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A. UWARUNKOWANIA



1. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA
    PRZESTRZENNEGO

1.1. Historyczny rozwój sieci osiedleńczej
Analiza  rozmieszczenia  stanowisk  archeologicznych  zarejestrowanych  podczas  badań 

powierzchniowych w systemie A.Z.P.  (Archeologiczne Zdjęcie  Polski)  wskazuje  na  fakt,  że 
pierwotne osadnictwo na obszarze opracowania niniejszego studium, rozwijało się na terasach 
przy dolinach rzecznych.

Na obszarze tym występują liczne obiekty związane z Mezolitem i Neolitem (okres do 
1700 r. p.n.e.) oraz bardzo liczne związane z kulturami: łużycką i przeworską.

Rozwój osadnictwa w początkach epoki żelaza (700 -  300 r. p.n.e.) charakteryzuje się 
także tutaj tworzeniem grodów obronnych i całopalnymi cmentarzyskami. Upadek osadnictwa 
tego  okresu  wiąże  się  z  penetracją  tego  obszaru  przez  wojownicze  plemiona  Scytów 
(mieszkańców stepów dzisiejszej Ukrainy Zachodniej). .

O pierwocinach sieci  osiedleńczej można jedynie wnioskować z rozmieszczenia także 
licznych stanowisk z okresu brązu i okresu późnorzymskiego (200-400 r. p.n.e.) kiedy to na 
dawnym obszarze kultury łużyckiej, od II w. p.n.e., rozwijała się kultura przeworska zaliczana 
do zachodniosłowiańskich.

Po upadku kultury przeworskiej w okresie wędrówki ludów (400-600 r.) kształtują się 
ludy zachodnio słowiańskie znane już ze źródeł wczesnośredniowiecznych.

Nieliczne stanowiska archeologiczne z okresu powstawania Państwa Polskiego pozwalają 
przypuszczać,  że  teren  opracowania  był  w  tym  okresie  bardo  słabo  zaludniony  i 
najprawdopodobniej posiadał duży odsetek terenów leśnych.

Z  powyższych  analiz  trudno  wnioskować  o  ciągłości  rozwoju  sieci  osiedleńczej  na 
omawianym obszarze.

W ogóle obszar opracowania posiada bardzo ubogą ikonografię i bibliografię dotyczącą 
okresów do przełomu XIII/XIV w. W okresie późniejszym najlepiej udokumentowaną historię 
posiada  wieś  gminna.  Mimo,  że  historia  jej  nie  jest  tożsama z  rozwojem sieci  osiedleńczej 
obszaru gminy stanowi istotny element układu przestrzennego i historii jego rozwoju.

Pierwsza  wzmianka  w Sokolnikach pochodzi  z  1380 r.,  gdy osada  była  służebna  dla 
grodu  w Rudzie.  Administracyjnie  należała  do  ówczesnego  starostwa  w  Wieluniu.  Funkcja 
służebności w zakresie sokolnictwa dała nazwę miejscowości.

Od 1622 r. stają się Sokolniki starostwem a po stu latach otrzymują prawa
miejskie.

Na mocy wydanego w dniu 9 sierpnia l726 r. przywileju, wzorowanego
na dawnych lokacyjnych dokumentach erygowano miasto Frydrychsztat "obok
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wsi Sokolniki". Miasto lokował Józef Sułkowski, pierwszy minister saskiego gabinetu a nazwę 
nadano na cześć ówcześnie panującego (Fryderyka Augusta I, znanego jako Król Polski August 
II  Mocny).  Frydrychsztat,  wkrótce  spolszczony  na  Frydrychów  miał  stanowić  rezydencję 
królewską położoną na szlaku handlowym wiodącym z Warszawy, przez Śląsk do Saksonii.  
Sprzyjała temu także żywa w tym okresie tendencja do organizowania na pograniczu targów i 
jarmarków.  W  dokumencie  lokacyjnym  zagwarantowano  osiadającym  tu  kupcom 
dwunastoletnie zwolnienie od podatków.

Pierwszy kościół parafialny wzniesiono naj prawdopodobniej w pierwszej połowie XV w. 
Nowy kościół podobnie jak i ratusz wzniesiono pod koniec XVIII w. Z okresu tego pochodzi 
także  pałac  (1775  r.)  zbudowany  przez  architekta  Ferdynanda  Nax'a  (1736  -  1810), 
zaprojektowany w typie magnackiej rezydencji w stylu saskiego rokoka.
Frydrychsztat rozwijał się jednak wolniej niż pobliska wieś Sokolniki. Domy stały tylko przy 
rynku a pozostały obszar nazywano przedmieściami. W 1765 r. miasto miało tylko trzy domy 
mieszkalne a w 1791 r. zaledwie 24 domy zamieszkałe przez 27 rodzin. W tym samym czasie 
wieś Sokolniki liczyła 119 domów i 676 mieszkańców.

Najszybszy rozwój Sokolnik datuje się na lata 1790 - 1793 r., gdy działało tu piętnastu 
rzemieślników, chociaż większość mieszkańców utrzymywała się z pracy na roli.

Od  połowy  XVIIIw.  sokolniccy  chłopi  prowadzili  walkę  ze  starostami.  Często 
sojusznikami  w walce  byli  mieszkańcy Frydrychsztatu.  Na czele  buntowników stanął  nawet 
mieszczanin Urban Kopacki. Po wystąpieniu w okresie sejmu wielkiego (1791 r.) mieszczanie 
przyjęli do prawa miejskiego wszystkich sokolnickich rolników.
Wtedy też zmieniano nazwę miasta na "Sokolniki". Wkrótce jednak miasta utraciło prawa 
miejskie (1810 r.) i nie odzyskało ich do dzisiaj.

W okresie upadku Rzeczypospolitej Sokolniki należały pierwotnie (od 1793 r.) do zaboru 
pruskiego a następnie (od 1807 r.) znalazły się w Księstwie Warszawskim.

Pograniczne położenie obszaru opracowania podkreśla także XIX i XX wieczna zmiana 
przynależności państwowej:
- od 1815 r. w Królestwie Polskim,
- od 1918 r. ponownie w granicach Polski,
- od 1939 r. - 1945 r. włączone do III Rzeszy,
- od 1945 r. w granicach R.P.

Horyzontalny (wschód - zachód) układ przestrzenny obszaru gminy jest wynikiem istnienia 
tutaj w czasach historycznych (a także i obecnie) ważnego szlaku komunikacyjnego, łączącego 
stolicę państwa ze Śląskiem.

Wielkość miej scowości obszaru opracowania ma metrykę dużo młodszą datowaną na 
przełom XVIII/XIX w. Proces kształtowania się obecnie istniejącego układu zakończył się w 
zasadzie w latach 80-tych ubiegłego wieku.
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Obecnie funkcjonujący biocentryczny układ makroprzestrzenny (rejon Sokolnik i rejon 
Walichnowy), związany jest także przede wszystkim z funkcją obsługi komunikacji kołowej.

1.2. Analiza struktury elementów tożsamości funkcjonalno - przestrzennej
Analizując  struktury  funkcjonalno-przestrzenne  gminy  odniesiono  się  do  obszarów 

sołectw  i  mniej  szych  elementów  układu  przestrzennego  występujących  na  obszarze 
opracowania. Odniesienie się do tych mikrostruktur i porównanie ich z wielkoprzestrzennymi 
układami  funkcjonalnymi  jak  strefy  ochronne,  duże  kompleksy  leśne,  ect.)  miało  na  celu 
wyodrębnienie  cech  wyróżniających  obszar  gminy  z  otoczenia  (w  skali  regionalnej), 
określających jej  indywidualny charakter  i  różnicujący  jakościowo jej  przestrzeń.  W trakcie 
analiz  historycznych,  faktograficznych,  topograficznych  i  ikonograficznych  stwierdzono,  że 
podstawowymi elementami wyznaczającymi tożsamość obszaru gminy są:
- ważny węzeł komunikacji kołowej o znaczeniu krajowym,
- znaczny odsetek terenów zmeliorowanych oraz występowanie dużych, kompleksów gleb o 
wysokiej bonitacji,
- horyzontalne (wschód - zachód) ukształtowanie głównych elementów sieci osadniczej,
całkowicie wylesiony centralny fragment gminy,
zaleganie perspektywicznych złóż surowców naturalnych (węgiel brunatny) w centralnym 
fragmencie gminy na obszarach znacznie zainwestowanych, niski odsetek terenów leśnych.

1.3. Dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i użytkowanie
terenów

Gmina zajmuje obszar 8.002 ha i graniczy:
• od północy z gminami: Galewice iLututów,
• od wschodu z gminami: Lututów i Biała,
• od południa z gminą Czastary,
• od zachodu z gminą i miastem Wieruszów.

Struktura administracyjno-terytorialna gminy składa się z 24 jednostek osiedleńczych 
skupionych w 13 sołectwach.
Makrogospodarcze funkcje gminy ukierunkowane są na rolnictwo i obsługę rolnictwa oraz 
obsługę układu sieci drogowej komunikacji kołowej.
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Makrostrukturalne  użytkowanie  przestrzeni  obszaru  opracowania  (wg  danych  z  końca  maja 
2000 roku) przedstawia się następująco:

Grunty orne....................................................4.245 ha.................53,05 %
Sady....................................................................50 ha ...................0,63 %
Łąki..................................................................641 ha ……………8,0 l %
Pastwiska..........................................................126 ha...................1,58 %
Lasy i grunty leśne.........................................2.470 ha.................30,86 %
Pozostałe grunty                                                    ................................................  470 ha                       ...................  5,87 %  
Razem:..........................................................8.002 ha...............100,00 %
Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego, Łódź 2001.

Użytki rolne stanowią 5.062 ha, co stanowi 63,26 % ogólnej powierzchni gminy. 
Podkreśla to jej rolniczy charakter.

Lasy  zajmują  ponad  ¼  powierzchni  gminy  lecz  ich  rozmieszczenie  (na  północnych 
i  południowych  krańcach  obszaru  opracowania  oraz  monokultura  drzewostanu  (sosna)  nie 
kształtują  prawidłowej  struktury  ciągów  ekologicznych.  Dodatkowymi  czynnikami 
degradującymi  funkcje  lasów są  niewłaściwie  lokalizowane  melioracje  (funkcja  depresyjna), 
emisja zanieczyszczeń (I i II strefa zagrożeń, ca 2200,0 ha, oraz znaczna antropopresja.
Stan formalno-prawny dotychczasowego przeznaczenia i użytkowania terenów reguluje ogólny 
miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Sokolniki  zatwierdzony  uchwałą 
Nr  XVIII/86/92  Rady  Gminy  w  Sokolnikach  z  dnia  10  listopada  1992  r.  (Dz.  Urz.  Woj.  
Kaliskiego Nr  21  poz.  151 z  11  grudnia  1992 r.  oraz  zmiany do tego planu wprowadzone 
uchwałami Rady Gminy Sokolniki (vide: rozdz. 2.5).

1.4. Makrostruktury funkcjonalno-przestrzenne
W procesie rozwoju historycznego i w wyniku obiektywnych uwarunkowań 

fizjograficznych, przestrzeń obecnej gminy niezbyt czytelnie podzielić można na makrostruktury 
funkcjonalno-przestrzenne.

Analiza wspólnych cech przestrzennych pozwala jednak na wyodrębnienie
obszarów o cechach w miarę jednorodnych. '

W ogólnym uproszczeniu są to:
- układ dróg krajowych "obudowanych" w sposób zróżnicowany (zarówno w

zakresie funkcjonalnym jak i charakteru zabudowy oraz intensywności
zainwestowania),

- "opozycyjne" w stosunku do terenów zruralizowanych rozmieszczenie
obszarów zalesionych,

- system melioracji gruntów rolnych deprecjonujący bilans wód
powierzchniowych i wpływający na deficyt wód dla rolnictwa oraz
posiadający negatywny wpływ na obszary zalesione,
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- obszary zlewni chronionych zlokalizowane w północnym i południowo-wschodnim fragmencie 
gminy,
- bicentryczna koncentracja mieszkalnictwa (rejon Sokolnik i Walichnowy), 
- analogiczne z koncentracją funkcji mieszkaniowych rozmieszczenie gleb o wysokich 
bonitacjach.

1.5. Zarys demografii
Pod koniec I kwartału 2001 r. na obszarze gminy zamieszkiwało na stałe

5.422 osób.
Gęstość zaludnienia wynosiła ca 68 osoby/km2 (przy: woj. łódzkie - 147 Ms/km2, kraj - 

123 Ms/km2) i należała do grupy najsłabiej zaludnionych obszarów woj. łódzkiego.
Rozmieszczenie ludności na obszarze opracowania (w odniesieniu do sołectw i jednostek 

osiedleńczych) na koniec I kwartału 2001 r. przedstawiało się następująco:

Tab. 1 Liczba mieszkańców w posżczególnych miejscowościach.
Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące w

skład sołectwa i nazwy ulic
Liczba mieszkańców

poszczególnych miejscowości
Ogólna liczba mieszkańców

sołectwa ogółem
1. 2. 3. 4. 5.

1. Sokolniki Sokolniki
Ulice: Plac Świerczewskiego,
Warszawska, Szkolna, Józefa
Piłsudskiego, Wieluńska. 1.240 1.240

2. Bagatelka Bagatelka 112

726

Gumnisko 95
Zagórze 85
Ulice: Bolesławicka, Brzozowa,
Budowlana, Kaliska, Ogrodowa,
Parkowa, Północna, Słoneczna,
Staszica, Wrocławska.

