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I. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opracowanie ekofizjograficzne zostało sporządzone na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w Walichnowach (obszar II), w którym wyznaczono teren urządzeń 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii – farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą.               

Podstawę prawną sporządzenia opracowania ekofizjograficznego stanowią: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych 

(Dz. U. Nr 155 z 2002 r., poz. 1298). 

Przedmiotem badań niniejszego opracowania ekofizjograficznego jest środowisko przyrodnicze – abiotyczne 

i biotyczne oraz wszystkie jego elementy we wzajemnych powiązaniach, jakie pomiędzy nimi zachodzą. 

Cel opracowania 

Opracowanie ekofizjograficzne, zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska, zawiera 

charakterystykę poszczególnych elementów przyrodniczych na obszarze objętym opracowaniem i ich 

wzajemne powiązania. 

Z opracowania powinna wynikać potrzeba określenia w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego 

działań, które zapewnią warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 

środowiska. 

Zakres opracowania 

Ekofizjografia obejmuje swym zakresem badania oraz kompleksową ocenę środowiska przyrodniczego dla 

potrzeb planowania przestrzennego. Dostarcza podstaw do racjonalnej gospodarki zasobami przyrody oraz 

prawidłowego kształtowania środowiska w celu zapewnienia na objętym opracowaniem obszarze oraz w jego 

otoczeniu odpowiednich warunków dla funkcjonowania ekosystemów, życia ludzi i działalności gospodarczej 

człowieka. 

Materiały źródłowe i literatura: 

 Uchwała Nr V/21/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w Walichnowach (obszar II), 

 Aktualizacja Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, zatwierdzonego Uchwałą 

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

 Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokolniki 

zatwierdzona uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2015 r., 

 Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona dla potrzeb ww. zmiany Studium gminy Sokolniki, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 1000; 

 Mapa topograficzna w skali 1: 10 000, Geoportal Województwa Łódzkiego, geoportal.lodzkie.pl, 

 Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000,  

 Mapa geośrodowiskowa Polski w skali 1: 50000, 

 Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 2014 r., 

 Kondracki J., 1998, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 
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 Szafer W., Zarzycki K., 1977, Szata roślinna Polski, PWN, 

 Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 

 Dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego – www.stat.gov.pl, 

 Inwentaryzacja zagospodarowania obszaru objętego projektem planu, 

 Zdjęcia lotnicze, satelitarne – geoportal.gov.pl 

 Wnioski instytucji i osób fizycznych, 
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II. ROZPOZNANIE I CHARAKTERYSTYKA STANU ORAZ FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKA 

(§6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych) 

1. Poszczególne elementy przyrodnicze i ich wzajemne powiązania 

Zagospodarowanie terenu 

Obszar objęty opracowaniem o powierzchni około 12,5 ha położony jest przy drodze powiatowej nr 4719E 

relacji Sokolniki - Walichnowy w obrębie geodezyjnym Walichnowy w południowej części gminy Sokolniki, 

która wchodzi w skład powiatu wieruszowskiego i położona jest w południowo-zachodniej części województwa 

łódzkiego, bezpośrednio przy granicy z gminą Czastary.  

Obszar jest obecnie niezainwestowany i w całości wykorzystywany pod działalność rolniczą (pola uprawne). 

Rzeźba terenu 

Obszar objęty opracowaniem położony jest według klasyfikacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego 

(„Geografia fizyczna Polski", PWN, Warszawa 1978) na Wysoczyźnie Wieruszowskiej znajdującej się 

w dorzeczu Prosny. 

Rzeźba terenu jest nieurozmaicona, prawie płaska. Różnica w wysokości względnej nie przekracza 5 m n.p.m. 

Wysokości bezwzględne obszaru rozciągają się między 170,0 m n.p.m. w północno-wschodniej części obszaru 

do około 174,5 m n.p.m. w jego środkowo-zachodniej części. 

Budowa geologiczna 

Obszar opracowania budują utwory czwartorzędowe o różnej miąższości – gliny zwałowe, ich zwietrzeliny oraz 

piaski i żwiry lodowcowe.  

Surowce mineralne 

W obszarze badań nie występują udokumentowane zasoby surowców mineralnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Teren opracowania znajduje się w zlewni rzeki Prosny, w rozwidleniu rzeki Strugi Węglewskiej i Oleśnicy. 

Pod względem zasobów wód podziemnych na terenie gminy Sokolniki występuje czwartorzędowy poziom 

wodonośny i poziom wodonośny jury dolnej.  

