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WSTĘP 

 
Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku 

rozdział 2, art. 9, oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/86/07 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 
czerwca 2007r., Burmistrz Miasta Ozorkowa przystąpił do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa. 
W oparciu o powyższe przepisy ustawy sporządzane jest studium. 
 
Zakres koniecznych zmian uwzględnia między innymi: 

 wydane w okresie od 2002 do kwietnia 2010 roku pozwolenia na budowę; 

 wnioski ludności zgłoszone do opracowywanej zmiany  studium. 

 Niniejsze opracowanie stanowi zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ozorkowa uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr XL/381/2002 
z dnia 25 kwietnia 2002 r. 

 Opracowanie, sporządzone zgodnie z art. 10, 11, 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (Dz.U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ma określić 
najkorzystniejsze kierunki przekształceń przestrzennych obszaru miasta, preferowane z uwagi na ich 
walory ekonomiczno – społeczne, poprawę warunków życia mieszkańców, ochronę środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz wymogów ładu przestrzennego, z uwzględnieniem polityki 
przestrzennej państwa na obszarze województwa łódzkiego. Ponadto studium ma wskazać obszary, 
dla których potrzeby realizacji w/w celów uzasadniają konieczność sporządzenia planów miejscowych. 

Głównym celem studium jest określenie polityki przestrzennej miasta poprzez ustalenie 
kierunków rozwoju oraz lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego miasta na podstawie 
rozpoznanych uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. Studium nie jest przepisem gminnym, a 
jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego gminy. Studium jest swoistym narzędziem koordynacji 
czasowej i przestrzennej podejmowanych przez samorząd decyzji w sprawie sporządzania planów 
miejscowych i działalności inwestycyjnej, płaszczyzną wprowadzania zadań rządowych i 
samorządowych służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych, zapisanych w planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleń programów, o których mowa w art. 48 ust. 
1 w/w ustawy. 

Opracowanie obejmuje obszar miasta w granicach administracyjnych o powierzchni 1546 ha. Liczba 
ludności zamieszkującej obszar miasta to 20 323 (grudzień 2009r.). 

Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko równolegle z opracowaniem niniejszej zmiany studium przeprowadzana 
jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w ramach, której sporządzona jest dla potrzeb 
niniejszej zmiany studium prognoza oddziaływania na środowisko. 

METODA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Studium sporządzono w następujących etapach: 
 

 1. rozpoznanie uwarunkowań rozwoju miasta – część I - UWARUNKOWANIA, 
 2. określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego i sformułowanie polityki 

przestrzennej miasta – część II – KIERUNKI. 

Etap pierwszy został opracowany w pierwszym półroczu 2010 r. na podstawie dostępnych 
wówczas danych w tematycznych rocznikach statystycznych opublikowanych przez Urząd 
Statystyczny w Łodzi. Dane statystyczne obrazują skalę miasta i są  materiałem pomocniczym przy 
tworzeniu Studium, nie są natomiast jego ustaleniami. 

Podstawą opracowania była baza poznawcza oparta na analizie stanu środowiska 
przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Zakresem 
opracowania objęto obszar miasta Ozorków w jego granicach administracyjnych. 
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Elaborat Studium składa się z dwóch zasadniczych części: 
 
CZĘŚĆ I (uwarunkowania) i CZĘŚĆ II (kierunki) zawierające dokumentację merytoryczną obejmującą 
część opisową oraz graficzną, które podlegają uchwaleniu,  
oraz formalno-prawnej, dokumentującej tryb sporządzania i uchwalania Studium. 
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UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 

 
W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa, 

uwzględniono ustalenia zawarte w aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Łódzkiego, (zatwierdzonym Uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z 
dnia 21 września 2010 r., zgodnie z art.10 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. „O planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym” (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) przedstawione w poniższej 
tabeli. 

W wyżej wymienionym dokumencie określono zasady organizacji struktury przestrzennej, a co za 
tym idzie, podstawowe elementy sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury społecznej, 
technicznej oraz wymagania w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Szczegółowe przedsięwzięcia w podziale na poszczególne systemy zawarte zostały w poniższej 
tabeli. 

 

Lp. Systemy 
Ustalenia zawarte w aktualizacji Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Łódzkiego 

1. SYSTEM KOMUNIKACJI 

dokończenie realizacji projektu szybkiego tramwaju na linii – 
Ozorków –Zgierz- Łódź – Pabianice (tzw. Łódzki Tramwaj 
Regionalny, rysunek NR 3. UWARUNKOWANIA-KOMUNIKACJA I 

TRANSPORT, rysunek NR 9. KIERUNKI I POLITYKA 
PRZESTRZENNA) 

przebudowa linii kolejowej nr 16 Zgierz – Kutno wraz z 
realizacją drugiego toru (rysunek NR 3. UWARUNKOWANIA-

KOMUNIKACJA I TRANSPORT, rysunek NR 9. KIERUNKI I 
POLITYKA PRZESTRZENNA) 

2. 
GOSPODARKA 
ENERGETYCZNA 

postulat budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: m. 
Ozorków – Parzęczew (rysunek NR 7. UWARUNKOWANIA – 

GOSPODARKA ENERGETYCZNE, rysunek NR 9. KIERUNKI I 
POLITYKA PRZESTRZENNA) 

3. 
GOSPODARKA WODNO-
ŚCIEKOWA 

modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja i 
rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją 
gospodarki osadowej w zasięgu 30 aglomeracji >= 10 000 
RLM, aglomeracji Ozorków 

4. 
OCHRONA ŚRODOWISKA 
PRZYRODNICZEGO I 
KULTUROWEGO 

realizacja inwestycji dot. regulacji rzek, budowy obwałowań, 
polderów i zbiorników retencyjnych m.in. realizacja 
projektowanego zbiornika Ozorków II, odtwarzania naturalnych 
terenów zalewowych (rysunek NR 1. UWARUNKOWANIA - 

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, OGRANICZENIA W 

ZAGOSPODAROWANIU, rysunek NR 9. KIERUNKI I POLITYKA 
PRZESTRZENNA) 

postulat ustanowienia Sokolnicko – Piątkowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu m.in. na obszarze miasta Ozorków 
(rysunek NR 1. UWARUNKOWANIA - ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE, OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU, 

rysunek NR 9. KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA) 

postulat ustanowienia Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego  
(rysunek NR 1. UWARUNKOWANIA - ŚRODOWISKO 
PRZYRODNICZE, OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU, 

rysunek NR 9. KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA ) 
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postulat stworzenia szlaków turystycznych: „Krośniewicka 
Kolejka Wąskotorowa”, w tym szlaków samochodowych pn. 
„Dworów i Pałaców”, „Budownictwa Drewnianego”, „Perły 
Architektury Ziemi Łódzkiej” oraz „Wielu Kultur” (rysunek NR 2. 

UWARUNKOWANIA - DZIEDZICTWO KULTUROWE, rysunek NR 9. 
KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA) 

 

Zespół Pałacowy Schlosserów, Kościół pw. Dwunastu 
Apostołów oraz kolejka wąskotorowa uznane za obiekty 
reprezentatywne według Wojewódzkiego Programu Opieki nad 
Zabytkami w Województwie Łódzkim przyjętym Uchwałą 
X/186/2007 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 19 
czerwca 2007r. (rysunek NR 2. UWARUNKOWANIA - 

DZIEDZICTWO KULTUROWE, rysunek NR 9. KIERUNKI I 
POLITYKA PRZESTRZENNA) 

wskazanie miasta Ozorków  jako miasta z zachowanym od 
ponad 170 lat, przemysłowym zespołem urbanistycznym, o 
wartościowym układzie przestrzennym, stanowiącym 
świadectwo epoki pierwszego uprzemysłowienia 

5. 
POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI 
GMINY 

wskazanie miasta Ozorków jako ośrodka koncentracji rozwoju 
klastra farmaceutyczno – medycznego 

wskazanie miasta Ozorków jako ośrodka wielofunkcyjnego 
obsługującego podmiejskie strefy mieszkaniowo – rekreacyjne, 
w związku z koncepcją kształtowania w projektowanym Planie 
Wojewódzkim Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.  