434

3. Góry Góry 22

170Góry Parcela 42
Siedliska 74
Szustry 32

4. Kopaniny Kopaniny 189 189
5. Nowy Ochędzyn Nowy Ochędzyn 490 490
6. Pichlice Borki Pichelskie 112 301Pichlice 189
7. Prusak Prusak 122 122
8. Ryś Ryś 153

184Wyglądacze 31
9. Stary Ochędzyn Stary Ochędzyn 380 380
10. Tyble Tyble 454 454
11. Walichnowy Walichnowy 825

854Maksymów 10
Malanów 19

12. Wiktorówek Wiktorówek 87 87
13. Zdzierczyzna Borki Sokolskie 67 225Zdzierczyzna 158
RAZEM 5.422 5.422

Źródło: Dane Urzędu Gminy Sokolniki.
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Poniższa  tabela  prezentuje  liczbę  mieszkańców  Gminy  Sokolniki  w  poszczególnych 
grupach  wiekowych  w  porównaniu  do  liczby  mieszkańców  woj.  łódzkiego  oraz  liczby 
mieszkańców kraju na końcu 1999 roku.

Tab.2 Porównanie liczby mieszkańców Gminy Sokolniki do liczby mieszkańców
 w województwie i kraju;

Ludność w wieku
Ogółem Przedprodukcyjnym Produkcyjnym poprodukcyjnym

Kraj 100,00 % 25,57 % 60,07 % 14,36 %
Łódzkie 100,00 % 22,50 % 60,72 % 16,78 %
Gmina 
Sokolniki

100,00 % 24,60 % 57,97 % 17,43 %

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego, Łódź 2001.

Jak widać, struktura wiekowa mieszkańców Gminy Sokolniki odbiega dość znacznie od 
struktury  kraju  oraz  województwa.  Większy  jest  w  Sokolnikach  odsetek  osób  w  wieku 
poprodukcyjnym. Nieco mniej jest osób w wieku produkcyjnym.

Do  głównych  czynników  kształtujących  liczbę  ludności  należą  przyrost  naturalny  i 
migracje. W 2000 r. przyrost naturalny wyniósł w Gminie Sokolniki (-) 10 osób, co daje (-) 2,0 
%0. Województwo łódzkie posiadało wskaźnik rzędu (-) 3,6 %0, a więc niższy. Dla porównania 
wskaźnik ten dla całego kraju wynosił na koniec 2000 roku 0,5 %0, czyli prawie pięciokrotnie 
więcej niż w Sokolnikach.

Saldo migracji w 2000 r. było w Gminie Sokolniki odmiennie jak w całym województwie 
łódzkim. Wyniosło ono O osób, podczas gdy w
województwie zanotowano saldo migracji na poziomie (-) 1.324 osób, tj. (-) 0,5 %0.

1.6. Infrastruktura społeczna
W uwarunkowaniach  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru  opracowania  studium 

analizie  funkcjonalno  -  przestrzennej  w  zakresie infrastruktury  społecznej  podlegają  tylko 
wybrane elementy: mieszkalnictwo, szkolnictwo, kultura, zdrowie i opieka społeczna, sport i 
rekreacja oraz szeroko rozumiane usługi. Dziedziny te pośrednio i bezpośrednio określają jakość 
życia  mieszkańców a ich  analiza  jest  ważną przesłanką dla  kształtowania  polityki  gminy w 
zakresie poprawy poziomu jakości życia mieszkańców gminy.

1.6.1. Mieszkalnictwo
Najistotniejszym elementem infrastruktury społecznej jest stan zasobów mieszkaniowych 

oraz dynamika tworzenia nowych siedlisk i kreowania nowych miejsc zamieszkania (domy 
wielorodzinne, osiedla ect).
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Na koniec 1999 roku stan zasobów mieszkaniowych w Gminie Sokolniki  przedstawia 
poniższa tabela:

Tab. 3 Porównanie zasobów mieszkaniowych Gminy Sokolniki z województwem łódzkim (stan 
na 31.12.1999 r.)

Ilość
mieszkań

Ilość izb Przeciętna
Powierzchnia
użytkowa na
1 osobę w m2

Liczba osób na
1 mieszkanie

Gmina
Sokolniki

1.259 5.168 19,1 4,03

woj. łódzkie 908.222 2.931.678 19,5 2,88

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego, Łódź 2000.

Gmina  Sokolniki  posiada  w  zasobach  mieszkaniowych  niższą  o  0,4  m2  przeciętną 
powierzchnię użytkową na 1 osobę oraz wyższą liczbę osób na l mieszkanie.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat (1996-2000) dynamika powstawania nowych siedlisk (mieszkań) 
przedstawia poniższa tabela.

Tab. 4 Ilość pozwoleń na budowę na terenie Gminy Sokolniki w latach 1996-2000.
Lp. Sołectwo 1996 1997 1998 1999 2000 Razem
1. Sokolniki 1 1
2. Bagatelka 3 2 2 1 1 9
3. Góry 0
4. Kopaniny 1 1
5. Nowy

Ochędzyn
1 1 2

6. Pichlice 0
7. Prusak 0
8. Ryś 0
9. Stary

Ochędzyn
1 1

10. Tyble 1 1
11. Walichnowy 1 3 4
12. Wiktorówek
13. Zdzierczyzna 1 1

RAZEM 6 5 2 2 5 20

Oznacza to, że w wielu sołectwach nie powstało ani jedno nowe mieszkanie a dynamika 
rozwoju  budownictwa  mieszkaniowego  i  siedliskowego  jest  niezwykle  niska.  Na  obszarze 
gminy  brak  także  gniazdowych  układów  osiedleńczych  oraz  zorganizowanych  form 
budownictwa mieszkaniowego.
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1.6.2. Szkolnictwo podstawowe
Na obszarze gminy funkcjonuje pięć szkół podstawowych i dwa gimnazja
Stan szkolnictwa podstawowego obrazuje poniższa tabela.

Tab. 5 Szkoły Podstawowe na terenie Gminy Sokolniki w roku szkolnym 2001/2002.

Lp Miejscowość Rodzaj
szkoły

Liczba
uczniów

Liczba oddziałów Sale gimnastyczne

1. Sokolniki SP 163 7 1
2. Ochędzyn SP 96 5 1
3. Walichnowy SP 87 6 1
4. Pichlice SP 60 6 1
5. Tyble SP (I-III) 19 3 1

Razem 425 27 5

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Sokolniki.

Na  obszarze  gminy  funkcjonuje  pięć  przedszkoli  w  następujących  miejscowościach: 
Sokolnikach, Ochędzynie, Walichnowach, Pichlicach i Tyblach.

Z dniem 1 września 2001 roku rozpoczęło naukę w dwóch gimnazjach (56 uczniów w 2 
oddziałach w Sokolnikach oraz 94 uczniów w 4 oddziałach w Walichnowach).

W Walichnowach przy wsparciu biznesu i życzliwych mu mieszkańców gminy powstało 
w  2001  r.  Centrum  Edukacji  i  Rozwoju  Regionalnego  współpracujące  w  zakresie 
merytorycznym i metodycznym m.in. z Wyższą
Szkołą Humanistyczno - Ekonomiczną w Łodzi, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej 
w  Łodzi  oraz  z  Ośrodkami  Doskonalenia  Nauczycieli  w  Sieradzu.  Centrum ma  za  zadanie 
podnoszenie kwalifikacji mieszkańców gminy i wpływanie na j  ej wszechstronny społeczno-
gospodarczy rozwój.

1.6.3. Kultura

Biblioteka Publiczna w Sokolnikach.
W 2001 roku zarejestrowano 270 czytelników, co stanowi 5 czytelników na 100 mieszkańców w 
gminie.

1.6.4. Zdrowie i opieka społeczna
Na terenie Gminy Sokolniki opiekę zdrowotną profilaktyczno - leczniczą sprawuje 

Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sokolnikach. Zatrudnionych jest 
dwóch lekarzy oraz sześć pielęgniarek.
Na terenie gminy znajdują się jedna apteka, która znajduje się w Sokolnikach.
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budżetowa w 1990 roku. Realizuje on szeroko rozumianą pomoc społeczną dla osób i rodzin, 
które z własnych środków i własnym staraniem takiej pomocy nie mogą sobie zapewnić.

1.6.5. Sport i rekreacja
W gminie funkcjonuje Ludowy Zespół Sportowy Walichnowy posiadający kilka sekcji.

Przy szkołach funkcjonują Uczniowskie Kluby Sportowe:
- Jutrzenka, SET - Pichlice,
- Junior - Ochędzyn,
- GEM - Tyble,
- SOKÓŁ - Sokolniki,
- GAMA - Walichnowy.
Kluby korzystają z następującej bazy sportowej:
- trzy dobrze wyposażone siłownie (Walichnowy, Sokolniki, Ochędzyn),
- sale bilardowe,
- kort tenisowy w Walichnowach,
- szkolne boiska sportowe,
- plac zabaw w Sokolnikach.

1.6.6. Usługi
Zgodnie z danymi Urzędu Gminy na obszarze opracowania, w latach

1997 - 2000 r. dynamika rozwoju prywatnych podmiotów gospodarczych przedstawiała się 
następująco:

Rok Ilość podmiotów
nowopowstałych

Ilość podmiotów
zlikwidowanych

Ilość podmiotów
ogółem

1997 52 19 179
1998 45 25 203
1999 28 35 207
2000 27 24 210

Jak  widać  z  powyższego  zestawienia  dynamika  nowopowstałych  podmiotów 
gospodarczych posiada tendencję rosnącą, co jest zjawiskiem korzystnym.

Obecnie  brak  zapotrzebowania  na  nowe  tereny  realizacji  usług  ponadpodstawowych, 
gdyż kameralne realizowane są w powiązaniu z funkcjami mieszkaniowymi.
Uzupełnieniem usług podstawowych i ponadpodstawowych są ważniejsze podmioty 
gospodarcze działające na obszarze gminy:

• Zakłady Mięsne "MARKO" Walichnowy,
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• Spółdzielnia Mleczarska "OSMLECZ" w Sokolnikach,
• "MARKO - TRANS" Walichnowy - Usługi Transportowe, 
• Hotel Restauracja "SOKOLNIK" w Sokolnikach,
• Piekarnia w Sokolnikach,
• Piekarnia w Walichnowach,
• Zakład Produkcyjno-Handlowy "SZUMAR" w Sokolnikach.

1.7. Infrastruktura techniczna
1.7.1. Komunikacja kołowa

Obsługa komunikacyjna na obszarze gminy Sokolniki odbywa się przede wszystkim 
komunikacją autobusową.
Najbliższy przystanek kolejowy znajduje się w gminie Czastary (PKP Czastary). Przy granicy 
południowej gminy biegnie linia kolejowa relacji Herby Nowe Oleśnica.

Projektuje się w zachodnim fragmencie. obszaru gminy przebieg
magistrali kolejowej relacji Łódź - Wrocław.

Sieć drogową gminy tworzą drogi krajowe, powiatowe i gminne. Przez
obszar gminy nie przebiega żadna z dróg wojewódzkich.

DROGI KRAJOWE
Nr 8 relacji: Warszawa - Piotrków Trybunalski - Wrocław - Kudowa Zdrój (granica państwa)
Nr 14 relacji: Łódź - Sieradz - Walichnowy.
Zgodnie' z "Koncepcją programu rozwoju sieci drogowej do 2015 roku z uwzględnieniem dróg 
krajowych i wojewódzkich" projektowany jest przebieg przez obszar gminy fragmentu drogi 
krajowej - ekspresowej "S-8".

DROGI POWIATOWE
Tab. 6 Wykaz dróg powiatowych
Lp. NUMER DROGI NAZWA DROGI DŁUGOŚĆ /KM/
1. 13451 Ostrówek - Zdzierczyzna 0,710
2. 13506 Bolesławiec - Sokolniki 2,325
3. 13507 Sokolniki - Galewice 3,930
4. 13548 Zdzierczyzna - Ryś 3,485
5. 13549 Sokolniki - Zdzierczyzna 3,394
6. 13550 Podrysie - Gr. ZD 3,167
7. 13551 Sokolniki - Walichnowy 3,765
8. 13552 Walichnowy - Czastary 1,159
9. 13555 Ochędzyn - Mieleszyn 2,412
10. 13566 Walichnowy - Naramice 1,505

RAZEM 25,852
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Tab. 7 Wykaz dróg gminnych
Lp. Nr ewidencyjny drogi Nazwa drogi wg obowiązującego 

wykazu urzędowego
Całkowita długość 
drogi (km)

1. 13-25-001 Sokolniki - Siedliska - Szustry 6,103
2. 13-25-002 Sokolniki - Gumnisko - Stefanek 3,724
3. 13-25-003 Ochędzyn - Niwiska 1,326
4. 13-25-004 Walichnowy - Wiktorówek 1,601
5. 13-25-005 Tyble - Kopaniny 2,509
6. 13-25-006 Tadziów - Prusak - Borki 2,694
7. 13-25-007 Gumnisko - Zdzierczyzna 2,279
8. 13-25-008 Ochędzyn - Jaśki - Czastary 4,400
9. 13-25-009 Ochędzyn - Kolonia Pieczyska 2,923
10. 13-25-010 Szustry - Góry 2,271
11. 13-25-011 Pichlice - Jasienie - Parcela 1,914
12. 13-25-012 Pichlice - Jasienie - Zdzierczyzna 2,934
13. 13-25-013 Bagatelka - Tyble 0,800
14. 13-25-014 Kąty Walichnowskie - Sokolniki 1,625
15. 13-25-015 Naramice - Śmiecheń - Podrysie 1,305
16. 13-25-016 Wyglądacze - Łęki Duże 1,803
17. 13-25-017 Zdzierczyzna - Ostrycharze 5,268
18. 13-25-018 Walichnowy - Łyskornia 2,589
19. 13-25-019 Tyble - Gumnisko 1,781
20. 13-25-020 Pichlice - Góry - Łęki Duże 3,277
21. 13-25-021 Wyglądacze - Borki - Ostrówek 0,750

Razem 42.790
Zarówno drogi krajowe,  powiatowe jak i  gminne wymagają remontów i  modernizacji 

oraz w wielu przypadkach podniesienia ich klas technicznych.

