologii eliminujących szkodliwe emisje. 
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W kierunkach polityki dotyczących ochrony wód, szczególny akcent winien być 

położony na poprawę stanu ich czystości. Wynika to z kilku podstawowych powodów: 

 z układu przyrodniczych powiązań zewnętrznych - lokalny układ hydrograficzny 

i tereny dolinne z nim związane mają wpływ na pozagminne układy przyrodnicze, 

 na terenie gminy zanieczyszczone wody powierzchniowe obniżają potencjał 

ekologiczny zespołów przyrodniczych z nim związanych. 

Ze względu na obecne i przyszłościowe wykorzystanie wód do zaopatrzenia 

mieszkańców w wodę, ochrona wód winna być priorytetowym kierunkiem działań. Ochrona 

wód musi być realizowana poprzez maksymalne ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń 

(szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) do gruntu i do wód 

powierzchniowych. W celu ochrony wód ustala się następujące zasady: 

 budowę komunalnych oczyszczalni ścieków wraz z budową zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej eliminującej w maksymalny sposób indywidualne sposoby 

utylizacji ścieków sanitarnych i deszczowych, 

 na obszarach przewidzianych do objęcia sanitarną kanalizacją zbiorczą, do czasu 

jej wybudowania, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe należy traktować jako rozwiązanie 

tymczasowe, 

 oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzanie 

ścieków do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe jest dopuszczalne 

jedynie na obszarach, które z uzasadnionych ekonomicznie względów nie zostaną 

przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, przy czym lokalizowanie 

oczyszczalni przydomowych ogranicza się do miejsc, na których odprowadzanie 

ścieków do gruntu nie będzie zagrażało jakości wód podziemnych lub 

powierzchniowych (szczególnie w obrębie stref ochronnych ujęć i zbiorników 

wód powierzchniowych i podziemnych), 

 kompleksowe rozwiązanie odprowadzania ścieków opadowych z ciągów 

komunikacyjnych, placów i parkingów oraz oczyszczenie ich zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

 zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w strefach ochronnych ujęć i zbiorników 

wód powierzchniowych i podziemnych, 

 dostosowanie, ze względu na ochronę wód podziemnych, lokalizacji nowych 

obiektów, szczególnie tych uciążliwych dla środowiska, do struktur 

hydrogeologicznych, 

 rozwiązania zmierzające do przeciwdziałania skutkom suszy poprzez zwiększanie 

małej retencji wodnej oraz wdrażanie proekologicznych metod retencjonowania 

wody, 

 prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach, poprzez wprowadzanie 

zalesień i zadrzewień. 

Sposobem ochrony zasobów wody jest także całkowite zaprzestanie usuwania 

ścieków do rzek i zbiorników wodnych. Nie jest dopuszczalne zamienianie dotychczasowych 

studni na zbiorniki na nieczystości ciekłe, gdyż prowadzi to do zanieczyszczenia wód 

gruntowych, a nawet głębinowych. W zakresie działalności produkcyjnej i usługowej 

szczególnie ważnym działaniem, zapewniającym ochronę wód jest stosowanie nowych 

technologii, wpływających na czystość i ilość odprowadzanych ścieków, w tym budowę i 

modernizację urządzeń oczyszczających ścieki.  

Szczególną ochroną należy objąć tereny w obrębie stref ochronnych ujęć wodnych, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Ustala się następujące zasady ochrony istniejących urządzeń melioracji wodnych: 

 zakaz przeznaczania zmeliorowanych użytków rolnych na inne cele, gdyż każda 

zmiana dotychczasowego sposobu użytkowania terenów zmeliorowanych na cele 
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inne niż rolnicze powoduje, że poniesione ze Skarbu Państwa nakłady na 

wykonanie tych urządzeń nie będą przynosiły zakładanych efektów. Zmiana 

przeznaczenia zmeliorowanych użytków rolnych może nastąpić tylko w sytuacjach 

wyjątkowych, przy braku alternatywnych rozwiązań.  

 w przypadku zmiany użytkowania terenów, na których występują urządzenia 

melioracyjne, obowiązek przebudowy urządzeń melioracyjnych w sposób 

umożliwiający funkcjonowanie systemu drenarskiego, po wcześniejszym 

uzgodnieniu z organem właściwym w sprawie ochrony urządzeń melioracji 

wodnych, 

 obowiązek wystąpienia do właściwego organu właściwego w sprawie ochrony 

urządzeń melioracji wodnych o wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji 

wodnych powierzchni zajętej na przedmiotowy cel, 

 obowiązek wystąpienia do organu właściwego w sprawie melioracji wodnych o 

wykreślenie z ewidencji urządzeń melioracji szczegółowych terenów 

zmeliorowanych w przypadku zmiany użytkowania. 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji 

szczegółowych i właściwych warunków odbioru wód powierzchniowych należy zachować 

istniejącą sieć rowów melioracyjnych.  

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia ochrony wód jest zwiększanie retencji wód. 

Na terenie gminy planuje się budowę zbiornika „Motyl”. Na terenach zarezerwowanych pod 

przyszłościową budowę zbiornika ustala się zakaz innego zagospodarowania. Funkcje 

retencyjne mogą także pełnić istniejące zbiorniki zlokalizowane w południowo-wschodniej 

części gminy, w rejonie Ożarowa. 

Głównym źródłem degradacji powierzchni ziemi i gleb jest: eksploatacja surowców 

naturalnych, zanieczyszczenie gleb środkami chemicznymi oraz zmiana przeznaczenia 

gruntów na cele inwestycyjne. Rejony występowania gleb o najwyższych w skali gminy 

bonitacjach, powinny stanowić podstawę dla efektywnej rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

bowiem jakość gleb decyduje o jej potencjale. Preferowane są ekologiczne formy produkcji 

rolnej. Zwiększanie przeznaczenia gruntów na cele inne niż rolnicze musi być rozważne, 

a przede wszystkim racjonalne. Grunty marginalne, odłogowane i mało przydatne dla 

produkcji rolniczej należy przeznaczyć na tworzenie nowych powierzchni leśnych, rozwój 

funkcji rekreacyjnej, ewentualnie na potrzeby innych, bezkolizyjnych w stosunku do 

otoczenia, funkcji. Przeznaczenie części gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne wymaga na etapie opracowania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego zgody określonych instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze 

względu na niewielkie znaczenie przemysłu w strukturze funkcjonalnej gminy wpływ 

zakładów przemysłowych na zanieczyszczenie gleb jest znikomy, ważnym źródłem 

degradacji gleb jest jednak komunikacja. Najbardziej zanieczyszczone gleby występują w 

pobliżu dróg. Zawierają zwiększone ilości niebezpiecznych związków ołowiu i tlenków 

azotu. Na skutek posypywania powierzchni dróg solami, gleby i grunty w pobliżu szlaków 

komunikacyjnych są silnie zasolone. Sposobem ochrony gleb jest budowa osłon 

biologicznych (fitosanitarnych) w postaci pasów zieleni oraz ograniczenie solenia dróg. W 

zakresie ochrony surowców mineralnych ustala się ochronę terenu złoża poprzez jego 

wyłączenie z wszelkiego trwałego zainwestowania. Nakazuje się także racjonalne 

gospodarowanie zasobami złoża. Na terenach o wysokich walorach przyrodniczych, należy 

ograniczać wprowadzanie nowej zabudowy, gdyż nadmierne zainwestowanie tych terenów 

zagraża ich walorom środowiskowym. Z zainwestowania należy wyłączyć także tereny dolin 

rzek. 