 
POŁOŻENIE MIASTA W UKŁADZIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH I PRZYRODNICZYCH 

Usytuowanie przestrzenne 

Miasto Ozorków położone jest w centralnej części województwa łódzkiego, w powiecie zgierskim.  

Miasto graniczy od strony:  

 północnej, wschodniej i częściowo zachodniej z gminą wiejską Ozorków, o funkcjach 
rolniczych i rekreacyjnych (zaludnienie rzędu 6,7 tys. mieszkańców);  

 południowo-wschodniej z gminą wiejską Zgierz, o funkcjach rolniczej i rekreacyjnej 
(zaludnienie około 11,8 tys. mieszkańców); 

 zachodniej i częściowo południowej z gminą wiejską Parzęczew, o funkcji rolniczej 
(zaludnienie około 5,0 tys. mieszkańców). 

Powiązania przyrodnicze 

Ozorków leży poza bezpośrednim zasięgiem obszarów o kluczowym znaczeniu dla systemu 
przyrodniczego w skali międzynarodowej, czy krajowej. Analizowany teren to przestrzeń miejska ze 
stosunkowo wysokim lokalnie udziałem zieleni, przechodząca dość płynnie w tereny wiejskie. Rzeka 
Bzura i jej dolina jest najważniejszym elementem tworzącym strukturę przyrodniczą Ozorkowa oraz 
zapewniającym połączenie przyrodnicze z centrum miasta. Ten korytarz ekologiczny tworzy silne 
powiązanie z przestrzeniami aktywnymi biologicznie poza miastem. W dolinie, na cieku Starówka 
został dodatkowo zbudowany zbiornik retencyjny, który wraz z wyspą specjalnie zaprojektowaną dla 
ptaków może znacznie wzbogacać środowisko miasta i wzmocnić funkcjonowanie doliny jako 
korytarza ekologicznego, a nawet lokalnego biocentra. W ujęciu ponadlokalnym dolina Bzury jest 
obszarem umożliwiającym migrację roślin i zwierząt w niezbyt dużym stopniu, który jednak może mieć 
znaczenie regionalne i zapewniać spójność systemu przyrodniczego na poziomie powiatowym czy 
nawet województwa. Jej znaczenie podnosi fakt bezpośredniego powiązania terenów doliny z ważnym 
korytarzem ekologicznymi, zawierającym równocześnie kilka cennych ostoi ptaków - Pradoliną 
Warszawsko – Berlińską. 

 Przestrzeń miasta Ozorków jest stale zasilana z zewnętrznych struktur przyrodniczych również  
o charakterze leśnym. Miasto poprzez las komunalny położony we wschodniej części styka się z 
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dużym kompleksem leśnym, jakim jest miejscowość Sokolniki-Las (Miasto-Ogród Sokolniki). W jego 
najbliższym sąsiedztwie, niespełna 2 km w kierunku południowym i południowo-wschodnim, znajduje 
się też duży zwarty kompleks Lasów Grotnickich. Ozorków położony jest po północnej stronie 
zielonego kręgu otaczającego Łódź. To najbliższe sąsiedztwo wpływa pozytywnie na warunki 
środowiskowe Ozorkowa i jego okolic.  

Lasy Grotnickie, Sokolniki-Las oraz dolina Bzury stanowią najważniejsze dla funkcjonowania 
układów przyrodniczych miasta ciągi ekologiczne. Zasilanie przyrodnicze Ozorkowa jest niestety 
częściowo ograniczone. Znaczne bariery stanowią tu szlaki komunikacyjne, w widłach których 
położony jest obszar opracowania. Na południe od miasta przebiega autostrada A2 zaś od północy 
droga krajowa nr 1. Istnienie takich barier z całą pewnością pośrednio osłabia powiązanie miasta 
z otoczeniem, a właściwie możliwość wzbogacania miejskich ekosystemów. Ten negatywny wpływ 
może przejawiać się np. mniejszą liczbą zwierząt migrujących do/z miasta. Należy także zwrócić 
uwagę na osłabienie istniejących lokalnych powiązań przyrodniczych. Liczne ogrodzenia i zabudowa 
stają się barierą nie możliwą do przejścia dla niektórych zwierząt. Szczególnie negatywnie ocenia się 
wprowadzanie przegród poprzecznych w rowach, co sprzeczne jest z obowiązującym prawem. 

 
Drogowe powiązania komunikacyjne 

 Miasto Ozorków położone jest w odległości ok.25 km na północ od centrum Łodzi, przy drodze 
krajowej nr 1 prowadzącej z Łodzi przez Łęczycę w kierunku Gdańska. W  odległości 7km od centrum 
Ozorkowa znajduje się węzeł drogi nr 1 z autostradą A2 - węzeł „Emilia”. W mieście znajduje się 
stacja kolejowa na linii normalnotorowej relacji Łódź - Kutno. 

W rejonie miasta planowana jest budowa autostrady A1 Łódź-Gdańsk. Jej realizacja wpłynie 
korzystnie na układ komunikacyjny miasta – zapobiegnie dalszemu obciążaniu obwodnicy miasta 
przez ruch tranzytowy. 

Kolejowe powiązania komunikacyjne 

Przez miasto na kierunku północ-południe przebiega linia kolejowa Łódź – Kutno – Bydgoszcz  
– Gdańsk, ze stacją w północno-zachodniej części miasta. Linia nie jest przystosowana do ruchu 
szybkich pociągów. Nowa magistrala kolejowa Łódź – Gdańsk będzie realizowana w wyniku 
modernizacji istniejącej linii kolejowej lub wzdłuż korytarza planowanej autostrady A1. 

Powiązania infrastruktury technicznej 

W północno-wschodniej części miasta Ozorków (przy granicy miasta) przebiega linia 110 kV 
relacji Łęczyca (RPZ „Leszcze") – Zgierz (RPZ „Antoniew"). 

Miasto zaopatrywane jest w gaz poprzez rurociąg wysokiego ciśnienia o średnicy 300 mm, który 
pracuje w systemie krajowej sieci przesyłowej. W mieście rurociąg ten zlokalizowany jest w pn.  
– wsch. jego części. W granicach miasta zlokalizowane jest odgałęzienie od tego rurociągu  
do zlokalizowanej w pobliżu stacji redukcyjno-pomiarowej pierwszego stopnia, której przepustowość 
wynosi 3.00 Nm

3
/h. 

Wszystkie ciągi drogowe wyposażone są w sieci telefonii przewodowej, obsługiwane przez 
operatorów: Telekomunikacja Polska S.A. i Telefonia DIALOG S.A.. W mieście istnieje możliwość 
korzystania z sieci telefonii komórkowej. 
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OCENA ZGODNOŚCI AKTUALNEJ ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW 
ZAGOSPODAROWANIA MIASTA OZORKOWA: 

 Z uwagi na rozszerzenie zakresu tematycznego i problemowego, dokonanego przez 
ustawodawcę w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 
15, poz. 139, nr 41, poz. 412 i nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. nr 12, poz. 136), poprzez 
wprowadzenie do obiegu prawnego ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i w związku z art. 32 ust. 1 tejże ustawy 
dokonano analizy – oceny zgodności obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa, uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej                              
w Ozorkowie Nr XL/381/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r., z obowiązującymi przepisami ustawowymi.  
 
Według poniższej analizy, sporządzonej na podstawie badań własnych autorów niniejszego 
opracowania, Studium uchwalone w 2002 roku nie posiada wszystkich ustaleń i zapisów wymaganych 
prawem. Istotne rozbieżności dotyczą zakresu w odniesieniu do: art. 10 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 6, pkt 7, 
pkt 8, pkt 10, pkt 12, pkt 13 oraz ust. 2 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 8, pkt 9, pkt 10, pkt 11, 
pkt 12, pkt 14, pkt 15, pkt 16 obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                               
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Ocena zgodności ustaleń w obowiązującym studium w zakresie wymogów art. 10 ust. 1 i ust. 
2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) ma wpływ na aktualność polityki i kierunków zagospodarowania przestrzennego zawartych                       
w obowiązującym Studium miasta Ozorkowa. 
. 
 