1.7.2. Gospodarka wodno-ściekowa
Prawie na całym obszarze gminy zrealizowana została sieć wodociągowa. Jedynie 

nieliczne zagrody zaopatrują się w wodę ze studni lokalnych.
Obecnie na obszarze gminy funkcjonują ujęcia wód podziemnych w m. Sokolniki, Walichnowy, 
Ryś i Stary Ochędzyn.
Studnie głębinowe obsługują:

• Sokolniki - miejscowości: Sokolniki, Bagatelka i Tyble,
• Ryś - miejscowości: Ryś, Prusak, Pichlice, Wiktorówek i Zdzierczyzna,
• Walichnowy - miejscowość Walichnowy,
• Nowy Ochędzyn - miejscowości: Nowy i Stary Ochędzyn i Kopaniny. 

Obecnie projektuje się budowę dwóch nowych ujęć.
Ścieki przemysłowe oraz ścieki komunalne oczyszczane są w oczyszczalni Zakładów 

Mleczarskich posiadającej dobową przepustowość ca
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m3/d.
Z wyjątkiem Sokolnik,  żadna miejscowość obszaru opracowania  nie  posiada systemu 

kanalizacyjnego. W Sokolnikach sieć poprzez przepompownie i rurociąg tłoczny przeprowadza 
ścieki do kolektora 0 400 łączącego Spółdzielnię Mleczarską z oczyszczalnią.

Zgodnie  z  "Koncepcją  techniczną  odprowadzania  i  oczyszczania  ścieków  z  Gminy 
Sokolniki  w  połączeniu  z  oddziałami  Zakładów Mięsnych  "MARKO" ("INTEREKO"  Łódź 
2000  r.)  na  obszarze  gminy  projektuje  się  budowę  trzech  nowych  oczyszczalni  ścieków 
zakładając docelowe przyłączenie do sieci wszystkich gospodarstw obszaru opracowania.

1.7.3. Elektroenergetyka
Istniejący system zasilania Gminy Sokolniki liniami 15 kV zaspokaja obecne potrzeby 

elektroenergetyczne  obszaru  opracowania.  W  sytuacji  braku  programu  rozwoju  sieci 
elektroenergetycznych wysokich i średnich napięć zakłada się że będą one realizowane w miarę  
wzrastającego  zapotrzebowania  na  energię  elektryczną.  Obecnie  (2001  r.)  przewiduje  się 
modernizację i remonty istniejącej sieci.

1.7.4. Zaopatrzenie w gaz
Obecnie gmina nie posiada sieci gazowej. Zgodnie z opracowaniem "Analiza możliwości 

gazyfikacji  rejonu  Wieruszowa"  ("Gazoprojekt",  Wrocław 1994 r.)  zakłada  się  przedłużenie 
projektowanego  gazociągu  wysokoprężnego  DN  200,  do  Wieruszowa,  do  miejscowości 
Czastary  i  zaopatrzenie  nim  także  obszaru  Gminy  Sokolniki  i  gaz  otrzymały  by  wówczas 
miejscowości: Sokolniki, Wiktorówek, Tyble, Ochędzyn (Nowy i Stary), Ryś, Prusak, Pichlice, 
Góry, Kopaniny, Walichnowy i Zdzierczyzna.
Przebieg  projektowanego  gazociągu  umożliwia  zaopatrzenie  w  gaz  wielkości  terenów 
opracowania studium.

1.7.5. Ciepłownictwo
Z wyjątkiem zakładów przemysłowych szkół i urzędów na gminy brak centralnych źródeł 

na obszarze gminy brak centralnych źródeł zaopatrzenia w ciepło.
Lokalne,  nowe  systemy  centralnego  ogrzewania  bazują  na  mediach  całopalnych  a  w 

sporadycznych przypadkach na energii elektrycznej.

1.7.6. Gospodarka odpadami
Na terenie gminy nie ma stałego wysypiska śmieci. Zgodnie z zawartym porozumieniem 

śmieci posegregowane w workach foliowych wywożone są na międzygminne wysypisko śmieci 
do Skomlina. Istniejące wysypisko gminne w Gumnisku (sołectwo Bagatelka) przeznacza się do 
likwidacji a teren podlegać
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będzie rekultywacji w kierunku użytków rolniczych. Rezygnuje się także z projektowanych 
lokalnych wysypisk śmieci na obszarze sołectw Tyble i Góry. Gmina nie posiada 
kompleksowego programu gospodarki odpadami.

1.7.7. Telekomunikacja
Na obszarze gminy funkcjonuje centrala automatyczna w miejscowości Sokolniki.

Korzysta z niej 807 odbiorców w gospodarstwach domowych oraz odbiorcy ze szkół, urzędów i 
zakładów produkcyjnych.
Na obszarze gminy funkcjonuje także 6 ogólnodostępnych telefonów. Obecnie bez dostępu do 
telefonii sieciowej pozostaje 255 gospodarstw.

W coraz większym stopniu uzupełnieniem telefonii sieciowej staje się telefonia 
komórkowa.

1.7.8. Sieci informatyczne
Na obszarze gminy brak. sieci informatycznych funkcjonujących na zasadzie "serwer - 

terminal". Sieci informatyczne, lokalne znajdują się w szkołach, urzędach i zakładach 
przemysłowych.

Coraz częściej mieszkańcy gminy korzystają z "Internetu".

1.8. Środowisko przyrodnicze
Obszar opracowania wchodzi w skład Wysoczyzny Wieruszowskiej i Kotliny 

Grabowskiej, położonych całkowicie w chronionej zlewni rzeki Prosny.
Głównymi rzekami są tutaj Struga Węglewska i Brzeźnica posiadające tu swą strefę 

źródliskową.
Gmina położona jest w obrębie dwóch silnie zróżnicowanych jednostek geologicznych:

• wysoczyzny  morenowej  płaskiej,  obejmującej  południową  część  gminy  oraz  terasy 
pleistoceńskiej  (akumulacyjno  -  erozyjnej)  zajmującej  północno  i  zachodnią  część  gminy. 
Granica pomiędzy tymi jednostkami przebiega na północ od Sokolnik a następnie skręca ku 
południowi w rejonie miejscowości Ochędzyn.

Względne  deniwelety  terenu  zamykają  się  w  przedziale  około  30  m.  Najwyższym 
punktem jest rzędna 190 m n.p.m. (na południu gminy) a najniższym 160 m n.p.m. na północy 
gminy. Na obszarze gminy istnieją poziomy wodonośnych - czwartorzędowy, trzeciorzędowy i 
jurajski.

Klimat  obszaru  opracowania  jest  korzystny  i  charakteryzuje  się  dobrymi  warunkami 
termiczno-wilgotnościowymi.

W wyniku antropogenicznych przekształceń środowiska przyrodniczego lasy na obszarze 
opracowania występują jedynie na północnym i południowym fragmencie gminy i 
charakteryzują się monokulturową strukturą gatunkową (z wyjątkiem rezerwatu "Ryś" i jego 
bezpośredniego otoczenia). Fragment północny obszarów leśnych znajduje się w strefie 
projektowanego parku
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Większość  terenów  rolniczych  została  zmeliorowana  a  stan  tych  melioracji  wpływa 
niekorzystnie na charakter środowiska przyrodniczego obszaru opracowania.

Na obszarze gminy występują złoża surowców mineralnych (iły, pospółki, piaski) oraz 
udokumentowane (nieeksploatacyjne) pokłady węgla brunatnego.
Pokłady węgla brunatnego to perspektywiczne złoża (oznaczone: pole A i pole B) oraz złoże  
prognostyczne  (oznaczone:  pole  C).  W polach tych  występują  pokłady węgla  brunatnego  o 
małych  miąższościach  zlokalizowanych  na  stosunkowo  znacznych  głębokościach.  Aktualnie 
brak programu eksploatacji tych złóż.

Występują także 2 małe udokumentowane złoża surowców mineralnych ("Tadziów"). Na 
jednym  z  nich  w  obowiązującym  miejscowym  ogólnym  planie  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Sokolniki wyznaczono tereny budownictwa mieszkaniowego.

Środowisko  przyrodnicze  gminy  jest  charakterystyczne  dla  Niziny  Południowo  - 
Wielkopolskiej  ze  znacznym  antropogenicznym  przekształceniem  funkcjonowania 
ekosystemów.

Na obszarze gminy brak głównych zbiorników wód podziemnych ( GZWP).

1.8.1. System ochrony przyrody
W jednolitym systemie ochrony przyrody na obszarze gminy brak terenów parków 

narodowych i parków krajobrazowych.
Istnieje ,natomiast fragment obszaru chronionego krajobrazu i rezerwat przyrody;

• OCHK "Dolina Rzeki Prosny" (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 1, poz. 1 z 1997 r.) 
Fragment położony na obszarze opracowania obejmuje lasy mieszane, suche, z dobrze 
rozwiniętym runem i zróżnicowanymi ekosystemami leśnymi.

• Rezerwat "Ryś" (Monitor Polski Nr 19, poz. 107 z 8 sierpnia 1977 r.). Utworzony w celu 
ochrony drzewostanu bukowego na granicy naturalnego zasięgu buka, położony w 
Nadleśnictwie Przyborów (leśnictwo "Ryś" o powierzchni 53,93 ha, obejmujący oddziały 
leśne: 75 c - f, h - k; 76 a - j; 86 c d).

Udokumentowano tu także dwa użytki ekologiczne:
 - bagno śródleśne położone w oddz. 170 c (leśnictwo Szustry),
 - bagno śródleśne położone w oddz. 72 n (leśnictwo Michałów).

Pomniki  przyrody  będące  okazami  drzew (powołane  odpowiednimi  rozporządzeniami 
Wojewody Kaliskiego). 
- Sokolniki - 12 obiektów,
- Walichnowy - 8 obiektów,
- uroczysko Lututów - 4 obiekty.
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Tab. 8 Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Sokolniki



Lp. Nazwa tworu przyrody Miejscowość Pozycja w rejestrze

1. Topola biała
- obwód 480 cm

Park w Walichnowach 125

2. Jesion wyniosły
- obwód 330 cm

Park w Walichnowach 126

3. 4 lipy drobnolistne
- obwody 380 - 480 cm

Park w Sokolnikach 128

4. Lipa
- obwód 420 cm

Park w Walichnowach 129

5. Dąb szypułkowy
- obwód 560 cm

Park w Wa1ichnowach 130

6. Dąb szypułkowy
- obwód 320 cm

Park wiejski w Sokolnikach 295

7. Lipa szerokolistna
- obwód 430 cm

Park wiejski w Sokolnikach 296

8. Lipa szerokolistna
- obwód 325 cm

.Park wiejski w Sokolnikach 297

9. Lipa szerokolistna
- obwód 390 cm

Park wiejski w Sokolnikach 298

10. Lipa szerokolistna
- obwód 330 cm

Park wiejski w Sokolnikach 299

11. Lipa drobnolistna
- obwód 340 cm

Park wiejski w Sokolnikach 300

12. Klon zwyczajny
- obwód 300 cm

Park wiejski w Sokolnikach 301

13. Lipa szerokolistna
- obwód 560 cm

Park wiejski w Sokolnikach 302

14. Jesion zwyczajny
- obwód 255 cm

Park wiejski w Sokolnikach 303

15. Klon zwyczajny
- obwód 240 cm

Park wiejski w Sokolnikach 304

16. Klon zwyczajny
- obwód 290 cm

Park wiejski w Sokolnikach 305

17. Klon zwyczajny
- obwód 330 cm

Park wiejski w Walichnowach 306

18. Topola biała
- obwód 400 cm

Walichnowy - park wiejski 307

19. Topola biała
- obwód 500 cm

Walichnowy - park wiejski 308

20. Topola biała
- obwód 510 cm

Walichnowy - park wiejski 309

21. Dąb szypułkowy
- obwód 470 cm

Leśnictwo Szustry - Uroczysko
Michałów - oddz. 26 f

358

22. Dąb szypułkowy
- obwód 400 cm

Leśnictwo Szustry - Uroczysko
Michałów - oddz. 26 f

359

23. Dąb szypułkowy
- obwód 380 cm

Leśnictwo Szustry - Uroczysko
Michałów - oddz. 26 f

360

24. Dąb szypułkowy
- obwód 380 cm

Leśnictwo Szustry - Uroczysko
Michałów - oddz. 33 b

361
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• Gatunkowa ochrona zwierząt
- w rezerwacie "Ryś" jego otulinie i pobliskich lasach gniazdują gatunki chronione: bocian 
czarny i gołąb siniak.
Na obszarze gminy projektuje się uznanie za pomnik przyrody:
- dąb szypułkowy w oddz. leśnym 68 j o charakterze drzewa pomnikowego.

Gmina nie posiada wyników badań podstawowych w zakresie występowania na jej obszarze 
roślin chronionych a informacje na temat zwierząt chronionych są wysoce niekompletne. (gady, 
płazy, owady ect.)

1.9. Stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego
1.9.1. Lokalne wartości środowiska kulturowego

Środowisko kulturowe Gminy Sokolniki determinowane jest występowaniem na ich 
obszarze:
- zabytków archeologicznych,
- zabytków architektury, urbanistyki i ruralistyki (nauka o zasadach planowania przestrzennego 

wsi),
- wartości niematerialne, (jak krajobraz, język znaków i symboli, kultura ludowa, język ect).

Mimo,  że  środowisko  kulturowe  tworzą  wszystkie  antropogeniczne  przekształcenia 
przestrzenne - to tylko powyższe trzy kategorie zakwalifikowano w studium do zachowania 
i ochrony, jako to, co chcemy chronić, zachować dla siebie i przyszłych pokoleń ze względów 
naukowych, poznawczych i utylitarnych.