Głównymi źródłami emisji hałasu na terenie gminy jest komunikacja i zakłady 

przemysłowe. W celu usuwania uciążliwości akustycznych pochodzenia komunikacyjnego i 

przemysłowego należy podjąć następujące działania: 
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 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

lokalizacji obiektów przemysłowych, których funkcjonowanie powoduje 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu poprzez zapewnienie 

odpowiednich odległości dla nowej zabudowy, 

 uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego natężeń 

hałasu wzdłuż drogi o znaczeniu wojewódzkim, poprzez zapewnienie 

odpowiednich odległości dla nowej zabudowy. 

Działaniem w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym na 

terenie Gminy Mokrsko będzie: 

 wprowadzenie zakazów lokalizowania nowych obiektów przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi w strefach ochronnych wzdłuż linii elektroenergetycznej wysokiego 

110 kV i średniego napięcia, 

 uporządkowania istniejących konfliktów przestrzennych pomiędzy zabudową 

mieszkaniową, a liniami wysokiego i średniego napięcia, 

 ograniczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowych w postaci 

masztów antenowych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów mieszkaniowych oraz 

na terenach przeznaczonych pod funkcję mieszkaniową. 

 

 sposób zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności 

człowieka, klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych 

 

W wyniku eksploatacji złóż powstały wyrobiska. Po zaniechaniu eksploatacji 

przedsiębiorca jest zobligowany do rekultywacji wyrobiska zgodnie z ustawą o ochronie 

gruntów rolnych i leśnych.  

 

3.1.2. Obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, 

rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz innych form ochrony przyrody 

występujących na terenach objętych projektem studium i uzdrowisk 

 

Ochronę form ochrony przyrody zapewniają przepisy o ochronie przyrody oraz akty 

prawne dotyczące konkretnych form ochrony. Spośród form ochrony ustalonych 

w powyższych przepisach na terenie Gminy Mokrsko znajduje się Obszar Chronionego 

Krajobrazu Dolina Prosny ustanowiony rozporządzeniem Nr 7/2009 Wojewody Łódzkiego z 

dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina 

Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 75, poz. 711) oraz rozporządzeniem Nr 19/2009 Wojewody 

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

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

Dolina Prosny (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 236, poz. 2117 oraz zespół przyrodniczo-

krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie” ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody 

Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego 

krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazowe (Dz.U.W.S. Nr 20, poz. 115 z 

dnia 9 września 1998 r.). 

Z projektowanych form ochrony przyrody na obszarze gminy wskazać należy 

poszerzenie „Załęczańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu”. Granice nowego obszaru 

obejmują cały Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie” i teren położony 

w południowo-wschodniej części gminy. 

W ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w stosunku do 

obszarów chronionego krajobrazu należy brać pod uwagę zakazy określone w 

obowiązujących przepisach dotyczących ochrony przyrody oraz ewentualne późniejsze akty 

prawne, dotyczące ochrony wymienionego wyżej obszaru chronionego krajobrazu 

Na terenie Gminy Mokrsko nie znajdują się uzdrowiska. 
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4. Obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 

dóbr kultury współczesnej 
 

Przepisy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowiązuje wszystkich 

obywateli do ochrony dóbr kultury, natomiast samorząd terytorialny zobowiązuje do 

zapewnienia w tym celu warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych. Na mocy 

przepisów o ochronie zabytków w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy uwzględnia się w szczególności ochronę zabytków nieruchomych 

wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych znajdujących się w 

gminnej ewidencji zabytków. Na etapie planu miejscowego należy ustalić właściwy sposób 

ochrony tych zabytków. Obiekty o szczególnych walorach kulturowych i historycznych 

należy chronić poprzez odpowiednie działania konserwatorskie. Niniejsze studium określa 

podstawowy kierunek tych działań. Dla właściwego ustalenia działań z zakresu niezbędnej i 

pożądanej ochrony dóbr kultury celowe jest opracowanie studium ochrony i kształtowania 

krajobrazu dla obszaru całej gminy. 

Zabiegi konserwatorskie mają na celu głównie: 

 zachowanie walorów historycznych, 

 wyeksponowanie regionalnej odrębności, 

 eliminacje elementów zagrażających ochronie i eksponowaniu zabytków, 

 zachowanie równowagi pomiędzy ochroną dóbr kultury a rozwojem 

przestrzennym. 

Studium proponuje wprowadzenie stref ochrony konserwatorskiej obejmujących 

tereny posiadające wartości kulturowe i krajobrazowe, przedstawiono je na rysunku studium – 

skala 1:10 000. Zasięgi stref mają charakter wstępny, bez wykonania szczegółowych studiów 

i wymagają uszczegółowienia na etapie opracowywania planów miejscowych poszczególnych 

terenów. 

Propozycje wprowadzenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

następujących stref ochrony konserwatorskiej: 

 

Strefa A – ścisłej ochrony konserwatorskiej 

W Gminie Mokrsko strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej objęto: 

 otoczenie kościoła parafialnego p.w. św. Idziego Chotowie w granicach 

trwałego ogrodzenia przykościelnego,  

 otoczenie kościoła parafialnego p.w. Narodzenia NMP w Komornikach w 

granicach trwałego ogrodzenia przykościelnego,  

 otoczenie kościoła parafialnego p.w. św Piotra i Pawła w Krzyworzece w 

granicach trwałego ogrodzenia przykościelnego,  

 otoczenie kościoła parafialnego p.w. św Stanisława w Mokrsku w granicach 

trwałego ogrodzenia przykościelnego,  

 zespół dworski w Ożarowie, 

 otoczenie zabytkowego wiatraka w Kocilewie. 

 

Wyznaczenie strefy ma na celu ochronę układu przestrzennego oraz ochronę warstw 

archeologicznych. Obowiązuje priorytet zachowania, odtwarzania i eksponowania walorów 

zabytkowych elementów układu. Wszelkie naruszenia stanu istniejącego (w zakresie funkcji, 

parcelacji, przekształcenia i uzupełnienia zabudowy oraz towarzyszących jej elementów 

środowiska przyrodniczego) wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków.  

Na terenach objętych strefą obowiązuje: 

 zachowanie i konserwacja zabudowy zabytkowej i posiadającej walory kulturowe, 
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 zachowanie komponowanych układów terenowych i zaprojektowanej zieleni, 

 usunięcie dysharmonizujących nawarstwień. 

 

Strefa E - ochrony ekspozycji 

Strefa ta ma na celu ochronę (uzyskanie) właściwej ekspozycji obiektów objętych 

strefą A – ścisłej ochrony konserwatorskiej. Na etapie planu miejscowego należy zwrócić 

szczególną uwagę na ustalenie nieprzekraczalnych gabarytów nowej zabudowy, ograniczenia 

w lokalizacji reklam (zakaz lub określenia dopuszczalnych form i nieprzekraczalnych 

gabarytów) oraz na dobór nasadzeń i na zmiany ukształtowania terenu. 

 

Strefa OW - obserwacji i ochrony archeologicznej 

Na terenach objętych strefą przedsięwzięcia związane z: 

 naruszeniem stratygrafii uwarstwień o charakterze liniowym, w szczególności w zakresie 

infrastruktury technicznej, a także budowy dróg, 

 realizacją wykopów szerokopłaszczyznowych (tzn. powyżej 150 m
2
), 

 naruszeniem stratygrafii uwarstwień w zasięgu zarejestrowanych stanowisk 

archeologicznych 

wymagają ustanowienia bądź zapewnienia na koszt inwestora odpowiednio nadzoru bądź – w 

przypadku ujawnienia znalezisk o charakterze archeologicznym – badań archeologicznych. 

 

Poza wskazanymi wyżej strefami ochrony konserwatorskiej zespół dworski 

w Ożarowie wytypowany został do uznania za pomnik historii. Studium zakłada również 

utworzenie Parku Kulturowego w Krzyworzece obejmującego zespół kościoła 

w Krzyworzece. 