 

Regulacje obowiązujące na 
podstawie zapisów ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. o 
zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 
15, poz. 139 – jednolity tekst z 
późn. zm.)  

 

 

 Regulacje obowiązujące na 
podstawie zapisów ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu  
i zagospodarowaniu 
przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)  

 

 

 Ustalenia studium  
 

 

 Ocena aktualności 
zakresu ustaleń studium 
z ustaleniami  ustawy  

 

Zakres opracowania w odniesieniu do uwarunkowań 
 

 

dotychczasowe przeznaczenie, 
zagospodarowanie i uzbrojenie 

terenu - art. 6 ust. 4 pkt 1  
 

 

dotychczasowe przeznaczenie, 
zagospodarowanie i uzbrojenie 

terenu –art. 1 ust. 1 pkt 1 
 

spełnia wymagania 
obecnej ustawy, jednakże 

brak informacji o 
przeznaczeniu terenów 

zbyt mała ilości informacji 
na temat obowiązujących 

miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego 

 

brak wymogów ustawy 
 

 

stan ładu przestrzennego i 
wymogów jego ochrony – art. 10 

ust. 1 pkt 2 
 

brak 

Niektóre treści można z 
obecnego studium 

wykorzystać do nowego 

 

stan i funkcjonowanie środowiska 
przyrodniczego i kulturowego – art. 

 

stan środowiska, w tym stan 
rolniczej i leśnej przestrzeni 

spełniony jest wymóg 
ustawowy 
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6 ust. 4 pkt 3  
 

produkcyjnej, wielkość i jakość 
zasobów wodnych oraz wymogi 
ochrony środowiska, przyrody i 

krajobrazu kulturowego – art. 10 
ust. 1 pkt 3 

 

do projektu studium należy 
przeanalizować wymogi 

ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu 

kulturowego pod względem 
obowiązujących przepisów 

prawa, które od czasu 
uchwalenia obecnego 
studium zmieniły się 

 

brak wymogów ustawy 
 

 

stan dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej - art. 10 ust. 1 pkt 4 
 

spełnia wymagania 
ustawowe obecne studium, 

z zastrz. poniższym 

brak jest informacji nt. 
dóbr kultury współczesnej 

 

jakość życia mieszkańców – art. 6 
ust. 4 pkt 5 

 

 

warunki i jakość życia 
mieszkańców, w tym ochrony ich 

zdrowia – art. 10 ust. 1 pkt 5 
 

częściowa zgodność 

brak informacji nt. ochrony 
zdrowia mieszkańców 

brak wymogów ustawy 

 

 

zagrożenia bezpieczeństwa ludności i 
jej mienia – art. 10 ust. 1 pkt 6 

 
 

brak 

 

brak jest informacji na 
temat zagrożenia 

bezpieczeństwa ludności i 
jej mienia 

 

brk wymogów ustawy 
 

 

potrzeby i możliwości rozwoju 
gminy – art. 10 ust. 1 pkt 7 

 

częściowa zgodność 

niektóre informacje można 
wykorzystać do nowego 

studium 

 

prawa własności gruntów - art. 6 ust. 
4 pkt 4 

 

 

stan prawny gruntów - art. 10 ust. 1 
pkt. 8 

 

brak 

brak informacji na temat 
stosunków właścicielskich 

 

występowanie obiektów i terenów 
chronionych na podstawie 

przepisów szczególnych - art. 6 ust. 
4 pkt 2 

 

 

występowanie obiektów i terenów 
chronionych na podstawie 

przepisów odrębnych – art. 10 
us. 1 pkt 9 

 

częściowa zgodność 

brak dostatecznej ilości 
informacji nt. obiektów i 

terenów cennych pod 
względem przyrodniczym 

brak wymogów ustawy 

 

występowanie obszarów naturalnych 
zagrożeń geologicznych – art. 10 ust. 

1 pkt 10 

 

brak informacji 

brak 

brak wymogów ustawy 

 

występowanie udokumentowanych 
złóż kopalin oraz zasobów wód 

częściowa zgodność 
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podziemnych – art. 10 ust. 1 pkt 11 

 
brak informacji nt. 

występowanie 
udokumentowanych złóż 

kopalin 

brak wymogów ustawy 

 

występowanie terenów górniczych 
wyznaczonych na podstawie 

przepisów odrębnych – art. 10 ust. 1 
pkt 12 

 

brak informacji 

w celu dostosowania do 
wymogów prawnych – 
potrzebny ewentualny 

kontakt z OUG w Kielcach, 
bądź 

http://geoportal.pgi.gov.pl 

brak wymogów ustawy 

 

stan systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej, w tym 

stopnia uporządkowania gospodarki 
wodno – ściekowej, energetycznej 

oraz gospodarki odpadami – art. 10 
ust. 1 pkt 13 

 

istnieje zgodność 

należy przeanalizować 
zapisy obowiązującego 

studium  
w związku z zmienionymi 

uwarunkowania 

zadania służące realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych – 

art. 6 ust. 4 pkt 6 

 

zadania służące realizacji 
ponadlokalnych celów publicznych – 

art. 10 ust. 1 pkt 14 

 

częściowa zgodność 

należy przeanalizować 
zapisy obowiązującego 

studium  
w związku z zmienionymi 

uwarunkowania prawnymi, 
a także innymi 

uwarunkowaniami 

 

brak wymogów ustawy 

 

kierunki zmian w strukturze 
przestrzennej gminy oraz 

przeznaczeniu terenów – art. 10 ust. 
2 pkt 1 

 

częściowa zgodność 

należy przeanalizować 
zapisy obowiązującego 

studium  
w związku z zmienionymi 

uwarunkowania, brak 
informacje nt. stricte zmian 
w przeznaczenia terenów 

obszary, które mogą być przeznaczone 
pod zabudowę, ze wskazaniem w 

miarę potrzeb, obszarów 
przewidzianych do zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej – art. 6 ust. 5 
pkt 5 

 

kierunki i wskaźniki dotyczące 
zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów, w tym tereny wyłączone 
spod zabudowy – art. 10 ust. 2 pkt 2 

 

częściowa zgodność 

brak informacji nt. 
wskaźników dotyczące 

zagospodarowania 

lokalne wartości zasobów środowiska 
przyrodniczego i zagrożenia 

obszary oraz zasady ochrony 
środowiska i jego zasobów, ochrony 
przyrody, krajobrazu kulturowego i 

częściowa zgodność 
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środowiska – art. 6 ust. 5 pkt 2 

 

uzdrowisk – art. 10 ust. 2 pkt 3 

 
należy przeanalizować 
zapisy obowiązującego 

studium 

w związku z zmienionymi 
uwarunkowania 

obszary objęte lub wskazane do 
objęcia ochroną na podstawie 

przepisów szczególnych – art. 6 ust. 5 
pkt 1 

 

obszary i zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej – art. 10 ust. 2 
pkt 4 

 

częściowa zgodność 

należy przeanalizować 
zapisy obowiązującego 

studium 

w związku z zmienionymi 
uwarunkowania, istniej 

możliwość wykorzystania 
części informacji 

kierunki rozwoju komunikacji i 
infrastruktury technicznej m, w tym ob.-

szary, na których będą stosowane 
indywidualne i grupowe systemy 

oczyszczania ścieków, a także tereny 
niezbędne do wytyczenia ścieżek 
rowerowych – art. 6 ust. 5 pkt 6 

 

kierunki rozwoju systemów 
komunikacji i infrastruktury 

technicznej – art. 10 ust. 2 pkt 5 

 

istnieje zgodność 

należy przeanalizować 
zapisy obowiązującego 

studium 

w związku z zmienionymi 
uwarunkowania 

brak wymogów ustawy  

 

obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu lokalnym – art. 10 ust. 2 
pkt 6  

 

brak informacji 

niektóre informacje można 
wykorzystać – należy 

przeanalizować zapisy ust.  
o gospodarce 

nieruchomościami 

obszary przewidziane do realizacji 
zadań i programów wynikających z 
polityki zawartej w strategii 
województwa – art. 6 ust. 5 pkt 8  