1.9.2. Obiekty w rejestrze zabytków

Tab.  9  Obiekty  wpisane  do  rejestru  zabytków nie  ruchomych  na  terenie  Gminy  Sokolniki 
/Rejestr "A" zabytki architektury i budownictwa/

Miejscowość Obiekt chroniony Nr rejestru

Sokolniki

Pałac 134/A (dec. KL. IV-680/898/67 z dn. 30.12.67)
Oficyna pałacowa 135/A (dec. KL. IV-680/899/67 z dn. 30.12.67)
Park pałacowy 136/A (dec. KL. IV-680/900/67 z dn. 30.12.67)

Spichlerz pałacowy 137/A (dec. KL. IV-680/901/67 z dn. 30.12.67)
- obiekt nie istnieje

Lamus pałacowy 138/A (dec. KL. IV-680/902/67 z dn. 30.12.67)
- obiekt nie istnieje

Ochędzyn Kościół parafialny p.w.
św. Anny 123/A (dec. KL. IV-680/893/67 z dn. 30.12.67)

W a1ichnowy Pałac 130/A (dec. KL. IV-680/903/67 z dn. 30.12.67)
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Tab. 10 Obiekty wpisane do rejestru zabytków ruchomych na terenie Gminy Sokolniki 
/Rejestr "B"/

Miejscowość Obiekt chroniony Nr rejestru

Sokolniki
wyposażenie kościoła
parafialnego p.w. św.
Mikołaj a

94/B
(dec. KL. III-5330/3/87 z dn. 19.05.87)

Ochędzyn
wyposażenie kościoła
parafialnego p.w. św.
Anny

168/B
(dec. PSOZ-Kal-30/5/96 z dn. 29.01.96)
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1.9.3. Obiekty w ewidencji konserwatorskiej

Tab. 11 Obiekty w ewidencji konserwatorskiej w dziale architektura i budownictwo
Lp. Miejscowość Obiekt Adres Datowanie
1. 2. 3. 4. 5.

1. Zdzierczyzna dom drewniany Nr 15 lata 30-te XX w.
2. Wyglądacze dom drewniany Nr 13 1 ćw. XX w.
3. Borki dom drewniany Nr 56 1 ćw. XX w.
4. Borki dom drewniany Nr 52 1 ćw. XX w.
5. Borki dom drewniany Nr 50 l ćw. XX w.
6. Borki dom drewniany Nr 42 1 ćw. XX w.
7. Borki dom drewniany Nr 15 1 ćw. XX w.
8. Borki Pichelskie dom drewniany Nr 24 1 ćw. XXw.
9. Borki Pichelskie dom drewniany Nr 27 4 ćw. XIX w.
10. Borki Pichelskie dom drewniany Nr31 lata 30-te XX w.
11. Borki Pichelskie dom drewniany Nr35 lata 30-te XX w.
12. Borki Pichelskie dom drewniany Nr 49 1 ćw. XX w.
13. Borki Pichelskie dom drewniany bez numeru 4 ćw. XIX w.
14. Borki Pichelskie dom drewniany 4 ćw. XIX w.
15. Borki Pichelskie dom drewniany Nr 13 4 ćw. XIX w.
16. Góry dom drewniany Nr 23 1 ćw. XXw.
17. Góry dom drewniany Nr 24 1918 r.
18. Gumnisko dom mieszkalny, murowany k. XIX w.
19. Kuźnia dom drewniany l ćw. XX w.
20. Jasienie Pichlice dom drewniany Nr34 4 ćw. XIX w.
21. Jasienie Pichlice dom drewniany Nr 42 lata 20-te XX w.
22. Jasienie Pichlice dom drewniany Nr 43 l dziesięciolecie XX w.
23. Jasienie Pichlice dom drewniany Nr 24 4 ćw. XIX w.
24. Kopaniny dom mieszkalny Nr 14 1 ćw. XXw.
25. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr 57 1 ćw. XXw.
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26. Ochędzyn dom mieszkalny Nr 60 l dekada XX w.
27. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr 64 1929 r.
28. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr 66 1914r.
29. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr 70 1900 r.
30. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr 94 1 ćw. XX w.
31. Ochędzyn dom drewniany Nr 10 1936 r.
32. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr 119 1 ćw. XX w.
33. Ochędzyn dom drewniany Nr7 koniec XVIII w.
34. Ochędzyn dom drewniany Nr4 połowa XIX w.
35. Ochędzyn dom drewniany Nr 12 koniec XIX w.
36. Ochędzyn dom drewniany Nr 13 koniec XVIII w.
37. Ochędzyn dom drewniany Nr 14 1914 r.
38. Ochędzyn dom drewniany Nr 15 1 ćw. XXw.
39. Ochędzyn dom drewniany Nr 16 p.XXw.
40. Ochędzyn dom drewniany Nr 17 pocz. XX w.
41. Ochędzyn dom drewniany Nr 25 ok. 1918 r.
42. Ochędzyn dom mieszkalny Nr 40 1 ćw. XX w.
43. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr 52 1 ćw. XXw.
44. Ochędzyn dom mieszkalny, drewniany Nr54 3 ćw. XIX w.
45. Ochędzyn Stary kościół parafialny p. w. Sw. Anny, drewniany Nr rejestru 323 XV/xVI w.

z dn. 30.12.1967 r.
46. Ochędzyn Stary plebania, murowana 2 połowa XIX w.
47. Ochędzyn Stary dom mieszkalny, drewniany Nr6 1 ćw. XXw.
48. Ochędzyn Stary dom drewniany Nr 16 k.XIXw.
49. Ochędzyn Stary dom drewniany Nr 22 1928
50. Ochędzyn Stary dom drewniany Nr 42 1 ćw. XX w.
51. Ochędzyn Stary dom mieszkalny, drewmany Nr 50 1 ćw. XXw.
52. Ochędzyn Stary dom mieszkalny, drewniany Nr 65
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53. Ochędzyn Stary dom drewniany Nr 77 4 ćw. XX w.



54. Ochędzyn Stary dom mieszkalny, drewniany Nr 79 1 ćw. XXw.
55. Ochędzyn Stary dom mieszkalny, drewniany Nr 452 1 ćw. XXw.
56. Prusak dom drewniany Nr 14 p.XXw.
57. Prusak dom drewniany Nr 19 1 dzies. XX w.
58. Prusak dom drewniany Nr39 1 ćw. XXw.
59. Ryś dom drewniany Nr 33 1 ćw. XXw.
60. Ryś dom drewniany Nr 42 1 ćw. XXw.
61. Siedliska dom drewniany Nr 26 4 ćw. XIX w.
62. Siedliska stodoła Nr 30 1 ćw. XXw.
63. Siedliska dom drewniany Nr 30 4 ćw. XIX w.
64. Siedliska dom drewniany Nr 29 4 ćw. XIX w. / XX w.
65. Siedliska dom drewniany Nr 22 p.XXw.
66. Siedliska dom drewniany Nr 14 1 ćw. XXw.
67. Siedliska dom drewniany Nr5 1 ćw. XXw.
68. Sokolniki oficyna pałacowa, murowana Nrrej.983 połowa XVIII w.

z dn. 30.12.1967 r.
69. Sokolniki lamus pałacowy, mur. Nr rej. 986 I połowa XIX w.

z dn. 30.12.1967 f.
70. Sokolniki park pałacowy geometr. (pozostałości) Nr rej. 984 XVIII w.

z dn. 30.12.1967 f.
71. Sokolniki spichlerz pałacowy, mur. Nrrej.985 poł. XIX w.

z dn. 30.12.1967 r.
72. Sokolniki dom mieszkalny, drewniany ul. Szkolna 4 l ćw. XX w.
73. Sokolniki dom mieszkalny, drewniany ul. Warszawska 25 p.XXw.
74. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 34 l ćw. XXw.
75. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 36 l ćw. XXw.
76. Sokolniki dom mieszkalny, drewniany ul. Warszawska 41 p.XXw.
77. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 46 l ćw. XXw.
78. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 48 l ćw. XXw.

STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKOW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOKOLNIKI  

25

1. 2. 3. 4. 5.
79. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 50 1913 r.
80. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 55 1 ćw. XX w.



81. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 62 1 ćw. XX w.
82. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 65 1 ćw. XX w.
83. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 78 l ćw. XX w.
84. Sokolniki dom murowany ul. Warszawska 82 1 ćw. XX w.
85. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 90/88 p.XXw.
86. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 99 1 dzies. XX w.
87. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 103 1905 r.
88. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 104 l ćw. XX w.
89. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 106 4 ćw. XIX w.
90. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 109 1 ćw. XX w.
91. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 110 1 ćw. XX w.
92. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 111 4 ćw. XIX w.
93. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 112 1 ćw. XX w.
94. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 116 4ćw. XXw.
95. Sokolniki stodoła drewniana ul. Warszawska 116 4 ćw. XIX w.
96. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 121 l ćw. XX w.
97. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 125 1 ćw. XX w.
98. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 130 1 ćw. XX w.
99. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 13 5 1 ćw. XXw.
100. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 13 9 l ćw. XX w.
101. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 147 l ćw. XX w.
102. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 163 1 ćw. XXw.
103. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 165 1 ćw. XX w.
104. Sokolniki dom drewniany ul. Warszawska 197 1 ćw. XX w.
105. Sokolniki dom mieszkalny, murowany ul. Wrocławska 2 1 ćw. XXw.
106. Sokolniki dom mieszkalny, drewniany ul. Wrocławska 7 lata 20-te XX w.
107. Sokolniki dom mieszkalny, drewniany ul. Wrocławska 27 1 ćw. XX w.
108. Szustry dom drewniany Nr4 połowa XIX w.
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109. Szustry dom drewniany Nr10 1 ćw. XX w.



110. Szustry dom drewniany Nr 11 1905 r.
111. Szustry dom drewniany Nr 12 1930 r.
112. Tyble dom mieszkalny, drewniany Nr2 1 ćw. XX w.
113. Tyble dom mieszkalny, drewniany Nr8 1 ćw. XX w.
114. Tyble dom mieszkalny, drewniany Nr 11 1 ćw. XXw.
115. Tyble dom drewniany Nr 20
116. Tyble dom drewniany Nr21 1 ćw. XXw.
117. Tyble dom drewniany Nr 23 1 ćw. XX w.
118. Tyble dom mieszkalny, drewniany Nr 33 1 ćw. XXw.
119. Tyble dom drewniany Nr38 1 ćw. XX w.
120. Tyble dom mieszkalny, drewniany Nr41 1 ćw. XX w.
121. Tyble dom mieszkalny, drewniany Nr 44 1 ćw. XXw.
122. Tyble dom mieszkalny, drewniany bez numeru 1 ćw. XX w.
123. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr 55 1 ćw. XXw.
124. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr 67 1 ćw. XXw.
125. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr 76 1 ćw. XX w.
126. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr 78 1 ćw. XXw.
127. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr 84 1 ćw. XX w.
128. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr88 k. XIX w.
129. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr 90 1 ćw. XX w.
130. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany Nr 96 1 ćw. XXw.
131. Tyble Małe dom mieszkalny, drewniany nr 99 1 ćw. XXw.
132. Walichnowy dom drewniany ul. Wyzwolenia 28 p.XXw.
133. Walichnowy dom drewniany ul. Wyzwolenia 27 1918 r.
134. Walichnowy dom drewniany ul. Wyzwolenia 9 1936 r.
135. Walichnowy dom murowany ul. Szkolna 8 4 ćw. XIX w.
136. Walichnowy dom murowany ul. Słoneczna 44 4 ćw. XIX w.
137. Walichnowy dom murowany ul. Słoneczna 16 1873 r.
138. Walichnowy dom drewniany ul. Słoneczna 7 1 ćw. XXw.
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139. Walichnowy dawny folwark dworski, murowany 2 połowa XIX w.



140. Walichnowy pałac, murowany, obecnie Szkoła podstawowa Nr rej. 987 z dn.
30.12.1967 r.

2 ćw. XIX w.

141. Walichnowy brama kościelna, murowana 4 ćw. XIX w.
142. Walichnowy kaplica cmentarna, murowana 1 ćw. XX w.
143. Walichnowy kościół p. w. Św. Marcina, murowany 1875 r.
144. Walichnowy wiatrak drewniany XIXw.
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1.9.4. Chronione układy przestrzenne
Na obszarze opracowania brak chronionych prawnie układów przestrzennych w zakresie 

ruralistyki. Mimo, że na terenie gminy istnieją interesujące przykłady wsi rzędowych, 
łańcuchowych i wielodrożnicowych.

Jedynym obiektem przestrzennym jest pałac i park w Sokolnikach. Zrealizowany przez 
architekta Ferdynanda Naxa w 1775 r., który miał pierwotnie charakter rezydencji magnackiej w 
stylu saskiego rokokoka.

Przebudowany  w  XIX  w.  odbiega  obecnie  znacznie  od  pierwowzoru.  Także  park 
pałacowy zrealizowany najprawdopodobniej pod koniec XVIII w. nie posiada żadnej ikonografii 
umożliwiającej rewitalizację historycznego układu.

Na terenie gminy znajduje się 6 cmentarzy: w Sokolnikach - 2, Ochędzynie Starym - 1,  
Pichlicach - 1, w Walichnowach - 1 oraz w Zdzierczyźnie - 1.

1.9.5. Archeologia
Na  obszarze  gminy  zarejestrowano  podczas  badań  powierzchniowych  w  systemie 

Archeologicznego  Zdjęcia  Polski  (AZP)  442  stanowiska  archeologiczne.  Obiekty  te 
usystematyzowane w układzie chronologicznokulturowym na arkuszach AZP: 75-41, 76-40 i 
76-41 wraz z załącznikami graficznymi stanowią załącznik do niniejszego studium (zał. Nr 3).