Ustala się zasady zapewniające ochronę i opiekę nad zabytkami występującymi 

terenie Gminy Mokrsko: 

 w przypadku wykorzystania na cele użytkowe zabytku wpisanego do rejestru zabytków 

należy zapewnić trwałe zachowanie jego wartości, ponadto wszelkie działania przy 

zabytku wpisanym do rejestru wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, na wniosek właściciela bądź posiadacza zabytku Wojewódzki Konserwator 

Zabytków może wydać zalecenia konserwatorskie, które określą sposób korzystania 

z zabytku, jego zabezpieczenia, wykonania prac konserwatorskich oraz zakres zmian 

dopuszczalnych w zabytku, 

 obiekty o walorach historycznych czy architektonicznych, będące charakterystycznymi 

elementami historycznej zabudowy, a przede wszystkim obiekty znajdujące się 

w ewidencji zabytków – należy przewidzieć do trwałej adaptacji, z zachowaniem 

tradycyjnych dla lokalnej tradycji budowlanej form i faktur: 

 adaptacja i modernizacja winna odbywać się na zasadach zapewniających 

zachowanie istotnych dla miejscowej tradycji form architektonicznych, 

proporcji, detalu, materiałów i faktur wypraw zewnętrznych, 

 uzgodnienia lub opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków wymagają 

wszelkie działania, które dotyczą zmiany gabarytów i zmian w sposobie 

dyspozycji i artykulacji elewacji (w tym proporcji otworów zewnętrznych i 

form zewnętrznej stolarki otworowej), 

 ewentualną konieczność rozbiórki zabytku włączonego do ewidencji 

(uzasadniona względami technicznymi – w sytuacji, gdy nie jest możliwe 

opanowanie zagrożenia dla bezpieczeństwa) należy uzgodnić z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, który określi możliwości i zasady wyłączenia z tejże 

ewidencji zabytków, 
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 wszelkie zmiany w otoczeniu i sąsiedztwie zabytków, a także na obszarach zabytkowych 

(w rejestrze i w ewidencji) – których charakter może mieć wpływ na walory zabytków 

(np. ekspozycyjne) – przebudowa istniejących i budowa nowych obiektów, a także sposób 

zagospodarowania przestrzeni – nie mogą pogorszyć stanu zachowania zabytku ani 

naruszać jego wartości, dlatego wymagają działania w porozumieniu z wojewódzkim 

konserwatorem zabytków, 

 na obszarach zabytkowych i w sąsiedztwie zabytków nowa zabudowa powinna stanowić 

harmonijnie zakomponowaną całość z istniejącymi elementami zabudowy historycznej, 

uwzględniając układ, skalę, gabaryty, proporcje, sposób kompozycji i wyprawę elewacji 

zewnętrznych: 

 w sytuacjach wątpliwych – dla nowo projektowanych obiektów – należy 

uzyskać wytyczne konserwatorskie do projektu budowlanego, a następnie 

uzgodnienie lub opinię na temat tego projektu (stosownie do obowiązujących 

przepisów szczegółowych i określonych przez nie trybie – Prawo budowlane) 

w toku postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę. 

 uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i zapewnienia poprzedzających 

inwestycję ratowniczych badań archeologicznych w celu ochrony zabytków 

archeologicznych narażonych na zniszczenie w wyniku projektowanych działań 

wymagają: 

 wszelkie działania związane z naruszeniem stratygrafii uwarstwień ziemnych 

w rejonie lokalizacji stanowisk archeologicznych, w otoczeniu zabytków na 

obszarach zabytkowych, w tym w obrębie historycznych jednostek 

osadniczych,  

 inwestycje – o charakterze liniowym związane z naruszeniem stratygrafii 

uwarstwień ziemnych, a także nowe drogi; oraz takie, które wiążą się 

z wykopami szeroko płaszczyznowymi – zlokalizowane w granicach strefy 

obserwacji archeologicznej. 

 

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

5.1. Wytyczne określania w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania 

potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji lokalnych 

i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych 

 

Istotnym czynnikiem społeczno-gospodarczego rozwoju obszarów wiejskich jest 

odpowiednia infrastruktura. Stanowi ona fundament dla wszelkiej działalności gospodarczej 

oraz wyznacznik warunków życia i pracy ludności. Infrastruktura zawsze ten rozwój w jakiejś 

mierze warunkuje, a w niektórych przypadkach może nawet go stymulować. 

Niewystarczające wyposażenie infrastrukturalne wsi wpływa niekorzystnie na: 

 zainteresowanie potencjalnych inwestorów zarówno w dziedzinie przemysłu, jak 

i usług; 

 powstawanie inicjatyw lokalnych, dotyczących tzw. małej przedsiębiorczości; 

 możliwości wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych wsi; 

 produkcję rolną, jej jakość i wykorzystanie surowców rolniczych oraz zasobów 

pracy na wsi. 

Studium dopuszcza możliwość lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej na terenach 

przeznaczonych w studium pod zabudowę, a także poza tymi terenami, wraz z wykupem 

gruntów pod lokalizację tych urządzeń przez właściciela infrastruktury. 
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5.1.1. Wodociągi 

Wszystkie miejscowości w Gminie Mokrsko są wyposażone w sieć wodociągową. 

Wraz z wyznaczeniem nowych obszarów zabudowy konieczne jest podjęcie działań 

zmierzających do jak najszybszej rozbudowy sieci wodociągowej, zwiększania jej 

niezawodności, obniżania awaryjności i strat ilości wody oraz zapewnienia odpowiedniej 

ilość wody dla celów przeciwpożarowych określonej w przepisach dotyczących zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych. Kolejne inwestycje wodociągowe na terenie gminy zakładają 

modernizację i wymianę wyeksploatowanej sieci. Studium nie przewiduje lokalizacji nowych 

ujęć wody. 

 

5.1.2. Kanalizacja 

Rozwój przestrzenny gminy w najbliższych latach pociągnie za sobą zwiększone 

zapotrzebowanie na wodę, a tym samym proporcjonalny będzie wzrost wytwarzanych 

ścieków. W związku z tym konieczny jest harmonijny rozwój sieci kanalizacji sanitarnej 

dostosowany do zachodzących zmian. Najważniejszymi inwestycjami z zakresu gospodarki 

ściekami będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków (zwiększenie jej terenu w kierunku 

zachodnim i północnym), sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach 

wraz z odcinkami rurociągów tłocznych, zgodnie z opracowaniami odrębnymi, dotyczącymi 

systemu wodno-ściekowego..  

Należy przewidzieć odprowadzanie ścieków deszczowych z utwardzonych terenów 

zakładów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz z terenów narażonych na 

zanieczyszczenia (np. stacje benzynowe, parkingi itp.). W celu usunięcia zawiesiny 

i substancji ropopochodnych wyloty kanalizacji deszczowej powinny posiadać 

podczyszczalnie wód deszczowych, składające się, co najmniej z osadnika i separatora. Przy 

odprowadzaniu ścieków deszczowych z terenów zanieczyszczonych (stacje benzynowe, 

parkingi, itp.) należy przewidywać wykonanie podczyszczalni wód deszczowych w celu 

usunięcia zawiesiny i substancji ropopochodnych. 

 

5.1.3. Gaz 

Na terenie Gminy Mokrsko nie występuje sieć gazowa. Przez obszar gminy planuje 

się przeprowadzić gazociąg wysokiego ciśnienia. Projektowana nowa trasa rurociągu jest 

wariantem alternatywnym do określonego w obowiązującym MPZP Gminy Mokrsko i 

przebiega od granicy gminy Praszka w kierunku północnym, aż do granicy gminy Wieluń na 

wschodzie. Planuje się gazyfikację Gminy Mokrsko w oparciu o stację redukcyjno-

pomiarową I° w Gaszynie, od której to nastąpi budowa sieci rozdzielczych. 