 

obszary, na których rozmieszczone 
będą inwestycje celu publicznego o 
znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z 
ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa i 
ustaleniami programów, o których 
mowa w art. 48 ust. 1 – art. 10 ust. 2 
pkt 7  

 

brak zgodności 

w związku ze zmianą pzpw 
łódzkiego, należy zawrzeć 

informacje na temat 
inwestycji celu 

publicznego 

obszary, dla których sporządzenie 
miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego jest 
obowiązkowe na podstawie przepisów 
szczególnych lub ze względu na 
istniejące uwarunkowania – art. 6 ust. 5 
pkt 7  

obszary, dla których obowiązkowe 
jest sporządzenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym obszary wymagające 
przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości, a także obszary 
rozmieszczenia obiektów handlowych 

istnieją informacje, dla 
których sporządzenie 
miejscowych planów 
zagospodarowania 

przestrzennego było 
obowiązkowe ze względu 

na istniejące 
uwarunkowania 
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 o powierzchni sprzedaży powyżej 
2.000m² oraz obszary przestrzeni 
publicznej – art. 10 ust. 2 pkt 8  

 

ze względu na zmianę 
uwarunkowań prawnych 

należy zaktualizować 
zapisy nowo 

projektowanego studium 

brak wymogów ustawy  

 

obszary, dla których gmina zamierza 
sporządzić miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, w 
tym obszary wymagające zmiany 
przeznaczenia gruntów rolnych i 
leśnych na cele nierolnicze i nieleśne 
– art. 10 ust. 2 pkt 9  

 

częściowa zgodność 

należy przeanalizować 
obecnie obow. studium, 

pod kątem określenia 
obszarów, dla których 

gmina zamierza sporządzić 
miejscowy plan 

zagospodarowania 
przestrzennego 

obszary rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, w tym wyłączone z 
zabudowy – art. 6 ust. 5 pkt 3  

 

kierunki i zasady kształtowania 
rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej – art. 10 ust. 2 pkt 10  

 

częściowa zgodność 

należy uzupełnić dane 
wynikające w 

szczególności z analizy 
dokumentów 

strategicznych,  ze 
szczególnym 

uwzględnieniem terenów 
leśnych 

brak wymogów ustawy  

 

obszary narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi i 
osuwania się mas ziemnych – art. 10 
ust. 2 pkt 11  

 

brak 

brak 

brak wymogów ustawy  

 

obiekty lub obszary, dla których 
wyznacza się w złożu kopaliny filar 
ochronny – art. 10 ust. 2 pkt 12  

 

brak 

brak 

brak wymogów ustawy  

 

obszary pomników zagłady i ich stref 
ochronnych oraz obowiązujące na 
nich ograniczenia prowadzenia 
działalności gospodarczej, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 7 maja 
1999r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady ( Dz. U. 
nr 41, poz. 412 oraz z 2002r. Nr 113, 
poz. 984 i Nr 153, poz. 1271) – art. 10 
ust. 2 pkt. 13  

 

brak 

brak 

obszary zabudowane, ze wskazaniem, obszary wymagające przekształceń, brak 
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w miarę potrzeb, terenów 
wymagających przekształceń lub 
rehabilitacji – art. 6 ust. 5 pkt 4  

 

rehabilitacji lub rekultywacji – art. 10 
ust. 2 pkt 14  

 

brak 

brak wymogów ustawy  

 

granice terenów zamkniętych i ich 
stref ochronnych – art. 10 ust. 2 pkt 
15  

 

brak 

brak 

brak wymogów ustawy  

 

inne obszary problemowe, w 
zależności od uwarunkowań i potrzeb 
zagospodarowania występujących w 
gminie art.10 ust. 2 pkt 16  

brak 

brak 

Powyższe zestawienie tabelaryczne pokazuje, że zapisy obowiązującego studium wymagają 
uaktualnienia i uzupełnienia w dostosowaniu do zmian ustawowych oraz obrazuje skalę prac jakie 
muszą być wykonane przy przedmiotowej Zmianie Studium, potwierdzając tym samym zasadność 
sporządzenia zupełnie nowego opracowania planistycznego. 

 

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ 
USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM 

W oparciu o analizy stanu istniejącego, uwarunkowania i możliwości rozwoju miasta przyjmuje 
się, że celem polityki przestrzennej Władz Miasta winny być przekształcenia ekonomiczne, społeczne  
i przestrzenne zmierzające do: 

- wzrostu poziomu życia mieszkańców, 

- tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, 

- ochrony i wzbogacania środowiska przyrodniczego i kulturowego, 

- racjonalnej gospodarki zasobami miasta. 

Wyznacza się kierunki działań dla osiągnięcia powyższych celów, które konsekwentnie realizowane 
zapewnią kształtowanie ładu przestrzennego miasta:  
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w zakresie budownictwa mieszkaniowego: 

- rozwój terenów budownictwa mieszkaniowego ograniczony wymogami ochrony środowiska 
(obszar lasów, obszar chronionego krajobrazu, rzeka Bzura), 

- na terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej koncentracja zabudowy w celu bardziej 
ekonomicznego wykorzystania urządzeń infrastruktury, 

- wyznaczenie terenów dla realizacji programu samorządu lokalnego w zakresie budownictwa 
komunalnego. 

w zakresie rozwoju terenów usług: 

- podniesienie poziomu usług infrastruktury społecznej, 

- kształtowanie terenów centrum miasta,  

- tworzenie przestrzeni publicznej jak: place, zieleńce, skwery. 

w zakresie przemysłu i działalności gospodarczej: 

- restrukturyzacja terenów przemysłowych, 

- tworzenie warunków dla rozwoju działalności gospodarczej. 

w zakresie terenów sportu i rekreacji: 

- wykorzystanie walorów przyrodniczych cieków i zbiorników wodnych dla realizacji terenów i 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, 

- ograniczone wykorzystanie terenów leśnych dla rekreacji, 

- utworzenie układu zieleni przyulicznej z ciągami pieszymi i rowerowymi na terenach 
zainwestowania miejskiego 

- rozwój sieci regionalnych tras rowerowych. 

w zakresie wartości kulturowych: 

- ochrona i eksponowanie dóbr dziedzictwa kulturowego, 

- kształtowanie harmonijnego krajobrazu miasta. 

w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego: 

- zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska przyrodniczego w mieście, 

- ochrona wartości przyrodniczo-krajobrazowych przed zagrożeniami, 

- kształtowanie środowiska i krajobrazu w oparciu o istniejące walory. 

w zakresie infrastruktury technicznej: 

- sukcesywna rozbudowa infrastruktury technicznej na terenach częściowo zainwestowanych 
i przeznaczonych do zainwestowania,  

- działania w celu realizacji systemu utylizacji odpadów. 

w zakresie komunikacji: 

- budowa, rozbudowa i modernizacja usprawniająca układ komunikacji, 

- dostosowanie parametrów technicznych dróg i ulic do zróżnicowanych funkcji pełnionych 
przez nie w obsłudze ruchu i poszczególnych obszarów, wymagań ruchu i jego 
bezpieczeństwa oraz różnego charakteru obszarów, 

- rozwiązanie problemu bezkolizyjnych połączeń drogowych i pieszo-rowerowych. 

w zakresie prawnym: 

- sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
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CZĘŚĆ 1 

UWARUNKOWANIA 

 

Rozdział 1 

 

DOTYCHCZASOWE PRZEZNACZENIE, ZAGOSPODAROWANIE 

I UZBROJENIE TERENU 

OBECNE PRZEZNACZENIE TERENU  

Od 1 stycznia 2004 roku na obszarze miasta Ozorków, tak jak i w całej Polsce, zaistniała zupełnie 
nowa sytuacja planistyczna. Od tego dnia zgodnie z nową ustawą z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, z późn. zm.),  
na podstawie art. 87 ust. 3, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed dniem 1 stycznia 1995 r. utraciły ważność. 
Ważność zachowały jednak zgodnie z art. 87 ust.1. studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po dniu 1 stycznia 1995r. 
Niniejszym w mieście Ozorkowie od dnia wejścia w życie w/w ustawy to jest 11 lipca 2004 roku 
obowiązują: 

1. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa” 
przyjęte Uchwałą Nr XL/381/2002 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 kwietnia 2002 r.  
w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ozorkowa, które na dzień dzisiejszy określa politykę przestrzenną miasta. 