Drugi poziom między morenowy (zaliczany do czwartorzędowego poziomu wodonośnego) związany jest 

z osadami rzecznymi i wodnolodowcowymi zlodowaceń. Poziom ten zasilany jest infiltracyjnie przez wyżej 

legły kompleks słabo przepuszczalnych osadów lodowcowych. Strefami drenażu są rejony tarasów dolinnych 

rzeki Prosny i jej dopływów. Wody tego poziomu charakteryzują się zwierciadłem napiętym, stabilizującym się 

na głębokości 0,5-17,0 m p.p.t. Poziom wodonośny jury dolnej występuje pod warstwą utworów 

czwartorzędowych związany jest z piaskami, żwirami, piaskowcami i zlepieńcami. 

Obszar opracowania, podobnie jak cała gmina Sokolniki, położony jest poza Głównymi Zbiornikami Wód 

Podziemnych. 

Gleby 

W obszarze badań dominują gleby brunatne kwaśne V klasy bonitacyjnej poprzecinane enklawami gleb IV 

klasy, zbudowane z gliny piaszczystej oraz gliny lekkiej. 

Są to gleby przydatne do celów rolniczych, na których prowadzona jest działalność uprawna. 
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Warunki klimatyczne 

Gmina Sokolniki pod względem regionalizacji klimatycznej (A. Woś „Atlas Rzeczypospolitej”, 1993) znajduje 

się w regionie Środkowopolskim i cechuje się klimatem typowym dla terenów centralnej Polski.  

Na obszarze miasta występują dość korzystne warunki klimatyczne z punktu widzenia potrzeb gospodarczych 

tzn. korzystne warunki solarne wyróżniające się dość dużą ilością dni pogodnych, średnim zachmurzeniem 

oraz stosunkowo wysokim usłonecznieniem w ciągu roku, korzystnymi warunkami termicznymi, znaczną 

ilością dni bezwietrznych oraz dość korzystnymi warunkami biometeorologicznymi. 

Szata roślinna i fauna 

Na obszarze opracowania występują głównie zbiorowiska roślinne towarzyszące uprawianym roślinom 

okopowym i zbożowym (zbiorowiska chwastów pól okopowych i zbożowych).  

Świat zwierząt reprezentowany jest przede wszystkim przez gatunki typowe dla obszarów rolniczych oraz 

przedpoli kompleksów leśnych – tj. gryzonie, zając szarak, sarna, dzik oraz ptaki i nietoperze. 

Obszary i obiekty prawnie chronione 

Obszar objęty opracowaniem nie przecinają obszary przyrodnicze prawnie chronione, nie występują także 

obiekty prawnie chronione. 

2. Dotychczasowe zmiany w środowisku 

Obszar badań jest obecnie użytkowany rolniczo (pola uprawne). 

W związku z powyższym dotychczasowe zmiany w środowisku przyrodniczym są efektem prowadzenia 

działalności rolniczej, która oddziałuje na środowisko poprzez m. in. wprowadzanie zanieczyszczeń do gleb i 

dalej do wód gruntowych – poprzez stosowanie nawozów mineralnych i chemicznych środków ochrony roślin, 

wylewanie gnojowicy na pola uprawne, emisja gazów, pyłów i hałasu do atmosfery – poprzez mechanizację 

rolnictwa. 

Warunkuje również rodzaj występującej na danym obszarze roślinności (eliminacja zadrzewień, uprawy rolne) 

oraz występowanie typowej fauny dla obszarów rolniczych. 

3. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

Obszar badań położony jest w dużej odległości od siedlisk ludzkich, stanowiąc integralną część najbliższego 

otoczenia, na który składają się tereny otwarte, zwłaszcza pola uprawne (zaplecze rolnicze gminy Sokolniki).  

Jedynym istotnym elementem wpływającym na środowisko przyrodnicze tego obszaru jest droga powiatowa 

nr 4719E relacji Sokolniki-Walichnowy (biegnąca wzdłuż granic opracowania), która ogranicza obszar badań 

od strony południowej, rozcinając pola uprawne Walichnowów i gminy Czastary. 

Ustalone w zatwierdzonej uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zmianie 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokolniki przeznaczenie terenu 

dziś użytkowanego rolniczo na tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (z 

wyłączeniem turbin wiatrowych) wraz ze strefą ochronną może mieć negatywny wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego otoczenia oraz całkowicie przeobrazić naturalny, rolniczy krajobraz. 

4. Prawnie chronione zasoby przyrodnicze i walory krajobrazowe  

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują prawnie chronione zasoby przyrodnicze (w tym grunty III 

klasy bonitacyjnej i wyższej oraz GZWP) i chronione walory krajobrazowe. 
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5. Jakość środowiska i źródła jego zagrożeń 

Ze względu na peryferyjne położenie obszaru w stosunku do większych skupisk zabudowań mieszkaniowych 

i zakładów produkcyjnych, jak i na jego jednorodne rolnicze użytkowanie, stan poszczególnych komponentów 

środowiska przyrodniczego można uznać za dobry. 