Przedstawiony na rysunku studium przebieg przedmiotowego gazociągu może ulec zmianie 

ze względu na problematykę związaną z realizacją takiego przedsięwzięcia, zwłaszcza z 

gospodarką nieruchomościami. Uznaje się za właściwe dopuszczenie takiej zmiany bez 

konieczności zmiany niniejszego studium, pod warunkiem zachowania podstawowych 

założeń. 

 

5.1.4. Zaopatrzenie w ciepło 

W Gminie Mokrsko nie funkcjonuje żaden zorganizowany system zaopatrzenia 

w ciepło. Sposób ogrzewania budynków opiera się na wykorzystaniu lokalnych źródeł ciepła 

– kotłowni lokalnych, przemysłowych i indywidualnych zasilanych tradycyjnymi nośnikami 

energii. W celu ograniczenia szkodliwej emisji spalin główne zmiany dotyczyć będą 

modernizacji źródeł ciepła oraz stopniowej ich wymiany na zasilane paliwem ekologicznym. 

Studium przewiduje także możliwość wykorzystania w celach grzewczych projektowanej 

sieci gazowej. Kolejnym krokiem do stworzenia ekologicznie czystego obszaru powinno stać 

się wykorzystywanie alternatywnych źródeł ciepła w postaci geotermiki ziemi, pomp 

cieplnych, a także kolektorów słonecznych. 
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5.1.5. Elektroenergetyka 

Istniejący system zasilania Gminy Mokrsko liniami 15 kV zapewnia zaopatrzenie w 

energię elektryczną. Odbiór energii z ewentualnych projektowanych źródeł wytwórczych jest 

możliwy poprzez stację elektroenergetyczną 110/15 kV ,,Wieluń”. Istniejący system zasilania 

powinien być zmodernizowany głównie w zakresie linii niskiego napięcia oraz stacji 

transformatorowych 15/0,4 kV z zasilającymi je liniami odgałęźnymi 15 kV w celu 

zaspokojenia potrzeb elektroenergetycznych na poziomie lokalnym poszczególnych 

miejscowości. Na terenach rolniczych wyznaczono obszary wskazane do lokalizacji 

elektrowni wiatrowych. Budowa takich elektrowni w znacznym stopniu zwiększyłaby udział 

energii odnawialnej w pozyskiwaniu energii elektrycznej. Na terenach wyznaczonych w 

studium dla nowej zabudowy, usług lub zwiększenia intensywności istniejącego 

zagospodarowania przewiduje się budowę nowej sieci elektroenergetycznej średniego i 

niskiego napięcia lub rozbudowę istniejącej sieci średniego i niskiego napięcia. Celem działań 

w dziedzinie elektroenergetyki winno być zapewnienie zgodnego z potrzebami 

bezawaryjnego zaopatrzenia w energię elektryczną. Działania te powinny koncentrować się 

na: 

 modernizacji istniejącej sieci głównie niskiego napięcia, 

 inwestycjach na obszarach intensywnie rozwijającej się działalności gospodarczej. 

W odniesieniu do terenów wskazanych w studium do lokalizacji farm wiatrowych 

może być konieczna budowa sieci 110 kV odpowiedniej dla skali przedsięwzięcia. Zakres 

możliwej budowy obejmuje budowę stacji elektroenergetycznych 110kV/SN na terenie gminy 

oraz budowę linii 110 kV od linii 110 kV „Wieluń – Janinów” do projektowanych stacji 

elektroenergetycznych na terenie gminy. 

 

5.1.6. Telekomunikacja 

Rozwój obszarów zabudowy mieszkaniowej i usługowej zwiększy jednocześnie 

zapotrzebowanie mieszkańców na nowoczesne usługi telekomunikacyjne. Studium zakłada 

modernizację i rozbudowę istniejącego systemu łączności poprzez zwiększanie zasięgu 

telefonii komórkowej, rozszerzanie dostępu do szerokopasmowego i bezprzewodowego 

internetu oraz podnoszenie jakości świadczonych usług.  

5.2.Układ drogowy 

Koncepcja układu komunikacyjnego, jako integralna część koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego gminy, wynika przede wszystkim z uwarunkowań 

zewnętrznych i wewnętrznych, z analizy dotychczasowych ustaleń planistycznych oraz 

przyjętych w obecnym opracowaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mokrsko.  

Główne cele rozwoju układu i obsługi komunikacyjnej: 

 usprawnienie przejazdu ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 45, przy jednoczesnym 

ograniczeniu jego negatywnego oddziaływania (szczególnie na zabudowę mieszkaniową), 

 zwiększenie przepustowości i poprawa parametrów technicznych pozostałych dróg, 

uwzględniając szczególnie stale wzrastający stopień motoryzacji, 

 dogodna obsługa komunikacją zbiorową, 

 rozwój zaplecza technicznego motoryzacji, 

 stworzenie układu ścieżek rowerowych. 

 

Elementy układu komunikacyjnego: 

 

Droga krajowa: 

Droga krajowa nr 45 relacji Łódź – Złoczew – Wieluń - Opole prowadzi ruch 

tranzytowy i zapewnia powiązanie gminy z sąsiednimi terenami.  W zakresie parametrów 
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technicznych ustala się docelowy przekrój jako jednojezdniowy oraz klasę drogi na drogę 

główną – G. Zalecana szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 25 m. 

 

Drogi powiatowe: 

 

Nr drogi Przebieg 

4509E Skomlin - Turów 

4510E Wieluń (ul. Joanny Żubr) – Skomlin – Dzietrzkowice – Łubnice – Wójcin – 

Bolesławiec – gr. woj. wielkopolskiego (Opatów) 

4512E Toplin – Wróblew - Mokrsko 

4513E Słupsko – Komorniki - Zmyślona 

4514E Chotów – Mokrsko - Ożarów 

 

Z uwagi na funkcję oraz znaczenie w układzie komunikacyjnym gminy ustala się 

klasę techniczną dróg powiatowych jako drogi zbiorcze - Z 1/2 (wyjątkowo lokalne – L 1/2) 

przy zalecanej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20 - 25 m (dla dróg 

lokalnych 15 m). 

 

Drogi gminne: 

 

Nr drogi Przebieg 

117003E (Smugi) – gr. gm. Skomlin - Lipie 

117051E Jasna Góra – gr. gm. Skomlin – (Wróblew) – (Zbęk) – gr. gm. Skomlin – dr. 

pow. nr 4512E 

117052E Chotów – gr. gm. Wieluń – (Kurów) 

117053E Krzyworzeka – gr. gm. Wieluń – (Kadłub) 

117054E Chotów – Górale – Krajków – Krzyworzeka – Brzeziny – gr. gm. Wieluń – 

(Kadłub) 

117055E Pasternik – Motyl – gr. woj. opolskiego – (Przedmość) 

117056E (Przedmość) – gr. woj. opolskiego - Słoniny – Ożarów - Morzykobyła 

117057E Ożarów – gr. woj. opolskiego – (Kowale) 

1170AAE Mokrsko (droga powiatowa nr 4510E) – Krzyworzeka – Kolonia – dr. gminna 

117054E 

117107E (Kazimierz) – gr. gm. Skomlin - Słupsko 

117209E (Piaski) – gr. gm. Wieluń – Słupsko - Wichernik 

117210E (Srebrnica) – gr. gm. Wieluń - Chotów 

 

Drogi gminne stanowią układ komunikacyjny, który bezpośrednio obsługuje tereny 

gminy w skali poszczególnych obiektów i pól, dodatkowo wspomagany poprzez sieć dróg 

wewnętrznych. W zakresie parametrów technicznych ustala się drogi gminne jako drogi 

lokalne – L 1/2 i dojazdowe - D 1/2 przy zalecanej szerokości pasa drogowego w liniach 

rozgraniczających dla dróg lokalnych 12 – 15 m oraz dla dróg dojazdowych 10 – 15 m.  