2. Plany miejscowe: 

1) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa dla terenu 
ograniczonego ulicami: Lipową, Małachowskiego, Piłsudskiego, Rataja, Południową  
i Kochanowskiego (Uchwała  nr XV/113/2003 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 listopada 
2003 r.); 

2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa, teren tory 
PKP, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Sikorskiego, ul. Adamówek, ul. Działkowa (Uchwała nr 
IX/70/99 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 marca 1999 r.) 

Obowiązujące plany obejmują  łącznie 5% całkowitej powierzchni miasta. Łączna powierzchnia 
terenów miasta objętych ustaleniami obowiązujących planów miejscowych wynosi 79,3 ha (w tym 16,7 
ha – obszar planu, o którym mowa ww. pkt 2.1 i 62,6 ha obszar planu, o którym mowa ww. pkt 2.2) 
(schemat nr 1 Uwarunkowania – stan planistyczny). 
Powyższe dokumenty zachowują ważność do dziś, jednak ze względu na konieczność ich aktualizacji 
do dynamicznie zmieniających się potrzeb, wymagają przynajmniej częściowych zmian. 

Niniejsze opracowanie ma za zadanie dostosować obowiązujące studium do nowej sytuacji 
formalno - prawnej oraz umożliwić stosowanie go jako wytycznych do planowania miejscowego. 
Takiego ścisłego związku z planami studium uchwalane w świetle wcześniejszych przepisów nie 
miało, w związku z tym brak zmiany studium mógłby spowodować sytuację, w której nadanie mu 
odgórne rangi wiążącej wobec planów uniemożliwiłoby racjonalne dostosowywanie planów 
miejscowych do nowych potrzeb.  

Niewykluczona jest jednak możliwość inwestowania na terenie, na którym nie ma planu. Zgodnie  
z ustawą nowe inwestycje celu publicznego mogą być lokalizowane w drodze decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Natomiast inne inwestycje związane ze zmianą 
zagospodarowania terenu, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego 
części, odbywa się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.  

Poprzez pojęcie tereny zamknięte, zgodnie z przepisami Prawa geodezyjnego  
i kartograficznego, rozumie się te tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność  
i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. 

Zgodnie z Decyzją nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, wydaną na podstawie art. 
4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, 
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poz. 2027, z późn. zm.) ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, uznano za tereny 
zamknięte w mieście Ozorków, na których są usytuowane linie kolejowe, poniżej przedstawione.  

Przedmiotowa decyzja określa granice i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału 
administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów 
zamkniętych. 

OBECNE ZAGOSPODAROWANIE MIASTA 

Strukturę zagospodarowania miasta przedstawiono na planszy Uwarunkowań – Struktura 
funkcjonalno-przestrzenna i Schemacie nr 2 – uwarunkowania – struktura funkcjonalna. Na planszy 
przedstawiono obecną sytuację planistyczną miasta Ozorkowa. Przedstawione zagospodarowanie 
terenów jest uogólnione i oznaczone wspólnymi symbolami, które mogą różnić się od właściwych 
oznaczeń użytych w poszczególnych planach. Przeznaczenia terenów na obszarach nie 
posiadających obecnie planu określono na podstawie stanu istniejącego.  

Struktura przestrzenna terenów mieszkaniowych i usługowych na obszarze miasta jest 
zróżnicowana. 

Można w niej wyróżnić: 
 zabudowę centrum z terenami mieszkaniowo – usługowymi, 
 zabudowę o przewadze terenów usługowych i aktywności gospodarczej zlokalizowany między 

innymi wzdłuż głównych wlotowych do miasta ciągów komunikacyjnych, 
 zorganizowane przestrzennie zespoły zabudowy jednorodzinnej, w części jeszcze się 

wypełniające, 
 zabudowa zagrodowa zlokalizowana wśród rozległych jeszcze terenów otwartych, 
 osiedla i zespoły zabudowy wielorodzinnej, o architekturze i zagospodarowaniu 

charakterystycznym dla okresu swego powstania,  

Rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne są charakterystyczne dla okresu powstania 
poszczególnych zespołów zabudowy i osiedli, można jednak przytoczyć również ich wspólne cechy. 
Szereg osiedli i zespołów mieszkaniowych, głównie jednorodzinnych, pozostających w trakcie 
realizacji posiada jeszcze braki w zagospodarowaniu w zakresie infrastruktury społecznej, uzbrojenia 
terenu oraz ogólnodostępnych terenów zieleni. 

Strukturę zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa można podzielić na kilka 
zasadniczych rodzajów obszarów zainwestowania miejskiego o jednorodnych cechach 
funkcjonalnych, różniących się stopniem zainwestowania i intensywnością zaludnienia: 

1) tereny zainwestowane: 

 tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

 tereny o przewadze zabudowy usługowej, 

 tereny o przewadze zabudowy produkcyjnej, składowej i magazynowej, 

 tereny infrastruktury technicznej; 

2) tereny komunikacji 

 tereny komunikacji kołowej, 

 tereny komunikacji kolejowej; 

3) tereny otwarte 

 tereny zieleni urządzonej, 

Pozycja w wykazie Województwo Powiat Gmina Obręb Na działki Pow. [ha] 

3097 łódzkie zgierski 
Miasto 
Ozorków 

0-1 113/2 6,2249 

3098 łódzkie zgierski 
Miasto 
Ozorków 

0-14 68 4,8978 
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 tereny zieleni naturalnej, 

 tereny cmentarzy, 

 tereny zieleni leśnej, 

 tereny wód powierzchniowych. 

Na strukturę zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa mają również wpływ lokalne 
uwarunkowania takie jak: 

 tereny zamknięte (utworzone w oparciu o przepisy odrębne); 

 strefy ograniczeń w sposobie użytkowania terenów wokół obiektów liniowych infrastruktury 
technicznej oraz ciągów komunikacji drogowej i kolejowej – to strefy,  
w których oddziaływanie infrastruktury wyraźnie kształtuje sposób zagospodarowania, strefy 
te nie wynikają wprost z przepisów odrębnych jednak zwyczajowo są przestrzegane, przez 
co w krajobrazie miasta powodują trwałe zmiany; 

 granice stref ochronnych od cmentarza, ustanowione w oparci o przepisy odrębne, mają duży 
wpływ na kształt otaczających je terenów - w strefie pierwszej (50 m) nie mogą pojawiać się 
funkcje mieszkaniowe, w strefie drugiej (150 m) nie mogą pojawiać się funkcje 
mieszkaniowe, jeśli niema odpowiedniej infrastruktury wodociągowej; 

 tereny zwartej zabudowy widoczne w krajobrazie miasta, gdzie charakter już istniejącej 
zabudowy często wpływa na nowe zainwestowanie albo wymuszając podporządkowanie się 
nowej zabudowy zabudowie starszej, albo wymuszając bardzo intensywne formy 
zagospodarowania. 

 



20 
 

Rozdział 2 

STAN ŁADU PRZESTRZENNEGO I WYMOGI JEGO OCHRONY 

Na stan obecnego zagospodarowania miasta Ozorkowa składa się wiele czynników. Za 
najważniejsze należy uznać uwarunkowania historyczne oraz obecne przemiany społeczno - 
gospodarcze. Ponieważ strukturę zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa można 
podzielić na kilka zasadniczych rodzajów obszarów zainwestowania, również stan ładu 
przestrzennego jest zróżnicowany w różnych częściach miasta. 

Ład przestrzenny jest wypadkową wielu aspektów między innymi takich jak: 

1. obowiązujące akty prawa i ich egzekwowanie, 

2. uwarunkowania społeczne, w tym poziom świadomości estetycznej, 

3. uwarunkowania ekonomiczno - gospodarcze, 

4. bariery techniczne wynikające z możliwości infrastrukturalnych, 

5. bariery środowiskowe. 