Powietrze atmosferyczne gminy Sokolniki jest zanieczyszczane różnymi rodzajami pyłów i gazów (zwłaszcza 

z istniejących siedzib ludzkich, zakładów produkcyjnych oraz dróg), jednak położenie obszaru w południowej 

części gminy, na zapleczu rolniczym sołectwa Walichnowy przy granicy z gminą Czastary jest korzystne 

(w związku z m.in. rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń zgodnie z przeważającymi zachodnimi kierunkami 

wiatrów). 

Na stan sanitarny i klimat akustyczny obszaru rzutuje ruch komunikacyjny prowadzony drogą powiatową relacji 

Sokolniki-Walichnowy (wzdłuż południowych granic opracowania) oraz praca sprzętu używanego przy pracach 

polowych. 
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III. PROGNOZA DALSZYCH ZMIAN W ŚRODOWISKU (§6 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych) 

W zatwierdzonej uchwałą Nr VII/28/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 28 kwietnia 2015 r. Zmianie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sokolniki tereny dziś użytkowane 

rolniczo zostały zakwalifikowane jako tereny urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

(z wyłączeniem turbin wiatrowych) wraz ze strefą ochronną. 

Należy przy tym podkreślić, że ww. tereny zajmują powierzchnię około 12,5 ha, co przy ich pełnym 

zainwestowaniu będzie oznaczać nieodwracalne zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej i walorach 

krajobrazowych terenu oraz pogorszenie stanu poszczególnych komponentów środowiska. 

W związku z powyższym należy bezwzględnie, przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla tego obszaru, ująć wszelkie niezbędne obostrzenia, które będą minimalizować ww. wpływ 

planowanych inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym flory i fauny. 

 



 
 WMW Projekt s.c. ul. Piotrkowska 116 m 49, 90-006 Łódź, tel. (42) 632-80-38 
 Fax (42) 634-07-00, pracownia@wmwprojekt.pl, strona www: wmwprojekt.pl 
 
 10 

IV. UWARUNKOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE – WNIOSKI (§6 ust. 6 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dn. 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych) 

1. Ocena przydatności środowiska 

Z punktu widzenia warunków geologiczno-inżynierskich na obszarze objętym opracowaniem nie występują 

większe ograniczenia dla lokalizacji budowli. Jedynie w miejscach, gdzie poziom wód gruntowych jest 

stosunkowo blisko powierzchni terenu i charakteryzuje się dużą amplitudą wahań zwierciadła wody, przy 

realizacji obiektów budowlanych należy liczyć się z koniecznością odwadniania wykopów.  

Skład litologiczny podłoża głównie w formie glin zwałowych, piasków różnorodnej gradacji i żwirów nie stwarza 

w zasadzie większych barier budowlanych.  

2. Wytyczne do planu zagospodarowania przestrzennego 

Projekt planu powinien uwzględniać zebrane w opracowaniu ekofizjograficznym informacje dotyczące 

środowiska przyrodniczego analizowanego obszaru, szczególne istotne jest uwzględnienie ograniczeń 

wynikających z konieczności ochrony zasobów środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń 

środowiska.  

Aby przyszłe zagospodarowanie obszaru będącego przedmiotem opracowania nie wpłynęło na pogorszenie 

stanu środowiska przyrodniczego należy przy projektowaniu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wziąć pod uwagę następujące aspekty: 

 przy ustalaniu zasad zagospodarowania, konieczne jest respektowanie wytycznych i zaleceń 

wynikających w  szczególności z obowiązujących przepisów z zakresu przede wszystkim ochrony 

środowiska i planowania przestrzennego; 

 ze względu na znaczną powierzchnię obszaru, nachylenie stoków, dobrą dostępność komunikacyjną 

predestynuje się lokalizację urządzeń fotowoltaicznych, które w niewielkim stopniu wpływają na 

środowisko przyrodnicze, w większym zaś na walory krajobrazowe i estetyczne, 

 przy lokalizowaniu obiektów kubaturowych należy wziąć pod uwagę sąsiedztwo rzeki Oleśnicy oraz Strugi 

Węglewskiej, a zwłaszcza ich potencjalną tendencje do wylewania; 

 należy ograniczyć wysokość projektowanych budynków, by zminimalizować wpływ na krajobraz otoczenia; 

 należy obligatoryjnie określić potencjalny wpływ inwestycji na walory środowiskowe i ewentualnie 

wyznaczyć strefę ochronną; 

 należy dążyć do optymalizacji zagospodarowania danego obszaru poprzez uwzględnienie wszelkich 

aspektów środowiskowych i infrastrukturalnych (np. sieci melioracji, odwodnienia obszaru, wpływu 

inwestycji na sąsiedztwo). 

 

 