Poza drogami wskazanymi na załączniku graficznym studium, w zależności 

od potrzeb społeczności lokalnej, możliwa jest realizacja nowych dróg gminnych, których 

przebieg zostanie ustalony w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Nowe obiekty winny spełniać 

wskaźniki i kierunki określone w niniejszym opracowaniu. Wyżej omówiony układ 

podstawowy wymaga dostosowania parametrów technicznych do pełnionych funkcji i 

wymogów klasy technicznej. 

 

Szlaki turystyczne: 
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W celu odpowiedniej promocji walorów gminy na jej obszarze wyznaczono 

następujące szlaki turystyczne: 

o Szlak konny im. mjr Henryka Dobrzańskiego "Hubala" ma liczyć ponad 1300 

kilometrów i otaczać województwo łódzkie i aglomerację łódzką. PO wytyczeniu i 

zagospodarowaniu wszystkich tras będzie to najdłuższy szlak konny w Polsce. Na 

terenie województwa łódzkiego jest obecnie ok. 200 miejsc, gdzie hoduje się konie, 

oferuje przejażdżki w siodle lub bryczką czy naukę jazdy konnej. Wśród tych miejsc 

są stadniny, ale także gospodarstwa agroturystyczne, w których konie trzyma się dla 

rekreacji i które dysponują bazą noclegową. Trasę szlaku konnego im. Hubala 

wyznaczono przez atrakcyjne widokowo i turystycznie miejsca. Wzięto też pod 

uwagę bazę dla jeźdźców i koni. 

o Szlak Bursztynowy (rowerowy) wchodzący w skład Europejskich Szlaków 

Kulturowych w województwie łódzkim jest trasą turystyczną nawiązującą do 

starożytnego, dalekosiężnego szlaku handlowego, którym kupcy z Cesarstwa 

Rzymskiego podążali na piaszczyste wybrzeża Bałtyku po „złoto północy”, czyli 

bursztyn. Droga łączyła północne wybrzeża Adriatyku z południowym wybrzeżem 

Bałtyku. Liczne badania archeologiczne, a także źródła historyczne potwierdzają, iż 

obecny obszar województwa łódzkiego między Prosną i Wartą znajdował się na 

bursztynowym szlaku. Przebieg, charakterystykę oraz walory przedstawiono w 

„Syntezie funkcjonalno-przestrzennej Europejskich Szlaków Kulturowych dla 

Województwa Łódzkiego”. 

o Szlak Romański (samochodowy) składa się z szeregu ponadregionalnych tras 

kulturowych powstałych nie tylko na obszarze Polski, ale również innych państw 

europejskich. Obok Szlaku Cysterskiego i Drogi Św. Jakuba jest jedną z 

najważniejszych tras turystycznych. W województwie łódzkim Szlak Romański 

stanowi zamkniętą pętle łączącą zabytki polskiego romanizmu. Projekt szlaku 

zakłada jednak pozostawienie łączników doprowadzających turystów do zabytków 

romańskich zlokalizowanych w innych województwach. Poza możliwością poznania 

wielu obiektów dziedzictwa kulturowego dodatkową zaletą szlaku jest przyroda 

parków krajobrazowych i dolin rzecznych, przez które wiedzie jego trasa. 

o samochodowe turystyczne trasy tematyczne „Szlaku Dworów i Pałaców” oraz 

„Szlaku Budownictwa Drewnianego”. 

Przebieg szlaków turystycznych pokazany został na rysunku Studium. 

 

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

o znaczeniu lokalnym 
W Gminie Mokrsko przewiduje się: 

 budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i konieczne w tym zakresie 

ukształtowanie dróg w nowych liniach rozgraniczających stosownie do obecnych i 

przyszłościowych kategorii dróg, 

 rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do 

poszczególnych gospodarstw w rejonach, w których brak jest podłączeń do 

powyższych, 

 udoskonalenie systemu wywozu odpadów oraz stopniowe wprowadzenie ich 

segregacji, 

 tereny dla nowych linii elektroenergetycznych 15 kV, o ile będą przebiegać poza 

korytarzami dróg publicznych. 

 rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Mokrsku, 

 odnowa poszczególnych miejscowości gminy. 
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7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego 

o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, 

o których mowa w art. 48 ust. 1 
Na obszarze Gminy Mokrsko nie występują przedsięwzięcia umieszczone 

w programach zadań rządowych.  

Obszarami celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, dla których wskazane 

byłoby sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego, są obszary przeznaczone na: 

 budowę zbiornika „Motyl”, 

 przebudowę, rozbudowę i modernizację dróg powiatowych, 

 budowę gazociągu wysokoprężnego. 

 

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, 

w tym obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału 

nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
 oraz obszary przestrzeni 

publicznej. 
Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. 

z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.) obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych. Granice terenów 

górniczych pokazano na rysunku studium. Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmuje cały obszar gminy, w tym wskazane tereny górnicze. W przypadku 

wyznaczenia nowych terenów górniczych na obszarze gminy, nie wskazanych 

w obowiązującym planie miejscowym, konieczne będzie sporządzenie dla nich miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

W Gminie Mokrsko nie przewiduje się obszarów rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
. 

Ze względu na istniejący charakter rozłogów gospodarstw rolnych nie przewiduje 

się obszarów obowiązkowo wyznaczonych do przeprowadzenia scalenia, a z uwagi na 

gabaryty działek nie zachodzi potrzeba wyznaczania terenów do przeprowadzenia scaleń 

i podziałów, o których mowa w przepisach dotyczących gospodarki nieruchomościami.  

Obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy 

jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego 

położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, czyli obszar przestrzeni publicznej 

w rozumieniu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym to: tereny parków. Dla tego 

terenu należy sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

W myśl przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w przypadku 

utworzenia przez gminę parku kulturowego, dla obszaru, na którym parku ten został 

utworzony, obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary wymagające zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
Gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na 

obszarach przeznaczonych do zabudowy lub na których przewiduje się zmianę 

dotychczasowego zagospodarowania. Granice tych obszarów, w tym obszarów 

wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
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przedstawiono na rysunku studium. 

 

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej 
Atrakcyjność krajobrazu naturalnego, duże obszary leśne, polne czy też doliny rzeczne 

stanowią dobro gminy, o które należy zadbać w odpowiedni sposób. Dbałość o ład 

przestrzenny należy do zadań samorządu terytorialnego, gdyż w interesie gminy jest 

zapewnienie jak najatrakcyjniejszych warunków dla turystów. Lecz jego dobro leży także w 

interesie mieszkańców gminy, zapewniając im wysoką jakość życia w odniesieniu do 

warunków przestrzennych. 

Uporządkowanie przestrzeni rolno-leśnej powinno polegać na docelowym określeniu 

na terenie gminy sposobu użytkowania gruntów w kierunku rolnym lub leśnym, poprzez 

wyznaczenie linii rozgraniczającej lasy oraz grunty przewidziane do zalesienia od gruntów 

przeznaczonych wyłącznie na cele rolne. Przebieg granicy rolno-leśnej powinien być 

wyznaczony w oparciu o warunki glebowo-przyrodnicze oraz naturalne granice fizjograficzne 

i wprowadzony do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko. 

10.1. Obszary, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych 

i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 

Na załączniku graficznym wyznaczono obszary, w których planuje się zmianę 

przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Są to tereny, które 

przeznaczono na realizację inwestycji z zakresu poszczególnych jednostek przestrzenno-

funkcjonalnych, scharakteryzowane w rozdziale ,,Kierunki i wskaźniki dotyczące 

zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy”. 

10.2. Tereny rolne 

Na rysunku studium wyznaczone zostały tereny rolne o wyższych klasach 

bonitacyjnych oraz tereny o niższych klasach bonitacyjnych. 