W celu uchwycenia zasad dotychczas rządzących ładem przestrzennym przeprowadzone zostały 
analizy funkcjonalno – przestrzenne w oparciu o sporządzoną, w marcu 2010 roku, inwentaryzację 
miasta Ozorkowa. W ramach prac studialnych przeprowadzono analizy: 

 funkcjonalne; 

 wysokości zabudowy; 

 procentowego udziału terenów zabudowanych; 

 charakteru zabudowy. 

Na podstawie powyższych analiz zostały ocenione predyspozycje poszczególnych struktur 
funkcjonalnych i przestrzennych do różnego rodzaju przekształceń (tereny predysponowane  
do zachowania i ochrony, rewaloryzacji lub ograniczonego przekształcania lub całkowitego 
przekształcenia). 

Jednym z obowiązujących planów miejscowych jest plan pt.: „Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa dla terenu ograniczonego ulicami: Lipową, 
Małachowskiego, Piłsudskiego, Rataja, Południową i Kochanowskiego” (Uchwała Nr XV/113/2003 
Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 listopada 2003 r.). Plan ten obejmuje  łącznie 1% całkowitej 
powierzchni miasta. Ustaleniami planu objęty został teren miasta o  powierzchni 16,7ha.  

Teren objęty ustaleniami planu przeznaczony w znacznej mierze pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. Innymi przeznaczeniami dopuszczonymi w graniach tego planu jest zabudowa 
wielorodzinna, a także dopuszcza się realizację obiektów usług – rzemiosła. Natomiast zieleń parkowa 
jest elementem kompozycji urbanistycznej, stanowiąca ustalenie planu. Obszar  
w granicach planu wyposażony jest w układ komunikacyjny – projektowany i istniejący.  

Innym obowiązującym planem miejscowym jest plan pt. ”Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa w części obejmującej teren ograniczony torami 
PKP i ulicami: Konstytucji 3-go Maja, Sikorskiego, Adamówek, Działkową”.  

Plan, o którym mowa powyżej, został zatwierdzony uchwałą Nr IX/70/99 Rady Miejskiej  
w Ozorkowie z dnia 25 marca 1999 r. Teren ten w głównej mierze przeznaczony jest pod realizację 
inwestycji związanych z działalnością Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ponadto, na tym 
terenie dopuszczona jest realizacja obiektów związanych z wykonywanymi usługami rzemiosła. 
Dopełnienie struktury przestrzennej planu stanowi zabudowa mieszkaniowa, a także zabudowa 
związana z infrastrukturą techniczną. Obszar w granicach planu wyposażony jest w układ 
komunikacyjny – projektowany i istniejący.  

Przy projektowaniu niniejszego studium ustalenia ww. obydwu planów miejscowych zostały 
uwzględnione, w tym także przy określeniu polityki przestrzennej miasta Ozorków. 

W obszarze miasta Ozorków znajdują się tereny, dla których jurysdykcja planistyczna jest 
ograniczona. Na podstawie Decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie 
ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, wydaną na 
podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.  
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z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, 
uznano za tereny zamknięte w mieście Ozorków, na których są usytuowane linie kolejowe.  
Zagospodarowanie tych terenów będzie uwzględnione przy określenie kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, zawartych w projektowanym studium. 

Ponadto należy mieć na względzie, iż ze względów formalno – prawnych realizacja inwestycji w 
mieście Ozorków może odbywać się na podstawie przepisów tzw. specustaw, które to wyłączają 
przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (np. lokalizowanie dróg). 

CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY 

Układ przestrzenny i fizjonomia krajobrazu Ozorkowa wykazują znaczne zróżnicowanie. Silnie 
odznaczający się obszar zabudowy śródmiejskiej krystalizuje centrum miasta i jest jednocześnie 
najbardziej wartościowym jego fragmentem. Dominuje w nim zabudowa o 2-3 kondygnacjach  
o charakterze pierzejowym. Główna aleja, poprzez znaczne oddalenie przeciwległych pierzei, jest 
najbardziej charakterystycznym elementem rozplanowania i stanowi wraz z promienistym układem 
dróg, odchodzących w kierunku południowo-wschodnim, trzon historycznego układu przestrzennego 
Ozorkowa. Najmłodsza zabudowa w rejonie centralnym w przeciwieństwie do większości  
o 2 kondygnacjach posiada już 3 kondygnacje. (Schemat nr 3 – Uwarunkowania – wysokość 
zabudowy). W zestawieniu z wielkością miasta, ośrodek centralny nie jest jednak rozległy i stanowi 
mniej niż 10% jego powierzchni. 

Głównym kierunkiem rozwoju tkanki śródmiejskiej był północny-zachód, gdzie wykształciła się 
zabudowa o podobnej fizjonomii. Kierunek rozwoju miał oczywisty związek z lokalizacją zakładów 
włókienniczych. W rejonie promienistego założenia dróg, w jego ramionach rozlokowała się dość 
zwarta, przeważnie wolnostojąca zabudowa jednorodzinna, wypełniając obszar prawie w całości  
do granicy lasu komunalnego. Dodatkowym walorem krajobrazowym tego osiedla jest położenie  
na wzniesieniu, które opada łagodnie w kierunku miasta. Wydaje się, że rozwój przestrzenny 
śródmieścia nie został zakończony i posiada duże rezerwy, nawet w swoim wnętrzu, a także  
w rejonach stykowych z sąsiedztwem. Uzupełnienie centrum miasta i jego obrzeży zabudową 
mieszkaniowo-usługową byłoby najwłaściwszym kierunkiem rozwoju tej części miasta z uwagi  
na wyposażenie tego obszaru w funkcje usługowe oraz ze względu na dostępność komunikacyjną. 
Linia tramwajowa do Łodzi stanowi z pewnością argument przemawiający za intensyfikacją zabudowy 
centrum. 

Las Komunalny o powierzchni około 104 ha, położony we wschodniej części miasta, obok 
obszaru doliny rzeki Bzury jest podstawowym terenem rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców 
miasta Ozorkowa. Na jego obrzeżu od strony ul. Podleśnej znajduje się cmentarz, na którym ilość 
wolnych miejsc do pochówku jest już bardzo niewielka. Zgodnie z przepisami odrębnymi zapewnienie 
miejsc pochówku dla mieszkańców należy do zadań własnych gminy. Dlatego istotnym wydaje się 
wyznaczenie w Studium dodatkowych powierzchni cmentarnych.  

Rozwój tzw. Nowego Miasta na południowy-zachód od śródmieścia spowodował przeniesienie 
części roli miastotwórczej w rejon ciągu ulic: Starzyńskiego i Nowe Miasto. Nowe Miasto zostało 
wypełnione głównie poprzez blokową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i towarzyszące jej 
obiekty usługowe. Są to głównie mało urozmaicone budynki 5 kondygnacyjne, wykonane w technologii 
wielkopłytowej, wymagające termomodernizacji. Interesujące, choć nie do końca korzystne ze 
względów funkcjonalnych, było wypełnienie przestrzeni wokół i między osiedlami bloków poprzez 
wąskie pasma zabudowy jednorodzinnej. Pojawiła się w nich również klasyczna zabudowa 
szeregowa, która w całym mieście występuje tylko tutaj. Oba rejony miasta: centralny i Nowe Miasto 
przedzielone są doliną Bzury, która wprowadza pomiędzy nieurządzoną zieleń i stanowi naturalną 
granicę. 