1.10. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
Gmina  Sokolniki  ma  charakter  typowo  rolniczy  z  przewagą  drobnych  gospodarstw 

rolnych.
Struktura gleb wg klas bonitacyjnych gruntów rolnych przedstawia się następująco:
Około 17,5 % powierzchni gminy stanowią gleby I - III klasy bonitacyjnej.

Tab. 12 Struktura użytkowa gruntów w granicach administracyjnych w 2000 r.

Struktura gruntów Powierzchnia w ha Wskaźnik procentowy
Użytki rolne 5.062  63,26
W tym:
- grunty orne
- sady
- łąki
- pastwiska

4.245
   50
  641
  126

  53,05
    0,63
    8,01
    1,57

Lasy 2.470   30,87
Pozostałe grunty i nieużytki   470     5,87

Razem 8.002 100,00
Dane Urzędu Statystycznego w Łodzi
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Duże  kompleksy  gleb  szczególnie  chronionych  występują  w  rejonach  Sokolniki  i 
Sokolniki Kolonia, Bagatelka, Ryś, następujących miejscowości: Walichnowy, Maksymów.

Syntetyczny wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynosi 59,0 pkt i 
jest niższy niż dla woj. łódzkiego (62,6 pkt) i zdecydowanie niższy od średniej krajowej (66,6 
pkt). Dla powiatu wieruszowskiego wskaźnik ten wynosi 57,0 pkt.

Analizowana  wskaźnikiem  "IUNG  l00"  jakość  gleb,  klimat,  długość  okresów 
wegetacyjnych,  urzeźbienie  terenu  i  warunki  wodne,  ze  względu  na  tradycję  i  stosunkowo 
wysoki  poziom  kultury  rolniczej  predystynują  obszar  gminy  do  kontynuowania  funkcji 
rolniczych i obsługi rolnictwa, mimo stosunkowo niskiego wskaźnika waloryzującego.

Zarysowujący się trend powierzchni gospodarstw rolniczych (obecnie przeważają 5-1 O 
hektarowe) oraz specjalizacja oraz rolnictwo biodynamiczne stanowią główną szansę rozwojową 
gminy.

Największy udział w strukturze zasiewów zajmują zboża (73,2 %) i ziemniaki (23,25 %).  
Wśród zbóż dominuje żyto.

1.11. Jakość życia mieszkańców
Poziom jakości życia mieszkańców określają m.in.: dochody mieszkańców gminy, 

poziom bezrobocia, poziom zdrowotności, poczucie bezpieczeństwa oraz stan infrastruktury 
społecznej i technicznej.

Na poziom życia mieszkańców ma jednak największy wpływ zakres realizacji zadań 
własnych gminy. Do zadań z tego zakresu zalicza się przede wszystkim sprawy publiczne o 
znaczeniu lokalnym, które zaspokajają zbiorowe potrzeby populacji i nie są ustawowo 
zastrzeżone na rzecz innych podmiotów działających na obszarze gminy. Zgodnie z ustawą o 
samorządzie terytorialnym do zadań własnych gminy należą w szczególności następujące 
zadania:
- ład przestrzenny i gospodarka terenami, 
- ochrona środowiska,
- gminne drogi, ulice i przestrzenie publiczne,
- wodociągi i zaopatrzenie w wodę,
- kanalizacja i oczyszczanie ścieków komunalnych, 
- zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, 
- lokalny transport zbiorowy,
- ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- komunalne budownictwo mieszkaniowe,
- oświata,
- kultura (w tym biblioteki),
- kultura fizyczna, sport i rekreacja,
- targowiska i obiekty handlowe,
- zieleń komunalna i zadrzewienia,
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- cmentarze komunalne,
- porządek publiczny i ochrona przeciwpożarowa,
- utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
- pomoc kobietom ciężarnym,
- pomoc niepełnosprawnym.

Analiza przestrzenna uwarunkowań realizacji zadań własnych gminy stanowi
przesłankę merytoryczną oceny trendów rozwojowych obszaru a problemy jakości życia 
mieszkańców winny być na bieżąco monitorowane.

1.12. Ponadlokalne cele publiczne
Na  obszarze  opracowania  nie  występują  zadania  rządowe  w  zakresie  regulowanym 

ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym.
Propozycje  do  programu  zadań  rządowych  dla  realizacji  ponadlokalnych  celów 

publicznych na  podstawie wniosku Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi  (pismo PR.IV.7326-
21/2001 z dnia 30 kwietnia 2001 r.) przedstawia się następująco:

Zadania o znaczeniu krajowym:
- włączenie w krajowy system ekologiczny OCHK "Dolina Rzeki Prosny",
 - modernizacja dróg krajowych Nr 8 i Nr 14,
- budowa drogi ekspresowej "S 8",
- budowa magistrali kolejowej relacji (Warszawa) Łódź - Wrocław.

Zadania o znaczeniu wojewódzkim:
- zwiększenie zasobów leśnych obszaru opracowania studium.

2. ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO GMINY SOKOLNIKI

2.1. Powiązania przyrodnicze
Do najistotniejszych powiązań przyrodniczych zalicza się: 

- Zlewnię rzeki Prosny,
- OCHK "Dolina Rzeki Prosny",
- doliny rzek Struga Węglewska i Brzeźnica.

2.2. Infrastruktura społeczna
W zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego i wyższego usługi realizowane są w pobliskim 

Wieruszowie  oraz  w  ośrodkach  akademickich  województw  łódzkiego,  wielkopolskiego, 
śląskiego i innych (praktycznie w całej Polsce).
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W zakresie ponadlokalnych usług kulturalnych Sokolniki ciążą do Wieruszowa i Wrocławia 
szczególnie z powodu dostępności komunikacyjnej tych ośrodków.

Pozostałe  elementy  infrastruktury  społecznej  (sport,  rekreacja,  opieka  zdrowotna  ect.) 
realizowane są (w różnym zakresie) na obszarze gminy.

2.3. Infrastruktura techniczna
Najistotniejszym  powiązaniem  regionalnym  z  otoczeniem  jest  sieć  dróg  krajowych  i 

powiatowych.
Najważniejsze to:
- drogi krajowe Nr 8 i Nr 14,
- drogi powiatowe Nr 13506 i Nr 13507,
- projektowana trasa ekspresowa "S - 8",
- projektowany gazociąg Czastary - Sokolniki.

2.4. Analiza interesów gmin sąsiednich
Wstępna analiza funkcjonalno - przestrzenna dokonana dla obszaru Gminy Sokolniki 

wykazuje, że na styku graniczącym z gminami sąsiednimi brak konfliktów, które by mogły 
naruszać interesy sąsiadów.

Istnieje natomiast wiele zagadnień i problemów warunkujących możliwości nawiązywania i 
rozwijania współpracy szczególnie w zakresie zaspokajania potrzeb lokalnych społeczności.

Płaszczyzną współpracy mogą być stosunki bilateralne a także działalność w ramach 
Związku Gmin, czy ogólnopolskich organizacjach skupiających gminy wiejskie.

Do  najistotniejszych  płaszczyzn  działalności  międzygminnej  i  subregionalnej 
zaliczyć należy:
- zwiększenie lesistości całego regionu,
- budowa sieci gazociągowej w porozumieniu z gminami Wieruszów i Czastary,
- działania na rzecz uatrakcyjnienia terenów pod względem turystycznym,
- współpraca w zakresie rozwoju kultury, sportu i rekreacji lokalnej.

2.5. Lokalne uwarunkowania formalno - prawne
Gmina Sokolniki z dniem l stycznia 1999 roku weszła w skład powiatu wieruszowskiego, 

należącego administracyjnie do województwa łódzkiego.
Podstawowym  uwarunkowaniem  formalno  -  prawnym  jest  obowiązek  realizacji 

miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki, oraz zmiany 
do  tego  planu  stanowiące  prawo  miejscowe  w  zakresie  gospodarowania  przestrzenią  i  w 
przestrzeni.

Istotnym  uwarunkowaniem  są  także  wnioski  Urzędu  Marszałkowskiego  w  Łodzi  do 
niniejszego  studium  opracowane  w  zakresie  merytorycznym  w  oparciu  o  następujące 
dokumenty:
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- Studium zagospodarowania przestrzennego województwa kaliskiego (uchwała Nr 70/XIV/96 z 
dnia  24.IX.1996 r.  w sprawie wyrażenia  opinii  o  studium zagospodarowania  przestrzennego 
województwa kaliskiego),
- Rozporządzenie Wojewody Kaliskiego Nr 65 z dn. 20.XII.1996 r. w sprawie ustalenia obszaru 
chronionego krajobrazu "Dolina Rzeki Prosny" na terenie województwa kaliskiego oraz zasad 
korzystania z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 1, poz. 1 z 1997 r.),
- Zarządzenie ML i PD z 21.VII.1977 r. w sprawie utworzenia rezerwatu "Ryś",  (Monitor 
Polski Nr 19 poz. 107 z 08.VIII.1977 r.),
- Wstępna informacja o polityce przestrzennej państwa na terenie województwa kaliskiego. Dla 
potrzeb  studiów uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego  gmin.  Gmina 
Sokolniki. Kalisz, listopad 1997 r.,
- Koncepcja programu rozwoju sieci drogowej do roku 2015 z uwzględnieniem dróg krajowych i 
wojewódzkich uchwalona przez Sejmik Województwa Łódzkiego w dn. 30.V.2000 r.,
-  Strategia rozwoju województwa łódzkiego przyjęta przez Sejmik Województwa Łódzkiego 
Uchwałą Nr XXIII/286/2000 z dn. 26.IX.2000 r.
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B. KIERUNKI I POLITYKA



3. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3.1. Wstęp
Zgodnie  z  regulacją  prawną  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  o  zagospodarowaniu 

przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późniejszymi zmianami) w 
niniejszym studium określono kierunki zagospodarowania obszaru gminy w zakresie art. 6 ust. 
5, pkt. 1-8 co poprzedzone zostało analizą uwarunkowań określonych wart. 6 ust. 4, pkt. 1-6.

Kierunki  i  politykę  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  zapisano  w  tym 
opracowaniu w odniesieniu do poszczególnych sołectw.  Można je więc traktować jako cele 
zagospodarowania przestrzennego na omawianych i przedstawionych graficznie terenach.
Cele  rozwoju  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  zostały  sformułowane  w  wyniku 
wszechstronnej  analizy  uwarunkowań  przestrzennych,  których  synteza  stanowi  fragment 
niniejszego opracowania.
W określeniu kierunków i polityki zagospodarowania przestrzennego gminy posłużono się m.in. 
następującymi kategoriami kwalifikacyjnymi:

• "tereny rozwojowe z m.p.z.p." ustalone na podstawie aktualnie obowiązującego (2001 r.) 
prawa miejscowego w zakresie gospodarowania przestrzenią - "Miej scowego ogólnego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sokolniki"",

• "kierunek  rozwoju  zagospodarowania  przestrzennego"  określające  obszary  rozwojowe 
dla których funkcje i sposoby użytkowania terenu określać będą wykonywane kolejno m. 
p.  z.  p.  Obszary  te  nie  wskazują  więc  terenów  li  tylko  do  zabudowy;  -  lecz  dla 
różnorodnego  zagospodarowania  w  celu  realizacji  inwestycji  koniecznych  dla 
prawidłowego społeczno-gospodarczego funkcjonowania obszaru opracowania. Mogą to 
być równie dobrze tereny mieszkalnictwa, usług, magazynów i składów czy zalesień i 
zadrzewień; - w zależności od aktualnych potrzeb populacji. Realizacja inwestycji na tych 
obszarach nie może być sprzeczna z przepisami szczególnymi i odrębnymi i nie może 
kolidować z otoczeniem, co określa także tryb sporządzania m.p.z.p.,

Wyrazem dążenia do osiągnięcia wyznaczonego celu jest przyjęcie polityki i
jej  realizacja  przez  kolejne  władze  samorządowe  gminy  i  jej  organy  wykonawcze.  Kryteria 
kwalifikacyjne  w  zakresie  przestrzennym  ustalone  zostały  na  drodze  analizy  obiektywnych 
uwarunkowań  funkcjonalno  przestrzennych,  oraz  w  procedurze  wszechstronnej  konsultacji 
społecznej.  Kryteria te uwzględniają charakter gminy, jej aktualne i  przewidywane potrzeby, 
względy ekonomiczne, kulturowe, ekologiczne, ect, oraz zasady kształtowania przestrzennego 
ładu.

Przyjęta  więc  uchwałą  Rady  Gminy  polityka  przestrzenna  jest  podstawą  do 
podejmowania kolejnych prac planistycznych w gminie. Zapisane w studium kierunki i polityka 
przyjęły w niniejszym formę syntetyczną w celu łatwego
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posługiwania się opracowaniem w praktyce realizacji polityki przestrzennej gminy. Wynika to z 
obowiązku przestrzegania regulacji prawnej zawartej wart.
18,  ust.  2,  pkt.  2a  o  obowiązku  badania  spójności  rozwiązań  w  miejscowych  planach 
zagospodarowania  przestrzennego  (m.p.z.p.)  z  polityką  przestrzenną  gminy  określoną  w 
studium.