Polityka przestrzenna na tych terenach polega na: 

 ochronie kompleksów o wyższych klasach bonitacyjnych najbardziej przydatnych 

dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 

 wykorzystaniu terenów o niższych klasach bonitacyjnych stosownie do ich predyspozycji. 

Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego terenów rolniczych: 

 wzmożonej ochronie podlegają: rolnicza przestrzeń produkcyjna oraz przyrodnicze, 

kulturowe i krajobrazowe wartości terenu, 

 wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej, ze znacznym udziałem  gospodarki 

polowej i ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze, 

 poprawianie ich wartości użytkowej oraz zapobieganie obniżania ich produkcyjności, 

 dopuszcza się jedynie wprowadzenie nowej zabudowy zagrodowej na gruntach rolnych 

(bez zmiany klasyfikacji), zgodnie z przepisami o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

 zakaz nowej zabudowy mieszkaniowej, 

 zakaz zabudowy niezwiązanej z rolnictwem oraz zakaz parcelacji na małe działki 

(w zamyśle budowlane), dopuszcza się adaptację istniejącej, rozproszonej zabudowy 

zagrodowej, tj. rozbudowę i wymianę budynków w ramach istniejącego siedliska, 

 w przypadkach szczególnych, dopuszcza się zabudowę obiektów związanych 

funkcjonalnie z podniesieniem efektywności gospodarki polowej, 

 osłanianie istniejącej zabudowy, uciążliwej dla środowiska, dysharmonijnej w krajobrazie 

pasmami zadrzewień i zakrzewień, 
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 przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością 

rolniczą, a także innych obiektów budowlanych, należy stosować takie rozwiązania, które 

ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty, 

 zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

z dopuszczeniem lokalnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 

i oczyszczania ścieków oraz uzupełniania braków w tym zakresie, 

 utrzymanie tras komunikacyjnych i ciągów infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem 

ich uzupełnień w niezbędnym zakresie, 

 ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia konieczna jest 

kompleksowa przebudowa sieci drenarskich, pod nadzorem organu właściwego w sprawie 

ochrony urządzeń melioracji wodnych, 

 w wypadku występowania bądź odkrycia nowych stanowisk archeologicznych należy je 

oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli 

nie jest to możliwe, Wójta Gminy Mokrsko, 

 modernizacja systemu melioracji w nawiązaniu do systemu nawadniania użytków 

rolnych, 

 zakaz wypalania ściernisk, 

 w wypadku udokumentowania złóż kopalin pospolitych na terenach upraw rolnych 

dopuszcza się prowadzenie eksploatacji pod warunkiem czasowego wyłączenia gruntu 

z produkcji rolniczej oraz rekultywacji tych terenów po zakończeniu eksploatacji. 

10.3. Tereny trwałych użytków zielonych 

Tereny trwałych użytków zielonych, obejmujące także doliny rzeczne pełnią funkcję 

lokalnych korytarzy ekologicznych. 

Polityka przestrzenna na tych terenach polega na: 

 ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych, 

 udostępnianiu tych obszarów dla turystyki i wypoczynku, w granicach umożliwiających 

zachowanie wartości przyrodniczych. 

Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

trwałych użytków zielonych: 

 ochrona przyrodniczej struktury zieleni wysokiej, średniej i niskiej, cieków, użytków 

ekologicznych, w tym wszystkich terenów stanowiących lub mogących stanowić system 

lokalnych węzłów i korytarzy ekologicznych, mających wpływ na funkcjonowanie 

przyrody i odtwarzanie jej zasobów poprzez zdecydowane ograniczenie zabudowy, 

 utrzymanie istniejących kompleksów zadrzewień śródpolnych wraz z możliwością ich 

powiększenia jako terenów do zalesienia w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie 

regulowania granicy rolno-leśnej, 

 zakaz wypalania użytków zielonych, 

 ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia konieczna jest 

kompleksowa przebudowa sieci drenarskich, 

 stosowanie biologicznej obudowy cieków, zabezpieczenie koryt przed erozją przez 

roślinność, 

 tereny te są zapleczem gospodarki hodowlanej (łąki i pastwiska), 

 tereny te mogą być wykorzystywane dla funkcji rekreacyjnej, przy zachowaniu 

następujących zasad: 

 ruch turystyczny pieszy powinien odbywać się na wyznaczonych ścieżkach, 

 ruch turystyczny rowerowy i konny, powinien być ograniczony 

do wyznaczonych i odpowiednio urządzonych tras, 

 dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc odpoczynku, 
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 dopuszcza się lokalizację projektowanych zbiorników retencyjnych w obszarach 

wyznaczonych na rysunku studium, 

 dopuszcza się niezbędne urządzenia z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej, 

 zapewnienie możliwości dojazdu do kompleksów terenów i do urządzeń melioracyjnych, 

 adaptuje się istniejące budownictwo zagrodowe wraz z modernizacją, a wyklucza się 

lokalizację nowych siedlisk, 

 w obiektach istniejących – uzupełnianie wyposażenia w zakresie infrastruktury 

technicznej (z dopuszczeniem lokalnych rozwiązań w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz ogrzewania, z zaleceniem przechodzenia na 

nieuciążliwe dla środowiska media grzewcze), 

 rozwój urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także niezbędnych 

urządzeń z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej oraz komunikacji i infrastruktury 

technicznej, warunkuje się spełnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, zróżnicowanych w zależności od położenia i cech 

poszczególnych fragmentów terenu, 

 w wypadku występowania lub odkrycia stanowisk archeologicznych należy je oznaczyć, 

zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe, Wójta Gminy Mokrsko. 

10.4. Tereny leśne 

Tereny leśne bez względu na formę własności, pełnią funkcje ochronne i turystyczno-

wypoczynkowe. 

Polityka przestrzenna na tych terenach polega na: 

 ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych, 

 udostępnianiu ich dla turystyki i wypoczynku, w granicach umożliwiających zachowanie 

wartości przyrodniczych, z wykluczeniem rozwoju funkcji osadniczych. 

Ustala się następujące kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

leśnych: 

 ochrona zasobów istniejących, w tym występujących w ich obrębie użytków 

ekologicznych, 

 prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ostoi gniazdowania i bytowania ptactwa 

(łącznie z zachowaniem drzew dziuplastych),  

 na terenach leśnych dopuszcza się tworzenie polan śródleśnych i niewielkich zbiorników 

wodnych, cieków melioracyjnych, lokalizację obiektów i budynków oraz urządzeń 

związanych z gospodarką leśną, 

 realizacja budynków, zgodnie z przepisami o lasach oraz o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych,  

 zakaz lokalizacji obiektów powodujących zanieczyszczenie powietrza, wody i gleb lub też 

uciążliwych dla otoczenia, 

 wykorzystanie terenów dla potrzeb turystyki i wypoczynku, przy zachowaniu 

następujących zasad: 

– ruch turystyczny pieszy powinien odbywać się na wyznaczonych trasach, z 

określeniem rejonów swobodnej penetracji terenu, uzgodnionych z właściwym 

Nadleśnictwem, 

– ruch turystyczny rowerowy i konny powinien być ograniczony do wyznaczonych 

przez właściwe Nadleśnictwo i odpowiednio urządzonych tras śródleśnych, 

– dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc wypoczynku, 

– rozwój urządzeń związanych z turystyką, wypoczynkiem i sportem, a także 

niezbędnych urządzeń z zakresu gospodarki leśnej oraz komunikacji i infrastruktury 
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technicznej warunkuje się spełnieniem wymogów w zakresie ochrony środowiska 

przyrodniczego i krajobrazu, 

 w wypadku występowania lub odkrycia stanowisk archeologicznych należy je oznaczyć, 

zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to 

możliwe, Wójta Gminy Mokrsko, 

 w odniesieniu do dróg i szlaków stosuje się odpowiednio przepisy jak dla dróg 

dojazdowych i pożarowo-leśnych, 

 dopuszcza się przeprowadzenie, w razie braku innych możliwości, liniowych elementów 

infrastruktury technicznej (najlepiej z wykorzystaniem istniejących dróg, duktów 

i przecinek), 

 utrzymanie istniejących kompleksów leśnych i zadrzewień śródpolnych wraz 

z możliwością powiększenia w oparciu o obowiązujące przepisy. 