Rejon rzeki powinien zostać wykorzystany w większym stopniu do funkcjonalnego „spięcia” 
terenów położonych wzdłuż niej. Zaproponowana, w obecnie obowiązującym studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa, idea bulwaru biegnącego  

z północnego-zachodu na północny-wschód jest warta utrzymania i realizacji. 
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Znaczny udział w strukturze zabudowy miasta ma zabudowa wielkogabarytowa, często halowa, 

co jest wyrazem przemysłowo-usługowego charakteru środkowej części Ozorkowa. Zaobserwować 
można dwa skupiska obiektów wielkogabarytowych w rejonie dawnych zakładów włókienniczych  
przy ulicy Łęczyckiej oraz na terenie podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.  
Ich rozmieszczenie na osi północ-południe wraz z podobnym układem śródmieścia i Nowego Miasta 
wymusza zwiększony ruch mieszkańców i innych osób oraz pojazdów właśnie na tym kierunku. 
Należy się spodziewać, że pozostała rezerwa podstrefy ŁSSE również się zapełni podobną zabudową, 
choć mogą to być obiekty o nieco bardziej umiarkowanej formie i gabarytach, w zależności  
od użytkowników. 

Obrzeżne rejony miasta to przewaga zabudowy jednokondygnacyjnej. Występują tu dwa rodzaje 
zabudowy: zagrodowa (południowo-wschodnia i północno-zachodnia część miasta) i wolnostojąca 
jednorodzinna, która w nowych realizacjach ma już najczęściej 2 kondygnacje. Oba typy układają się 
pasmowo wzdłuż dróg, a charakterystycznym skupiskiem zabudowy zagrodowej jest ulica 
Krzeszewska, wzdłuż której występują liczne i rozbudowane gospodarstwa rolne. Wzdłuż dróg  
o wyższej kategorii częściej występują drobne obiekty produkcyjno-usługowe lub składy.(Schemat nr 4 
Uwarunkowania – typy zabudowy). 

W mieście Ozorków niewiele jest obiektów wyższych niż 5-cio kondygnacyjne. Występują tu trzy 
tego typu obiekty: wieże kościelne i wieża ciśnieniowa, kominy oraz maszty telekomunikacyjne. 
Pozytywne znaczenie dla krajobrazu i urbanistyki miasta mają jedynie trzy wieże kościelne oraz 
dzwonnica kościoła ewangelickiego. 

Wnioski: 

 Strefa centralna stanowi największą koncentrację funkcji centrotwórczych zlokalizowanych  
w zabudowie o charakterze śródmiejskim.  

 Wokół centrum występuje wzajemne przenikanie funkcji ogólnomiejskich  
i mieszkaniowych, głównie w zabudowie o charakterze śródmiejskim i kwartałowym,  
w historycznie ukształtowanych strukturach funkcjonalno-przestrzennych. 
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 W miarę oddalania od centrum zanikają funkcje ogólnomiejskie na rzecz funkcji 
mieszkaniowej, w przewadze zlokalizowanej w zabudowie o charakterze blokowym  
- osiedli - „sypialni” oraz w zabudowie wolno stojącej. Usługi koncentrują się punktowo. 

 W części peryferyjnej miasta oraz na styku z systemem zieleni otwartej występuje  
na ogół koncentracja zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej, terenów rolniczych, a także 
funkcji przemysłowej w zabudowie często substandardowej. Występują przykłady 
przekształceń na terenach przemysłowych, szczególnie we wschodniej części miasta, 
prowadzące do wytwarzania nowej, pozytywnie odbieranej jakości przestrzeni.  

 Na terenach zieleni, w ramach terenów ogólnodostępnych, skupiły się najważniejsze usługi 
sportu i rekreacji. Ponadto w skutek intensywnego rozwoju miasta  
i dynamicznych procesów urbanistycznych następuje niekontrolowane i widoczne wypieranie 
funkcji przyrodniczej przez funkcję mieszkaniową. 

PODSTAWOWE PARAMETRY ZABUDOWY 

Wysokość zabudowy przeanalizowano w oparciu o wykonaną inwentaryzację miasta Ozorkowa  
w marcu 2010 r. i przyjęto następujące założenia: 

 Wysokość zabudowy sklasyfikowano pod względem ilości kondygnacji (w przeliczeniu 3,5 
metra na jedną kondygnację) wyznaczając: 

- tereny o przewadze budynków niskich (od 1 do 3 kondygnacji), 

- tereny o przewadze budynków średnio wysokich (od 4 do 5 kondygnacji), 

 

Wnioski 

 Wysokość zabudowy w Ozorkowie kształtuje się średnio od 1 do 5 kondygnacji. (od 3,5 do 
17,5 metra). 

 Zdecydowanie wyższą wysokością charakteryzuje się zabudowa z lat 70 – tych i 80 – tych 
XX wieku. 

 Charakterystyczna wysokość rdzenia miasta (centrum) wynosi do 2 kondygnacji. 
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 Cechy typowe ukształtowania wysokościowego zabudowy w skali miasta: 

o obniżanie wysokości w kierunkach lokalizacji zieleni otwartej i w kierunkach 
peryferyjnych miasta; 

o brak obiektów wysokich lub wysokościowych; 

Gęstość zabudowy 
Gęstość zabudowy działek budowlanych przeanalizowano określając procent zabudowy 

kubaturowej w stosunku do powierzchni działki. Następnie dane zsumowano dla sąsiednich terenów 
tworzących poszczególne obszary zurbanizowane i określono ich stopień zabudowania (Schemat nr 8 
Uwarunkowania – Stopień zabudowania terenów zurbanizowanych). Współczynnik ten dla terenów 
brutto określono w następujących przedziałach:  

 powyżej 40% 

 od 20,1% do 40% 

 od 10% do 20% 

 poniżej 10%. 

Średnia wartość wskaźnika dla wszystkich terenów zurbanizowanych w mieście wyniosła 20,6% 

Wnioski 

 Gęstość zabudowy ulega naturalnemu zagęszczeniu w kierunku centrum miasta. 

 W wielu strefach następuje obecnie dogęszczanie zabudowy. 
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Rozdział 3 
STAN ŚRODOWISKA W TYM STAN ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ, 

WIELKOŚCI I JAKOŚCI ZASOBÓW WODNYCH ORAZ WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA, 
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

 
3.1 OCENA WARUNKÓW FIZJOGRAFICZNYCH 

 
Geomorfologia 

Najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby terenu miasta Ozorków jest dolina Bzury, 
która jednocześnie stanowi kluczowy element struktury przyrodniczej miasta. Dolina rozcina Pagórk i 
Ozorkowskie na część zachodnią i wschodnią. Pagórki są charakterystyczną terenową formą 
północnej części Wysoczyzny Łaskiej. Wysoczyzna ta opada łagodnie ku północy w kierunku szerokiej 
pradoliny warszawsko-berlińskiej, której dnem płynie Bzura ku Wiśle. Różnice wysokości na obszarze 
miasta są dość znaczne, bo wynoszą około 35 m. Najniżej położone tereny leżą blisko koryta Bzury na 
północy miasta, gdzie wysokość spada poniżej 120 m n.p.m., najwyżej w jego części południowo 
- zachodniej sięgając ponad 155 m n.p.m. 

Budowa geologiczna i surowce mineralne 

Budowa geologiczna obszaru całego województwa łódzkiego jest bardzo zróżnicowana – 
przebiega przez nie granica o europejskim znaczeniu, biegnąca pomiędzy platformą prekambryjską, a 
platformą paleozoiczną. Pierwotny układ skał mezozoicznych został tu zakłócony przez ruchy 
tektoniczne, co doprowadziło do powstania głównych jednostek tektonicznych. W szerokim rejonie 
miasta Ozorków są to: niecka łódzka i przylegający do niej w części północno-wschodniej wał 
kujawski. Nieckę wypełniają utwory kredowe o miąższości dochodzącej do 2200 m, wał budują skały 
jurajskie. Występują tu liczne siodła i obniżenia. Na linii Ozorków –Łęczyca – Kłodawa przebiega fałd 
zawierający wysad solny, z czym związane są słone źródła w okolicy Łęczycy i Ozorkowa. 

Powierzchnię terenu miasta Ozorków budują polodowcowe utwory czwartorzędowe, wśród 
których dominują osady plejstoceńskie. Osady te są związane z ostatnim postojem na tym obszarze 
lądolodu tzw. Stadiału Warty, zlodowacenia środkowopolskiego i składają się głównie z glin 
zwałowych, żwirów, piasków lodowcowych, piasków oraz żwirów wodno-lodowcowych: 

 tereny w zachodniej części miasta pokryte są ciągłą warstwą glin zwałowych przykrytych 
cienką warstwa piasków i żwirów, 

 tereny wschodniej i północnej części miasta pokrywają duże płaty glin zwałowych, pomiędzy 
którymi dominują piaski, żwiry oraz piaski ze żwirem pochodzenia fluwioglacjalnego. 