3.2. Ustalenia w/s zasad polityki zagospodarowania przestrzennego

Ustalenie ogólnych zasad polityki przestrzennej gminy, wynikające z obiektywnych uwarunkowań 
funkcjonalno - przestrzennych oraz trendów rozwoju społeczno - gospodarczego gminy stanowi 
merytoryczne odniesienie do dalszych prac planistycznych podejmowanych na obszarze gminy.
POLITYKA:
- Dążenie do poprawy ładu przestrzennego na drodze sukcesywnego wdrażania opracowań m.p.z.p.
- Ochrona i optymalne wykorzystanie istniejących wartości środowiska przyrodniczego                   i 
kulturowego.
- Dążenie do realizacji niekonwencjonalnych źródeł energii (np. wykorzystanie energii wiatru - budowa 
elektrowni wiatrowych).
- Ochrona i modernizacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej, oraz realizacja programów dolesień.
- Zachowanie terenów otwartych wyłączonych z zabudowy kubaturowej i w miarę możliwości 
wyłączonych z lokalizacji nadziemnych urządzeń infrastruktury technicznej.
- Intensyfikacja rozwoju Sokolnik; - rozbudowa, sanacja i rekonstrukcja układów substandardowych na 
drodze wdrażania opracowań m.p.z.p.
- Rozwój obszarów rekreacji weekendowej i pobytowej oraz rozwój budownictwa letniskowego na 
atrakcyjnych obszarach gminy.
- Wdrożenie procedur przygotowania obszarów stanowiących potencjalną ofertę Gminy Sokolniki dla 
pozyskania inwestorów realizujących oczekiwane i niezbędne dla rozwoju gminy inwestycyjne 
przedsięwzięcia. 
- Tworzenie wewnętrznych, organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju budownictwa 
mieszkaniowego.
- Modernizacja układu komunikacji kołowej oraz zachowanie rezerw pod rozwój sieci komunikacyjnej a 
w tym szczególnie trasy komunikacji kołowej: S-8.
- Realizacja ścieżek rowerowych na obrzeżach komunikacji kołowej oraz ścieżek rowerowo - 
rekreacyjnych, łączących atrakcyjne obszary gminy.
- Tworzenie organizacyjnych i programowych podstaw dla rozwoju usług i działalności gospodarczej.
- Dbałość o higienę i estetykę miejsc zamieszkiwania, pracy i wypoczynku.
- Ustalenie obszarów przestrzeni publicznej w miejscowościach Gminy Sokolniki 
Powyższe ogólne zasady polityki przestrzennej gminy regulowane są także przepisami prawa 
rzeczowego. W odniesieniu do występujących na obszarze gminy głównych zadań wyodrębniono m.in.:
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O OCHRONIE ZABYTKÓW
Szczególnym uwarunkowaniem określającym kierunki i politykę zagospodarowania 

przestrzennego gminy, jest stan i funkcjonowanie środowiska kulturowego.
Regulującym te zagadnienia przepisem jest ustawa z dnia 15 lutego 1962 roku o ochronie 

dóbr kultury (Dz. U. z 1999 r., Nr 98, poz. 1150, zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1968).
Do  istotnych  przepisów  merytorycznych  należą  także  (ratyfikowane  przez  Rząd  RP) 

konwencje  międzynarodowe  jak  np.  Europejska  Konwencja  o  Ochronie  Dziedzictwa 
Archeologicznego (La Valetta,  16 stycznia 1992 r.) czy Konwencja o Ochronie Dziedzictwa 
Architektonicznego  w  Europie  (Grenada,  23  czerwca  1985  r.),  a  także  inne  konwencje 
międzynarodowe ratyfikowane przez rząd RP.

POLITYKA:
- Wszelkie prace przy obiektach wpisanych do rejestru i ewidencji dóbr kultury oraz w ich 

bezpośrednim otoczeniu mogą być prowadzone za zezwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Łodzi (art. 27 ustawy o ochronie dóbr kultury).

-  W  odniesieniu  do  dóbr  kultury  nie  wpisanych  do  rejestru  zabytków  może  nastąpić 
trzymiesięczne  wstrzymanie  wszelkich  prac  podjętych  bez  stosownego  zezwolenia  w  celu 
dokonania  wpisu do rejestru.  Wydane na podstawie art.  28 ustawy o ochronie  dóbr kultury 
zarządzenie o wstrzymaniu robót, traci moc z litery prawa, jeżeli w tym czasie wpis do rejestru  
zabytków nie nąstąpi.

-  W  przypadku  gdy  obiekty  zabytkowe  utraciły  swą  wartość  zabytkową,  wskutek 
całkowitego zniszczenia albo których wartość zostanie zdyskwalifikowana w wyniku nowych 
ustaleń  naukowych (art.  16,  ust.  2  ustawy o  ochronie  dóbr  kultury)  należy  występować  do 
Generalnego Konserwatora Zabytków w/s skreślenia ich z rejestru.

-  Należy  zawiadamiać  Zarząd  Gminy  Sokolniki  lub  Zarząd  Powiatu  Wieruszowskiego  i 
Wojewódzkiego Konserwatora  Zabytków w Łodzi  o  ujawnieniu  podczas  prowadzenia  robót 
ziemnych,  (lub  budowlanych)  przedmiotu  posiadającego  cechy  zabytku  z  równoczesnym 
zabezpieczeniem  odkrytego  przedmiotu  i  wstrzymaniem  wszelkich  robót  mogących  go 
uszkodzić lub zniszczyć do czasu wydania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Łodzi  odpowiedniego  zarządzenia.  Zarządzenie  to  powinno  być  doręczone  nie  później  niż 
trzeciego  dnia  od  otrzymania  zawiadomienia  o  odkryciu.  Jeżeli  zarządzenie  nie  zostanie 
doręczone w terminie  przerwane roboty  mogą być podjęte  (art.  22 ustawy o ochronie  dóbr 
kultury) .

- W przypadku realizacji inwestycji naruszających wierzchnią warstwę ziemi (a  szczególnie 
przy inwestycjach liniowych infrastruktury technicznej, jak
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nowe drogi, rurociągi, gazociągi ect.) należy ustanowić nadzór archeologiczny, którego zakres i 
metodę  każdorazowo  indywidualnie  należy  uzgodnić  z  Wojewódzkim  Konserwatorem 
Zabytków w Łodzi.
-  Należy  zawiadamiać  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków  w  Łodzi  o  znalezieniu 
przedmiotu archeologicznego, lub odkryciu wykopaliska, oraz równocześnie je zabezpieczyć. 
Dopełnienie  tego obowiązku wiąże  się  z  prawem uzyskania  nagrody  od państwa dla  osoby 
fizycznej lub prawnej, która doskonała tych czynności.
- Zakłada się kontynuację sporządzania okresowych, specjalistycznych analiz stanu środowiska 
kulturowego  gminy  w  celu  stworzenia  aktualnych,  merytorycznych  podstaw  procesów 
planistycznych  i  decyzji  administracyjnych  dotyczących  obiektów  i  obszarów  istotnych  dla 
ochrony i kształtowania środowiska kulturowego gminy.
- Ustala się zasadę zachowania cmentarzy i mogił historycznych przez:

• wyłączenia ich z wszelkiej działalności inwestycyjnej nie związanej z rewaloryzacją 
obiektu,

• zachowanie i konserwację historycznych elementów ukształtowania terenu cmentarzy,
• zachowanie i konserwację starodrzewu, zabytkowych nagrobków, krzyży i innych 

elementów małej architektury,
• usuwanie elementów zniekształcających (samosiewy, erozja, śmietniki etc. ),
• uwzględnienie ich występowania przy ustalaniu warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu z nimi sąsiadujących,
-  Ustala  się  obowiązek  przedkładania  do  uzgodnienia  z  Wojewódzkim  Konserwatorem 
Zabytków  w  Łodzi  projektów  m.p.z.p.,  które  dotyczą  wyznaczonych  stref  ochrony 
konserwatorskiej  oraz  stref  ochrony  obserwacji  archeologicznej  (AZP)  w  celu  wykonania 
obowiązków w zakresie dbałości o dobra kultury oraz uwzględnienie zadań ochrony zabytków 
(art. 11, ust. 1 ustawy o ochronie dóbr kultury).
-  Obiekty  w  ewidencji  konserwatorskiej  i  strefy  ustalone  w  planach  zagospodarowania 
przestrzennego podlegają ochronie na podstawie przepisów gminnych w związku z przepisami 
ustawy. Działania inwestycyjne, które ich dotyczą są przedmiotem uzgodnień a Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Łodzi w ramach współdziałania pomiędzy organami administracji 
różnych szczebli i właściwości. (art. 106 Kpa).

• OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O 
OCHRONIE PRZYRODY

Przepisem takim jest ustawa z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 
2001 r., Nr 99, poz. 1079, zm. Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085).
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Rygorom bezwzględnej ochrony podlegają wszystkie obiekty i obszary systemu 
konserwatorskiej ochrony przyrody, a występujące na obszarze gminy. Do najważniejszych 
zaliczyć należy nieliczne tutaj pomniki przyrody.
W systemie konserwatorskiej ochrony przyrody ochronie podlegają obiekty wymienione w 
rozdz. 1.8 niniejszego opracowania.
POLITYKA:
- W pracach planistycznych należy uwzględniać zasady i warunki ochrony zasobów środowiska 
przyrodniczego gminy
-  Należy  utrzymać  i  chronić  pomniki  przyrody  i  uwzględnić  je  w  m.p.z.p.  oraz  na  etapie 
wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- Ustala się zakaz wycięcia, niszczenia lub uszkadzania oraz zanieczyszczenia terenu w pobliżu 
pomnika przyrody, wzniecania ognia oraz wnoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych w 
promieniu 15 m od obiektu chronionego.
- Problematyka ochrony przyrody winna być uwzględniana w opracowaniach m. p. z. p. oraz 
wszystkich decyzjach inwestycyjnych.

• OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE I 
KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

Regulującym to zagadnienie przepisem jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627) nakładający obowiązek ustalania 
zasad  zrównoważonego  rozwoju,  utrzymania  lub  przywracania  równowagi  środowiska  i 
różnorodności  biologicznej  oraz  racjonalnego  wykorzystania  zasobów.  Istotnym 
zagadnieniem  jest  także  ochrona  krajobrazu  we  wszystkich  planistycznych  

opracowaniach.
POLITYKA:
- Należy zachować obszary leśne, zieleń śródpolną, naturalne cieki wód powierzchniowych,
jako naturalne elementy środowiska m.in. w celu ochrony gatunkowej zwierząt.
- Problematykę roślin i ochrony środowiska należy uwzględniać we wszystkich  
opracowywanych m.p.z.p.

• OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O LASACH
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 

56,  poz.  679,  zm.  Dz.  U.  z  2000  r.  Nr  86,  poz.  958,  Nr  120,  poz.  1268)  lasy  winny  być 
szczególnie chronione ze względów gospodarczych, kulturowych i ekologicznych. W interesie 
wszystkich mieszkańców Gminy Sokolniki jest znaczne zwiększenie lesistości obszaru gminy. 
Znaczne,  bo  30,0  %  zalesienie  obszaru  nie  gwarantuje  prawidłowych  warunków 
biocenostycznych obszaru opracowania studium ze względu na nierównomierne rozłożenie w 
przestrzeni obszarów zalesionych.
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Zgodnie z regulacjami ustawy o lasach należy wyznaczyć i realizować granicę polno - 
leśną i program zalesiania gleb marginalnych i obszarów enklaw i półenklaw leśnych.

W niniejszym studium zdelimitowano obszary dolesień w oparciu o kompleksy leśne i 
obszary biologiczne czynne, lecz posiadające małą przydatność dla funkcji rolniczych.

Istotnym kierunkiem polityki zagospodarowania przestrzennego gminy winno być także 
zalesianie nieużytków i ochrona zieleni śródpolnej. 
POLITYKA:
- Należy dążyć do zalesiania nieużytków i chronić zieleń śródpolną.
- Ustala się zakaz przeznaczania terenów leśnych na inne cele.
- Ustala się obowiązek prowadzenia aktywnej polityki w zakresie zalesiania obszaru gminy.
- Zalesianiu winny podlegać grunty niższych klas bonitacyjnych pod warunkiem, że teren 
przewidziany do zalesienia:
• graniczy z istniejącym lasem,
• posiada powierzchnię nie mniejszą niż 0,1 ha,
• nie jest zmeliorowany,
• nie graniczy z uprawami sadowniczymi lub szklarniowymi o powierzchni większej niż 0,25 

ha.
- Ustala się zakaz wznoszenia w lasach obiektów budowlanych z wyjątkiem

obiektów integralnie związanych z funkcją lasu.
- Ustala się zakaz lokalizacji w lasach składowisk odpadów

• OBSZARY  CHRONIONE  NA  PODSTAWIE  PRZEPISU  O  OCHRONIE 
GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH

W  niniejszym  studium  prawie  wszystkie  kompleksy  gleb  o  wysokiej  klasie  (III  kI.) 
bonitacyjnej zostały zaliczone do rolniczej przestrzeni produkcyjnej na której obowiązuje zakaz 
zabudowy  ze  względu  na  ochronę  wartości  warunkujących  efektywność  rolnictwa  na  tym 
obszarze. Część obszaru opracowania to terasy zalewowe z korzystnymi warunkami dla rozwoju 
upraw  łąkowych.  Wyznaczone  kompleksy  gleb  chronionych  ze  względów  przestrzennych, 
obejmują także fragmenty gleb o niższych bonitacjach (IV kl.).
POLITYKA:
- W trakcie opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (m.p.z.p.) 
należy  bezwzględnie  uzyskać  stosowne  zgody  na  przeznaczenie  gruntów  rolnych  na  cele 
nierolnicze stosownie do przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych (Dz. U. z 1995 r., Nr 16, poz. 78, Nr 141, poz. 692, z 1997 r. Nr 60, poz. 370, Nr 80,  
poz. 505, Nr 160, poz. 1079 z 1998 r., Nr 106, poz. 668, z 2000 r., Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 
1268, z 2001 r., Nr 81, poz. 875, nr 100 poz. 1085).
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-  Występowanie  obszarów chronionych  na  podstawie  przepisów szczególnych  i  niniejszego 
studium  winno  być  respektowane  w  trakcie  opracowywania,  opiniowania,  uzgadniania  i 
zatwierdzania m.p.z.p.

• OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE
WÓD
Regulującym te zagadnienia przepisem jest ustawa z dnia 24 października

1974 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 1974 r. Nr 38, poz. 230, zm. z 1975 r. Nr 17, poz. 94, Nr 80, 
poz. 36, z 1983 r. Nr 44, poz. 201, z 1989 r. Nr 25, poz. 139, Nr 35, poz. 192 z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198, Nr 39, poz. 222, z 1991 r. Nr 32, poz. 131, Nr 77, poz. 335 z 1993 r. Nr 40, poz. 183 z 
1994 r. Nr 27, poz. 96, z
1995 r. Nr 47, poz. 243, Nr 141 poz. 692 z 1996 r. Nr 106, poz. 496 z 1997 r. Nr 47 poz. 299, Nr 
133, poz. 885, Nr 88 poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, 
poz. 1157, Nr 89, poz. 991, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 100, poz. 1085, Nr 
125, poz. 1368).

Na  obszarze  opracowania  występują  wody  podzielone  związane  z  utworami 
czwartorzędowymi, kredowymi i jurajskim. Od głębokości zalegania osadów zależy głębokość 
lustra  wody.  Wody  czwartorzędowe  występują  na  niewielkich  głębokościach,  w  piaskach 
podścielonych glinami.
Stosownie do przepisów o ochronie wód przyjęto w studium politykę w tym zakresie.
POLITYKA:

Ustala się obowiązek opracowania i realizacji zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej 
dla całego obszaru gminy.
- Na gruntach, na których usytuowane są ujęcia wody wyznacza się 8-10 m pas ochrony (licząc 
od zarysu budowli i urządzeń służących do poboru wody) jako teren ochrony bezpośredniej 
ujęcia.
- Zakazuje się odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych.
- Należy ustalać w opracowaniach m.p.z.p. i decyzjach administracyjnych, warunki tymczasowe 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem przed budowę szczelnych zbiorników bezodpływowych, 
budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, lub docelowe przez ustanowienie 
obowiązku przyłączania obiektów do zbiorczych systemów oczyszczania ścieków,
- Zakazuje się zabudowywania pradolin i obudowywania (kanalizowania) cieków wodnych.
-  Zakazuje  się  naruszania  istniejących  systemów  melioracyjnych.  Każda  inwestycja  na 
obszarach zmeliorowanych i terenach cieków wodnych, (łącznie z ich infrastrukturą) wymaga 
uzgodnienia  z  Wojewódzkim Zarządem Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych.  W takiej  sytuacji 
zakłada się
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      przebudowę sieci drenarskiej na całym terenie zmiany użytkowania i przeznaczenia terenu.
- Ustala się podjęcie działań zmierzających do poprawy czystości wód

powierzchniowych.
- Ustala się podjęcie działań wdrażających inwestycje małej retencji wód.

• OBSZARY SIECI DROGOWYCH
Stosownie do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 

2000 r. w/s ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 71, poz. 838 
z 2000 r.) sieć drogowa na obszarze Gminy Sokolniki winna zostać sparametryzowana na etapie 
wykonywania  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  (m.p.z.p.).  Na  etapie 
niniejszego  studium  ustala  się  kierunki  i  politykę  w  tym  zakresie,  odnoszącą  się  do 
następujących układów drogowych:

• Projektowana droga ekspresowa S-8 (klasa "S") - projektowana rezerwa pasa drogowego 
≥ 40,0 m. .

• Droga krajowa (klasa "GP") Nr 14, relacji Łódź - Walichnowy winna posiadać pas 
drogowy o szerokości 25,0 - 35,0 m

Droga krajowa (klasa "GP") Nr 8, relacji Piotrków Trybunalski - Wrocław na odcinku do 
skrzyżowania z drogą krajową Nr 14 winna posiadać pas drogowy o szerokości 25,0 - 
45,0 m.

Odległości zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni winny wynosić:
- na obszarze zwartej zabudowy ≥ 10,0 m,
- poza terenami zwartej zabudowy ≥ 25,0 m,
- od obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi ≥ 15,0 m (licząc od osi jezdni).

• Drogi  powiatowe  (klasa  "Z")  winny  posiadać  pas  drogowy  o  szerokości  20,0  m. 
(dopuszcza  się  szerokość  pasa  drogowego  12  -  14  m,  wg  zaleceń  Zarządu  Dróg 
Powiatowych w Wieruszowie).
Odległości zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni winny wynosić:
- na obszarze zwartej zabudowy ≥ 8,0 m,
- poza terenami zwartej zabudowy ≥ 20,0 m,
- od obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi ≥ 15,0 m (licząc od osi jezdni).

• Drogi gminne (klasa "L") winny posiadać pas drogowy o szerokości 12,0 - 15,0 m.
Zalecane odległości zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni winny wynosić:
- na obszarze zwartej zabudowy 6,0 m,
- poza terenami zwartej zabudowy ≥ 15,0 m,
- od obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi ≥ 10,0 m (licząc od osi
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jezdni).
• Lokalne drogi dojazdowe i ulice winny posiadać pas drogowy o szerokości min. 10,0 m.

POLITYKA:
- Wykonując miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należy przy parametryzacji 
dróg uwzględnić rozporządzenie Ministra i Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w/s warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.), uwzględniając także lokalne uwarunkowania, 
jak np. zainwestowanie obszarów, topografię terenu, stan techniczny układów, obciążenia 
ruchem ect. Dla skrzyżowań projektowanej trasy ekspresowej S 8 z drogami powiatowymi i 
gminnymi zakłada się realizację skrzyżowań bezkolizyjnych.
- Do czasu realizacji drogi ekspresowej S-8 obowiązują klasy dróg ustalone Rozporządzeniem 
Nr 1 7 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z 8 grudnia 2000 r. w sprawie ustalania klas 
dróg krajowych.
Zakłada się, że skrzyżowania projektowanej drogi ekspresowej (S - 8) z drogą krajową Nr 14 
oraz rozplot dróg krajowych Nr 14 i Nr 8 będą docelowo węzłami bezkolizyjnymi.
Tereny rozwojowe przy drodze krajowej Nr 8 winny być przedmiotem dalszych studiów i analiz 
na  etapie  wykonywania  m.p.z.p.  z  założeniem,  że  działania  te  winny  następować  po 
wybudowaniu  trasy  S  -  8  (dotyczy  terenów od  skrzyżowania  z  drogą  krajową  nr  14  do 
zachodniej granicy gminy),
Ustala się obowiązek przeanalizowania lokalizacji węzła trasy S - 8 (podanego alternatywnie z 
drogami krajowymi), co wyeliminuje konieczność realizacji drogi łącznikowej przebiegającej po 
terenach gleb szczególnie chronionych i zmeliorowanych.

• OBSZARY ZWIĄZANE Z WYMOGAMI OBRONY CYWILNEJ
Rezerwowanie obszarów na podstawie realizacji celów obrony cywilnej dokonuje się na etapie 
m.p.z.p. w oparciu o m.in. następujące uregulowania prawne:
-  ustawa  z  dnia  21  listopada  1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony  Rzeczypospolitej 
Polskiej (sprost. Dz. U. z 1992 r. Nr 40, poz. 174, zm. Dz. U. z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. 
Nr 43, poz. 165, z 1995 r. Nr 141,_poz. 692, 1996 r. Nr 10, poz. 56, Nr 7, poz. 44, Nr 106, poz.  
496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 80, poz. 495, Nr 121, poz. 770, Nr 88, poz. 554, Nr 141, poz.  
944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, z 1998 r., Nr 162, poz.
1126, nr 162, poz. 1114, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1156, 
z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 111, poz. 1194, Nr 81, poz. 877).
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- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony (Dz. U. z 1993 r. 
Nr 85, poz. 397),
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie obrony cywilnej (Dz.U. 
z 1993 r. Nr 93, poz. 429),

POLITYKA:
- Problematykę obrony cywilnej należy uwzględniać we wszystkich opracowywanych m.p.z.p

• OBSZARY  KIERUNKOWYCH  PRZEKSZTAŁCEŃ  STRUKTURY 
PRZESTRZENNEJ

Prowadzenie  polityki  przestrzennej  na  obszarze  gminy  regulowane  jest  przepisami  prawa 
rzeczowego zawartymi  wokoło  150 ustawach i  ca  300 przepisach wykonawczych.  Istotnym 
przepisem proceduralnym jest  ustawa  z  dnia  24  lipca  1998  r.  o  zmianie  niektórych  ustaw 
określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową 
państwa (Dz. U. z 1998 r. Nr 106. poz. 668, zm. Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1115, Nr 162,  
poz. 1126, z 2000 r. nr 12, poz. 12, poz. 136, Nr 84, poz. 948). Powyższe łącznie z niniejszym 
studium stanowią podstawę merytoryczną gospodarowania przestrzenią.

Dla Gminy Sokolniki podstawowe zadania i kierunki w procesie przekształcania struktury 
przestrzennej to:
- powiększanie terenów otwartych wyłączonych z zabudowy i zainwestowania, 
- wskazanie obszarów rozwojowych i intensyfikacja rozwoju Sokolnik,
- zwiększenie lesistości obszaru gminy,
- budowa obiektów małej retencji wód,
- rozwój przedsiębiorczości lokalnej z zagospodarowaniem przestrzeni dla rozwoju przemysłu 
nieuciążliwego, transportu i usług,
- rozwój rekreacji weekendowej i pobytowej oraz budownictwa letniskowego w atrakcyjnych 
obszarach gminy oraz rozwój agroturystyki,
- rozwój ścieżek rowerowych na obrzeżach układu komunikacji kołowej łączące 
najatrakcyjniejsze obszary gminy,
- zapewnienie przestrzeni dla zorganizowania budownictwa mieszkaniowego, - restrukturyzacja 
rolnictwa,
- modernizacji układu komunikacji kołowej,
- rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej,
- wdrożenie procedur przygotowania obszarów stanowiących ofertę gminy dla pozyskania 
inwestorów z zewnątrz,
- dbałość o higienę i estetykę miejsca zamieszkania, pracy i odpoczynku oraz dążenie do 
osiągania stanu ładu przestrzennego.
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4. TEKST STUDIUM
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sokolniki 
w części opisowej i graficznej odniesiono do zagregowanych obszarów sołectw:

1. Sokolniki
2. Bagatelka
3. Góry
4. Kopaniny
5. Nowy Ochędzyn 
6. Pichlice
7. Prusak

8. Ryś
9. Stary Ochędzyn 
10. Tyble
11. Walichnowy 
12. Wiktorówek 
13. Zdzierczyzna

Ustalenia kierunków i polityki zagospodarowania przestrzennego mają charakter 
obligatoryjny - stanowiąc rzeczowy zakres polityki Gminy Sokolniki w tej dziedzinie.
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4.1. Sokolniki

Sołectwo posiadające 1.240 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Bagatelka, Prusak, Zdzierczyzna oraz z 
kompleksem Lasów Państwowych i południowym fragmentem granicy gminy. Jedna jednostka osiedleńcza.
Funkcje podstawowe: mieszkalnictwo, usługi, administracja i obsługa rolnictwa.

UWARUNKOW ANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Występowanie obszarów glebowych o najwyższycl:1 klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego.
- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s 
obszarów ograniczonego użytkowania terenu).
- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Tereny rezerwy przestrzennej pod liniowe układy infrastruktury technicznej (a w tym szczególnie pod budowę 
fragmentu trasy ekspresowej "S - 8").
- Strefy ochrony kulturowej obiektów i obszarów wpisanych do ewidencji Służby Ochrony Zabytków, w zakresie 
uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi na etapie m.p.z.p.
- Strefa ochrony sanitarnej od projektowanej oczyszczalni ścieków.
- Strefa ochrony bezpośredniej od ujęcia wody.

UW ARUNKOW ANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej. 
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Obszary i obiekty uwzględnione w programach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i obronności kraju.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego, dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych.
- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno-leśnej.
- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej (w tym form 
rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstwo ,wyższych areałach.
- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 1.8.).
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych.
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4.2. Bagatelka

Sołectwo posiadające 726 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Sokolniki, Tyble oraz z kompleksami 
Lasów Państwowych i granicą gminy.
Jednostki osiedleńcze: Bagatelka, Gumnisko, Zagórze.
Funkcje podstawowe: mieszkalnictwo, usługi podstawowe, administracja i obsługa rolnictwa.