Cele gospodarki leśnej realizowane będą zgodnie z ustawą o lasach, przy nadaniu 

nadrzędnej rangi środowiskowotwórczym funkcjom lasu. 

10.5. Tereny przeznaczone do zalesienia 

Tereny przeznaczone do zalesienia: 

 opracowanie projektowe i prowadzenie działalności związanej z zalesieniami 

terenów wymaga opinii właściwego Nadleśnictwa i służby nadzoru nad 

melioracjami, 

 w wypadku występowania lub odkrycia stanowisk archeologicznych należy je 

oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe, Wójta Gminy Mokrsko. 

Powyższe ustalenia mają na celu ochronę terenów wartościowych oraz zobowiązania 

właścicieli do zachowania odpowiedniej równowagi w ekosystemach, kształtowania ich 

równowagi i naturalnej odporności. Realizacja powyższych zasad ma na celu wyrównanie 

i ujednolicenie stanu systemów lasów prywatnych do lepszych jakościowo lasów 

państwowych. 

Ustala się możliwość budowy budynków i budowli, związanych z gospodarką leśną, 

na gruntach leśnych, będących w zarządzie Nadleśnictwa.  

 

11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas 

ziemnych 
 

Na terenie gminy nie ma obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 

i osuwania się mas ziemnych. 

 

12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar 

ochronny 
 

Na obszarze Gminy Mokrsko brak jest obiektów lub obszarów, dla których wyznacza 

się w złożu kopaliny filar ochronny. 

 

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące 

na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zm.) 
 

W Gminie Mokrsko nie występują obszary pomników zagłady. 
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14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji 
 

Obszary wymagające rekultywacji to tereny nieczynnych wyrobisk. 

Przez pojęcia rehabilitacji i rekultywacji rozumie się tzw. rewitalizację obszarów 

podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury. Dotyczy to głównie 

obszarów wymagających przekształceń i odnowy oraz modernizacji.  

Dla zapewnienia atrakcyjnego wyglądu miejscowości niezbędne jest przeprowadzenie 

działań polegających na: 

 utrzymywaniu charakterystycznych układów przestrzennych, 

 lokalizacji nowej zabudowy na zasadzie utrzymania skali i charakteru zabudowy 

istniejącej, 

 kształtowania zabudowy wiejskiej na zasadzie tworzenia zagród stanowiących 

charakterystyczne dla wsi zespoły zabudowy zwartej. 

 

15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych 
 

W Gminie Mokrsko nie ma terenów zamkniętych. 

 

16. Inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb 

zagospodarowania występujących w gminie 
 

Na terenie gminy nie określa się innych obszarów problemowych. 

 

IV. WPŁYW UWARUNKOWAŃ, O KTÓRYCH MOWA w art. 

10 ust. 1 USTAWY, NA USTALENIE KIERUNKÓW I ZASAD 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY, O 

KTÓRYCH MOWA w art. 10 ust. 2 USTAWY 
 

W oparciu o uwarunkowania w pełnym zakresie problemowym, tzn. przestrzenno-

historycznym, z uwzględnieniem cech szczególnych miejsca i jego tożsamości, przyrodniczo-

ekologicznym, komunikacyjnym zarówno jako system lokalny, jak i w powiązaniach 

zewnętrznych, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społeczno-gospodarczej, a także 

według zamierzeń organów nadrzędnych oraz wskazań władz samorządu lokalnego 

zaproponowano koncepcję rozwoju gminy. Określa ona cele społeczne, kulturowe, 

ekologiczne i ekonomiczne, wskazuje kierunki rozwoju gminy na czas najbliższy i dla dalszej 

perspektywy czasowej. Generalnie, za zasadę przyjmuje się ochronę i rozwój oraz 

przekształcenia i intensyfikację istniejących walorów i zjawisk. Rozproszona struktura 

osadnicza nakazuje dążenie do koncentracji i komasacji terenów zabudowanych. Będzie to 

proces bardzo odległy w czasie, ale musi być celowy. Jako wartości rozwojowo-

przekształcające wprowadza się stopniowe przekształcanie rozproszonej zabudowy 

zagrodowej, różne formy aktywności gospodarczej wspomagające rozwój społeczno-

gospodarczy oraz uaktywnienie gospodarcze potencjalnych obszarów obsługujących 

komunikację. Realizacja zadań powinna obejmować różne perspektywy czasowe, 

niejednokrotnie determinowane czynnikami będącymi poza Samorządem Gminy, ale przede 

wszystkim procesy rozwojowe powinny być sukcesywne i celowe. 

Koncepcja zawarta w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Mokrsko” wskazuje na możliwość większej aktywności gospodarczej, 

dostosowanej do zmiennych uwarunkowań i potrzeb, a jednocześnie chroni i rozwija 

istniejące walory przyrodniczo-kulturowe i wskazuje możliwość polepszenia warunków życia 
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jej mieszkańców, oraz podnoszenia rangi gminy w strukturze województwa. 

 

V. POLITYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 
 

Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy jest niezbędnym ogniwem procesu planowania przestrzennego, który ustawowo jest 

procesem ciągłym. Studium, jako etap poprzedzający plany miejscowe, wskazuje pełen 

zakres możliwości przedsięwzięć planistycznych oraz realizacji idei i zamierzeń rozwoju, lub 

ograniczeń czy ochrony, w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej. 

W trakcie opracowywania przedmiotowego dokumentu kierowano się zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Niniejszy dokument spełnia jego podstawowe kryteria: 

 cele społeczne realizowane przez takie kształtowanie struktur przestrzennych, aby 

umożliwić społeczeństwu stopniowe osiąganie poprawy jakości życia, poprzez 

proporcjonalne rozmieszczenie ludności w stosunku do miejsc pracy i układów 

osadniczych, zachowanie prawidłowych relacji funkcjonalno-przestrzennych 

między ośrodkami zamieszkania, pracy, odpoczynku, usług i administracji, 

wskazanie korzystnego techniczno-przestrzennego standardu środowiska 

człowieka, kształtowanie środowiska przestrzennego kreującego nowe jakościowo 

potrzeby i wartości społeczne; 

 cele kulturowe osiągane przez takie kształtowanie struktur przestrzennych, które 

chronią istniejące dziedzictwo kulturowe przed zniszczeniem lub dewastacją, 

poprzez powiązanie obiektów historycznych z krajobrazem naturalnym 

i wkomponowanie ich we współczesne struktury funkcjonalno-przestrzenne oraz 

poprzez tworzenie nowych istotnych wartości kulturowych; 

 cele ekologiczne osiągane przez kształtowanie struktur przestrzennych 

oddziałujących hamująco na dewastację środowiska i tworzących warunki 

umożliwiające jego aktywną ochronę poprzez zgodność charakteru i struktury 

zagospodarowania przestrzennego z cechami i walorami środowiska 

przyrodniczego, zgodność intensywności zagospodarowania z naturalną 

chłonnością środowiska oraz jego odpornością na zniszczenia, eksponowanie 

wartości krajobrazowych i ich harmonijne łączenie z zagospodarowaniem, 

tworzenie warunków zapewniających ochronę unikatowych wartości środowiska 

oraz umożliwiających odzyskanie utraconej równowagi ekologicznej; 

 cele ekonomiczne osiągane przez kształtowanie struktur przestrzennych 

tworzących warunki wzrostu efektywności gospodarowania poprzez racjonalne 

wykorzystanie zasobów przyrodniczych i istniejącego majątku, kształtowanie 

elastycznych struktur przestrzennych, podatnych na dalszy rozwój, kształtowanie 

warunków przestrzennych tworzących korzystne procesy, kształtowanie układów 

przestrzennych, których struktura zwiększa sprawność i niezawodność 

funkcjonowania. 

 

W wyniku przeprowadzonych analiz i studiów dokonano waloryzacji obszaru gminy i 

określono politykę funkcjonalno-przestrzenną gminy - w pełni czytelną po zapoznaniu się z 

rysunkiem studium (plansza „Kierunki zagospodarowania, Polityka funkcjonalno – 

przestrzenna”), gdzie przedstawiono lokalizację poszczególnych obszarów. W przedstawionej 

na rysunku studium tabeli pokazano oznaczenia poszczególnych obszarów oraz przypisane im 

funkcje. Przypisane danemu obszarowi różne funkcje zostaną wyodrębnione w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego z wymaganą w tych opracowaniach precyzją i 

stopniem uszczegółowienia. Wszelkie działania przestrzenne na obszarach nie objętych tzw. 

obowiązkiem sporządzenia planu, wymagają również wyprzedzających działań 

planistycznych obejmujących obowiązkowo obszar docelowy wraz ze strefą kontekstu 
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przestrzennego. 

 

VI. INTERPRETACJA ZAPISÓW USTALEŃ STUDIUM 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jedynie 

dokumentem określającym politykę przestrzenną gminy. Jednocześnie ustalenia zawarte w 

studium są wiążące dla organów gminy sporządzających plany miejscowe. Ustalenia zawarte 

w tekście i załącznikach graficznych studium wyrażają jedynie kierunki zagospodarowania 

przestrzennego obszaru, nie są zaś ścisłym przesądzeniem o formie i granicach 

zainwestowania i użytkowania terenów. Określenia dotyczące formy użytkowania terenów 

dotyczą podstawowych i uzupełniających lub towarzyszących rodzajów zabudowy. Na 

terenach tych mogą być realizowane także inne formy zabudowy, pod warunkiem nie 

pozostawania w sprzeczności z formami określonymi w studium. Przy opracowywaniu 

planów miejscowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę należy przewidzieć zieleń 

publiczną, stwarzającą warunki do wypoczynku, estetyki i przejść pieszych. Poza drogami 

wskazanymi na załączniku graficznym studium, w zależności od potrzeb społeczności 

lokalnej, możliwa jest realizacja nowych dróg gminnych, których przebieg zostanie ustalony 

w drodze decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. Nowe obiekty winny spełniać wskaźniki i kierunki 

określone w niniejszym opracowaniu. 

 

VII. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

I SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy to 

opracowanie strategiczne dla rozwoju przestrzennego Gminy Mokrsko. Mimo, że nie ma ono 

rangi prawa miejscowego, to jednak stanowi oś systemu planowania przestrzennego na 

poziomie gminy. 

W opracowanym dokumencie znalazły się: 

 informacje wynikające z rozpoznania aktualnej sytuacji gminy, istniejących 

uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem, 

 sformułowania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, 

a także podstawowe zasady polityki przestrzennej i zasady ochrony interesu 

publicznego, 

 podstawy do koordynacji sporządzania planów miejscowych, 

 integracja polityki przestrzennej państwa z interesami gminy, a także wpływ na 

formułowanie zadań rządowych, wojewódzkich i powiatowych, związanych z 

priorytetami rozwoju gminy, 

 zbiory informacji stwarzających warunki dla promocji przestrzennych walorów 

gminy w celu lokowania tu działalności związanej z preferowanymi formami 

aktywności gospodarczej i społecznej, 

 promocja walorów i możliwości inwestycyjnych gminy. 

Podczas kolejnych etapów realizowania opracowania analizie poddane zostały 

istniejące opracowania planistyczne i inne branżowe, wydane decyzje o pozwoleniu na 

budowę, wydane decyzje o warunkach zabudowy, wydane decyzje o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji celu publicznego oraz wnioski złożone przez zainteresowanych. W ten sposób 

określone zostały potrzeby i aspiracje społeczeństwa, władz i przedsiębiorców, a także 

zjawiska wpływające na samą przestrzeń gminy. Ustalone zostały: 
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 stan środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

 stan i faktyczne wyposażenie w infrastrukturę techniczną, transportową 

i społeczną, 

 potencjał demograficzny, 

 potencjał ekonomiczny i gospodarczy gminy, 

 sytuacja na rynku pracy oraz problemy związane z bezrobociem. 

Zebrane informacje posłużyły do przeanalizowania ich pod kątem możliwości 

przestrzennego kształtowania gminy. Wyniki przeprowadzonych badań stanowią bazę do 

określenia kierunków rozwoju gminy oraz rozpoznania jej predyspozycji i możliwości 

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. Zaproponowane 

nowe tereny inwestycyjne w pełni wystarczają na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie 

terenów budownictwa mieszkaniowego, działalności usługowej i gospodarczej na najbliższy 

okres, przy jednoczesnym zachowaniu w stanie nienaruszonym walorów środowiska. 

W studium znalazły się także wytyczne dotyczące zagospodarowania terenów rolnych 

i leśnych w taki sposób, aby nie uległy one nadmiernej degradacji.  

Realizacja ustaleń studium, wynikająca z przeprowadzonych analiz opiera się przede 

wszystkim na: 

 stymulowaniu rozwoju gminy, 

 inspirowaniu i realizowaniu programów zmierzających do poprawy jakości życia 

mieszkańców, 

 udziale samorządu gminy w procesie opracowywania, uchwalania, aktualizacji 

i oceny realizacji, 

 tworzeniu infrastruktury dla istniejących i planowanych inwestycji, 

 zapewnieniu współdziałania samorządu gminy z samorządem powiatowym 

i wojewódzkim odnośnie prowadzonych analiz i studiów z zakresu 

zagospodarowania przestrzennego powiatu, zagadnień jego rozwoju, styków 

pomiędzy gminą a gminami sąsiednimi, 

 analizie i kontrolowaniu stopnia wykorzystania gruntów. 

Z przeprowadzonych analiz wynika, że dotychczasowe kierunki rozwoju i istniejące 

funkcje gminy mogą być kontynuowane, pod warunkiem zwrócenia większej uwagi na 

zrównoważony rozwój wszystkich z nich oraz na aktywizację mniej znaczących dotychczas 

funkcji, do takiego stopnia aby stały się czynnikami napędzającymi rozwój Gminy Mokrsko. 

 

VIII. OBJAŚNIENIE ZMIAN W NOWYM OPRACOWANIU 

W STOSUNKU DO POPRZEDNIEJ EDYCJI STUDIUM 
 

W dniu 14 sierpnia 2008 r. Rada Gminy Mokrsko Uchwałą nr XXIII/121/08 wyraziła 

wolę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mokrsko. 

Zgodnie z w/w uchwałą zakres opracowania drugiej edycji studium obejmuje obszar 

Gminy Mokrsko. 

Uaktualniono część dotyczącą uwarunkowań, ponadto we wprowadzeniu wyjaśniono 

przyczynę przystąpienia do zmiany studium. 

Ponadto określono obszary wskazane do lokalizacji farm wiatrowych, 

zracjonalizowano obszary przeznaczone pod zabudowę, zaktualizowano: system 

infrastruktury, system komunikacji, formy ochrony przyrody, uszczegółowiono: 

przeznaczenie terenów oraz formy ochrony przyrody. 

Całość ustaleń studium sporządzono zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z późn. zm.). 