UWARUNKOW ANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
-Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego. Strefy ochronne od 
liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s obszarów ograniczonego 
użytkowania terenu).
-Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.
-Obszary występowania złóż surowców mineralnych (z wyjątkiem obiektów związanych z pozyskiwaniem 
kopalin).
-Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
-Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
-Tereny rezerwy przestrzennej pod liniowe układy infrastruktury technicznej (a w tym szczególnie pod budowę 
fragmentu trasy ekspresowej "S - 8").
-Strefy ochrony kulturowej obiektów i obszarów wpisanych do ewidencji Służby Ochrony Zabytków, w zakresie 
uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi na etapie m.p.z.p.
-Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

UWARUNKOW ANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej. 
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej. 
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody.
- Znaczny odsetek obszarów zmeliorowanych i zdrenowanych.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego, dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Istniejące wysypisko śmieci przeznacza się do likwidacji a teren wysypiska zostanie zrekultywowany (kierunek 
upraw rolniczych)
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych.
- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno-leśnej.
- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 1.8.).
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków

(rozdz. 1.9.).
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4.3. GÓRY

Sołectwo posiadające 170 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Ryś i Pichlice oraz kompleksami leśnymi 
(od północy i wschodu).
Jednostki osiedleńcze: Góry, Góry Parcela, Siedliska i Szustry.
Funkcje podstawowe: rolnictwo i leśnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABU,DOWĘ
- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego.
- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOW ANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga krajowa 
Nr 14). 
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P. - Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i 
zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych terenów budownictwa mieszkaniowego.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwością intensyfikacji zabudowy 
siedliskowej i usługowej.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Realizacja programu stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych  systemów  oczyszczania 
ścieków (dla rozproszonej zabudowy).
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno-leśnej.
- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno- 
przestrzennych.
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
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4.4. Kopaniny

Sołectwo posiadające 189 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Nowy Ochędzyn, Stary Ochędzyn, Tyble 
oraz z kompleksami leśnymi.
Jedna jednostka osiedleńcza.
Funkcje podstawowe: rolnictwo i leśnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s 
obszarów ograniczonego użytkowania terenu).
- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.
- Obszary występowania złóż surowców mineralnych (z wyjątkiem obiektów związanych z pozyskiwaniem 
kopalin).
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo  
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej (droga krajowa 
Nr 8).
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
- Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p.
- Ustala się obowiązek wykonania m.p.z.p. dla obszaru kierunkowego rozwoju terenów zurbanizowanych 
i zruralizowanych.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych.
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4.5. Nowy Ochędzyn

Sołectwo posiadające 490 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Stary Ochędzyn i Kopaniny, 
z kompleksem leśnym (na północy) oraz z granicą gminy. 
Jedna jednostka osiedleńcza.
Funkcje podstawowe: mieszka1nictwo, usługi podstawowe, rolnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s 
obszarów ograniczonego użytkowania terenu).
- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Tereny rezerwy przestrzennej pod liniowe układy infrastruktury technicznej (a w tym szczególnie  dla  trasy 
komunikacji kołowej S-8 oraz linii kolejowej relacji Łódź - Wrocław)

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej.
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody.
- Znaczny odsetek obszarów zmeliorowanych i zdrenowanych.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego, dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p.
-  Wyznacza  się  teren  przy  projektowanej  trasie  ekspresowej  (Łódź  -  Wrocław)  z  preferencją  dla  obiektów 
obsługujących tą trasę (S - 8), dla których funkcjonalno-przestrzenny program opracowany zostanie w trakcie 
rozwiązań projektowych trasy oraz elementów ich obsługi.
- Ustala się obowiązek wykonania m.p.z.p. dla obszaru kierunkowego rozwoju terenów zurbanizowanych 
i zruralizowanych.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej (w tym form 
rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstwo wyższych areałach.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
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4.6. PICHLICE

Sołectwo posiadające 301 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Zdzierczyzna, Góry, Ryś, Wiktorów, 
Prusak oraz (na północy) z kompleksem lasów państwowych.
Jednostki osiedleńcze: Pichlice i Borki Pichelskie i granicą gminy.
Funkcja podstawowa: rolnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego.
- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s 
obszarów ograniczonego użytkowania terenu).
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersjj klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Tereny rezerwy przestrzennej pod liniowe układy infrastruktury technicznej (w tym szczególnie pod trasę 
komunikacji kołowej "S-8").

UW ARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej. 
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P. - Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i 
zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych terenów budownictwa mieszkaniowego.
- Znaczny odsetek obszarów zmeliorowanych i zdrenowanych.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwością intensyfikacji zabudowy 
siedliskowej i usługowej.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy. 
- Rozwiązanie problemu skrzyżowania projektowanej trasy "S - 8" z drogą kraj ową Nr 14. - Realizacja programu 
stosowania indywidualnych, bezobsługowych, biologicznych systemów oczyszczania ścieków dla zabudowy 
rozproszonej.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno- 
przestrzennych.
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
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4.7. Prusak

Sołectwo posiadające 122 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Sokolniki, Pichlice
i Walichnowy.
Jedna jednostka osiedleńcza.
Funkcje podstawowe: rolnictwo i obsługa rolnictwa.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego.
- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydaniarozporządzenia w/s 
obszarów ograniczonego użytkowania terenu).
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Tereny rezerwy przestrzennej pod liniowe układy infrastruktury technicznej a w tym szczególnie trasy 
komunikacji kołowej S-8.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej. 
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P. 
- Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych 
terenów budownictwa mieszkaniowego.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwością intensyfikacji zabudowy 
siedliskowej i usługowej.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Rozwiązanie problemu skrzyżowania projektowanej trasy "S-8" z drogą krajową m 14 oraz w trakcie rozwiązań 
projektowych tras komunikacyjnych (S-8, Nr 8 i Nr 14) oraz elementów ich obsługi - alternatywne zlokalizowanie 
węzła na S-8.
- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych.
- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej (w tym form 
rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstwo wyższych areałach.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
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4.8. Ryś

Sołectwo posiadające 184 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Góry, Pichlice oraz z kompleksami 
lasów państwowych i granicą gminy.
Jednostki osiedleńcze. Ryś i Wyglądacze.
Funkcje podstawowe: rolnictwo i leśnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego.
- Tereny leśne.
- Obszary występowania złóż surowców mineralnych (z wyjątkiem obiektów związanych z pozyskiwaniem 
kopalin).
- Tereny rezerwy przestrzennej pod liniowe układy infrastruktury technicznej (a w tym szczególnie trasy 
komunikacji kołowej S-8).
- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych 
terenów budownictwa mieszkaniowego.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwością intensyfikacji zabudowy 
siedliskowej i usługowej.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej (w tym form 
rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstw o wyższych areałach.
- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 1.8.).
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno-
przestrzennych.
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4.9. Stary Ochędzyn
Sołectwo posiadające 380 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Nowy Ochędzyn, Kopaniny oraz z 

terenami leśnymi i granicą gminy.
Jedna jednostka osiedleńcza.
Funkcja podstawowa: rolnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s 
obszarów ograniczonego użytkowania terenu).
- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOW ANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej.
- Znaczny odsetek obszarów zmeliorowanych i zdrenowanych.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 - Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno-leśnej.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby

Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno-
przestrzennych.
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
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4.10. Tyble

Sołectwo posiadające 454 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Bagatelka, Kopaniny oraz z terenami 
leśnymi (na północy i południu).
Jedna jednostka osiedleńcza z przysiółkiem Pustkowie.
Funkcje podstawowe: mieszkalnictwo, rolnictwo i obsługa rolnictwa, usługi podstawowe.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego.
- Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.
- Obszary występowania złóż surowców mineralnych (z wyjątkiem obiektów związanych z pozyskiwaniem 
kopalin).
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Tereny rezerwy przestrzennej pod liniowe układy infrastruktury technicznej a w tym szczególnie trasy 
komunikacji kołowej S-8.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego, dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych.
- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno-leśnej.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
- Rozbudowa, konserwacja i modernizacja sieci elektroenergetycznych.
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4.11. Walichnowy

Sołectwo posiadające 854 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Wiktorówek, Prusak i Bagatelka.
Jednostki osiedleńcze: Walichnowy, Maksymów i Malanów.
Funkcje podstawowe: mieszkalnictwo, przemysł, rolnictwo i usługi podstawowe.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
-Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych - celowo wyłączonych z 
zainwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego. Strefy ochronne od 
liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s obszarów ograniczonego 
użytkowania terenu).
-Obszary leśne i zakwalifikowane do zalesień.
-Obszary występowania złóż surowców mineralnych (z wyjątkiem obiektów związanych z pozyskiwaniem 
kopalin).
-Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Strefy ochrony kulturowej obiektów i obszarów wpisanych do ewidencji Służby Ochrony Zabytków, w zakresie 
uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi na etapie m.p.z.p.
- Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej.
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Znaczny odsetek obszarów zmeliorowanych i zdrenowanych.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego, dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p.
- Ustala się obowiązek wykonania m.p.z.p. na terenie przy skrzyżowaniu dróg krajowych Nr 14 i Nr 8.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Realizacja fragmentu systemu ścieżek rowerowych.
- Opracowanie programu dolesień i ustalenie granicy polno-leśnej.
- Ochronie prawnej podlegają obszary i obiekty konserwatorskiego systemu ochrony przyrody (rozdz. 1.8.).
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
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4.12. Wiktorówek

Sołectwo posiadające  87  mieszkańców i  graniczące z sołectwami:  Walichnowy,  Pichlice  oraz  z  granicą 
gminy. 
Jedna jednostka osiedleńcza.
Funkcja podstawowa: rolnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Występowanie obszarów glebowych o najwyższych klasach bonitacyjnych celowo wyłączonych z za-
inwestowania kubaturowego, zabudowy i innego użytkowania z wyjątkiem rolniczego.
- Strefy ochronne od liniowych sieci infrastruktury technicznej (pod warunkiem wydania rozporządzenia w/s 
obszarów ograniczonego użytkowania terenu).

UWARUNKOWANIA OGRANłCZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Uciążliwości akustyczne i fizykochemiczne generowane funkcjonowaniem komunikacji kołowej.
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.
- Brak obiektywnych warunków fizjograficznych i zapotrzebowania społecznego dla wyznaczania nowych 
terenów budownictwa mieszkaniowego.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
- Adaptacja istniejącego układu funkcjonalno - przestrzennego z możliwością intensyfikacji zabudowy 
siedliskowej i usługowej.
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Rozwiązanie problemu skrzyżowania projektowanej trasy "S - 8" z drogą krajową Nr 14.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Rea1izacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1'.9.).
- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej  i  sadowniczej  (w  tym  form 
rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstwo wyższych areałach.
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4.13. Zdzierczyzna

Sołectwo posiadające 225 mieszkańców i graniczące z sołectwami: Sokolniki, Pichlice, oraz z granicą gminy 
i kompleksem leśnym (na zachodzie).
Jednostki osiedleńcze. Zdzierczyzna i Borki Sokolskie.
Funkcja podstawowa: rolnictwo.

UWARUNKOWANIA WYKLUCZAJĄCE ZABUDOWĘ
- Obszary pradolinne, podmokłe, o niskiej nośności oraz tereny występowania inwersji klimatycznych - celowo 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.
- Ważne główne i wspomagające ciągi i węzły ekologiczne przyrodniczego modelu obszaru opracowania - 
wyłączone z zainwestowania kubaturowego.

UWARUNKOWANIA OGRANICZAJĄCE ZAINWESTOWANIE
- Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej na glebach średniej i dobrej klasy bonitacyjnej.
- Występowanie stanowisk archeologicznych systemu A.Z.P.

KIERUNKI I POLITYKA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
- Wyznacza się obszary kierunkowe zagospodarowania przestrzennego, dla których w miarę potrzeb, wykonywać 
należy m.p.z.p. (lecz dla terenów nie mniejszych niż 0,5 ha).
- Opracowanie kompleksowego programu kanalizacji sanitarnej obszaru funkcjonującej na zasadzie grupowego 
systemu oczyszczania ścieków.
- Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i usuwania odpadów komunalnych w oparciu o program dla całej 
gminy.
- Budowa chodników i modernizacja oświetlenia ulicznego.
- Rozbudowa i modernizacja sieci telekomunikacyjnej.
- Realizacja programu zaopatrzenia siedlisk w energię gazu ziemnego.
- Popularyzacja i promocja specjalistycznych form produkcji rolniczej, ogrodniczej i sadowniczej (w tym form 
rolnictwa ekologicznego) oraz dążenie do tworzenia gospodarstwo wyższych areałach.
- Ochronie konserwatorskiej podlegają obiekty wpisane do ewidencji Służby Ochrony Zabytków (rozdz. 1.9.).
- Rozwój budownictwa letniskowego i agroturystyki z wykorzystaniem istniejących układów funkcjonalno-
przestrzennych.
- Ochrona i konserwacja zieleni śródpolnej jako ważnego elementu funkcjonowania rolniczych ekosystemów.
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5. KLAUZULA
Powyższe ustalenia (rozdziały 3 i 4 studium) stanowią podstawę do badania spójności rozwiązań 

projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art. 18, ust. 2, pkt. 2a) z polityką 
przestrzenną  gminy  Sokolniki  -  określoną  w  niniejszym  studium,  zatwierdzonym  uchwałą  Nr 
IV/16/2002 Rady Gminy Sokolniki z dn. 30.12.2002 r.

6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Plansza: "Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego gminy

Sokolniki", mapa w skali 1 : 25.000 (Zał. Nr 1)
6.2. Plansza: "Kierunki i polityka zagospodarowania przestrzennego gminy

Sokolniki", mapa w skali 1 :25.000 (Zał. Nr 2)
6.3. Wykaz stanowisk archeologicznych systemu AZP (Zał. Nr 3).

Uwaga:
W opracowaniu niniejszego studium wykorzystano m.in.:
- Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2000", oprac. Urząd

Statystyczny w Łodzi, Łódź 2000 r.,
- Rocznik Statystyczny Województwa Łódzkiego 2001", oprac. Urząd

Statystyczny w Łodzi, Łódź 2001 r.,
- wnioski Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (pismo PR.IV 7326- 21/2001 z dnia 30.04.2001 r.),
- wnioski Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi (pismo

GP/7041/1545/PII/504/2001 z dnia 25 kwietnia 2001 r.),
- "Tekst założeń do aktualizacji miejscowego, ogólnego planu zagospodarowaniaprzestrzennego  gminy 
Sokolniki"(arch. A. Wojciechowski z zespołem),
-  "Inwentaryzacja  złóż i  surowców mineralnych  z  uwzględnieniem elementów ochrony środowiska" 
Gmina Sokolniki ("ProximaS.A., Wrocław 1994 r.),
- "Koncepcja techniczna odprowadzania i oczyszczania ścieków z gminy Sokolniki  w  połączeniu  z 
oddziałami Zakładów Mięsnych "MARKO" ("Intereko", Łódź 2000 r.),
- "Analiza możliwości gazyfikacji rejonu Wieruszowa" ("Gazoprojekt", Wrocław 1994 r.), 
- "Miasta Polskie w tysiącleciu" t. II (Ossolineum, 1967 r.), 
- "Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski" (Wyd. Naukowe PWN, W-wa 1998 r.),
- "Zarys dziejów architektury w Polsce" (Wiedza Powszechna, W-wa 1989 r.).

Sokolniki - Łask, grudzień 2002 r.
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ZAŁ. NR 3

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
SYSTEMU AZP
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