Na terenie gminy Ozorków, w okolicach miasta występują artezyjskie i subartezyjskie wody 
podziemne poziomu kredowego, a wody z poziomu dolnokredowego wykazują tu podwyższoną 
temperaturę (w samym mieście nawiercono dolno kredowe wody artezyjskie o temperaturze 23 ºC). 
Możliwe jest wykorzystanie w Ozorkowie wód geotermalnych 

Wody powierzchniowe 

Obszar Ozorkowa zawiera się w naturalnej zlewni rzeki Bzury, której dolina w dużym stopniu 
kształtuje obraz miasta. Głównymi ciekami wodnymi na terenie Ozorkowa są: 

 Bzura, 

 ciek/rów Starówka, 

 kanał otwarty wód deszczowych Przekora. 

Rzeka Bzura jest lewostronnym dopływem Wisły II rzędu o długości 166,2 km i powierzchni zlewni 
równej 7787,5 km

2
. Dolina rzeki w dużej części została zmeliorowana, występują tam liczne zbiorniki 

wodne, stawy rybne i podmokłości. Przez miasto Bzura płynie na długości 3,5 km i jest też na tym 
odcinku uregulowana. Jej średni przepływ wynosi 1,5 m/s, a średni spadek 1,43%. Rów Starówka 
znajduje się w południowej części miasta. Przekora jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Bzury, biorący 
początek na terenie Ozorkowa i posiadającym w swej zlewni szereg rowów otwartych zbierających 
wody opadowe oraz melioracyjne. Układ hydrograficzny uzupełniają dość liczne, niewielkie stawy  
i sztuczne zbiorniki, wśród których największy zlokalizowany jest na cieku Starówka w południowej 
części miasta Ozorkowa. Jego powierzchnia całkowita wynosi 12,3 ha, przy czym powierzchnia lustra 
wody 11,33 ha, w tym: 0,8 ha zajmuje powierzchnia wyspy zaprojektowanej dla ptaków, 2,1 ha ma 
zbiornik osadnikowy. Przy maksymalnej rzędnej piętrzenia 127 m n.p.m., pojemność zbiornika jest 
równa w przybliżeniu 199,1 tys. m

3
, w tym zbiornik osadnikowy ma 25,8 tys. m

3
. Zbiorniki 
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wykorzystywane są dla retencjonowania wód oraz w celach rekreacyjnych, w tym dla celów sportów 
wodnych i wędkarstwa.  

Wody podziemne 

Całe miasto leży w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o numerze 80, blisko 
jednak granicy z JCWPd nr 79. Według Atlasu hydrogeologicznego Polski (1995 r.) znajduje się 
w mazowieckim regionie hydrogeologicznym. Na zdecydowanej większości obszaru jednostki nr 80 
występuje jeden lub dwa poziomy wodonośne czwartorzędowe, lokalnie wykształcony jest poziom 
mioceński i kredowy. Ponadto powszechnie występują wodonośne utwory jurajskie, będące  
w bezpośredniej więzi hydraulicznej z poziomami młodszymi. Poziom kredowy nie wykazuje natomiast 
silnych więzi hydraulicznej z wodonośnymi utworami czwartorzędowymi lub moiceńskimi. Szczególną 
cechą JCWPd nr 80 jest niejednorodność stratygraficzna.  

Na terenie całej gminy Ozorków wykształciły się trzy główne piętra wodonośne: górnej jury, kredy  
i czwartorzędu. Charakter użytkowy ma poziom kredowy i czwartorzędowy.  

Poziom kredowy znajduje się na głębokości od 20 do 80 m, jego wydajność  wynosi 70-120 m
3
/h. 

Poziom wodonośny kredy dolnej (piaski, piaskowce), występuje w Ozorkowie już na głębokości  
od kilku metrów do 80 m, wydajność tego poziomu wynosi 50-120 m

3
/h. Poziom użytkowy w utworach 

czwartorzędowych występuje w warstwach piaszczysto żwirowych. Najczęściej występuje jedna 
warstwa wodonośna na głębokości od 1 do 40 m. Wydajność tego poziomu wynosi 30-150 m

3
/h, wody 

te występują również pod ciśnieniem dochodzącym do 400 kPa, rzadko występuje zwierciadło 
swobodne. 

Do sieci wodociągowej wodę dostarczana ujęcie, które stanowią trzy studnie ujmujące wodę  
z poziomu górnej kredy. Dopuszczalny pobór wody wynosi 506 m

3
/h. Ponadto 3 zakłady posiadają 

własne ujęcia wody. Są to: 

 dawne zakłady OZPB MORFEO – 5 studni; 

 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – 2 studnie; 

 Zakład Płytek Ceramicznych „Tubądzin" – 2 studnie. 

Według opracowanej przez A. Kleczkowskiego mapy miasto leży w obrębie trzech Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP): 

 porowego zbiornika dolnej kredy nr 401 Niecka Łódzka, obejmujący większość terenów 
miasta poza jego północno-zachodnią częścią, 

 szczelinowo – krasowego zbiornika jury górnej nr 402 Stryków, obejmujący najbardziej 
północno-wschodnie tereny, 

 szczelinowo – krasowego zbiornika jury górnej nr 226 Krośniewice-Kutno, wchodzący jedynie 
na bardzo niewielki fragment północny Ozorkowa. 

Nakładające się na siebie częściowo zbiorniki Niecka Łódzka i Stryków objęte są najwyższą 
ochroną (ONO), zaś Krośniewice-Kutno zaliczono do kategorii obszaru wysokiej ochrony (OWO). 
Mimo pewnej izolacji wód podziemnych na obszarze ONO, ze względu na możliwość 
zanieczyszczenia zbiornika, powinien obowiązywać zakaz lokalizacji obiektów mogących naruszać 
stan czystości wód. Na obszarze wysokiej ochrony OWO można lokalizować funkcje uciążliwe, pod 
warunkiem realizacji stosownych zabezpieczeń uniemożliwiających przedostawanie się 
zanieczyszczeń do wód. 

Gleby 

W Ozorkowie gleby powstały na glinach moreny dennej, utworach wodnolodowcowych (piaskach  
i pyłach), utworach aluwialnych (piaskach), utworach organicznych (murszach, torfach i utworach 
torfowo-mułowych). We wschodniej części miasta dominują gleby rdzawe (skrytobie licowe  
i bielicowe), wytworzone na piaskach luźnych, w części zachodniej gleby brunatne właściwe  
i brunatne wyługowane wytworzone z glin zwałowych i lekkich piasków leżących na glinach.  
Na terenach leśnych występują głównie gleby bielicowe o różnym stopniu bielicowania. Na obszarze 
miasta są również gleby towarzyszące dolinom rzek, a także gleby hydromorficzne.  

W północnej i północno-zachodniej części miasta zgrupowane są gleby żyzne, należące  
do najlepszych kompleksów rolniczej przydatności. Według map glebowo-rolniczych ich udział nie 
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jest znaczny, jednak ze względu na swoją wartość oraz peryferyjne położenie należy je chronić 
(Schemat nr 5).  

Najcenniejsze gleby należą do kompleksów: 

 1 - pszennego bardzo dobrego, zajmujący około 20 ha, 

 2 - pszennego dobrego, około 106 ha, 

 4 - żytni bardzo dobry (pszenno-żytni), około 100 ha, 
oraz 2z - użytków zielonych średnich, zgrupowanych głównie w części północno-wschodniej 
Ozorkowa oraz w dolinie Bzury, o powierzchni bliskiej 167 ha. 

Warunki budowlane 

Warunki korzystne dla budownictwa występują przede wszystkim na terenach, gdzie głębokość 
wody gruntowej przekracza 2 m. Obszary o warunkach niekorzystnych, utrudniające budownictwo 
towarzyszą przestrzeniom o płytkim zaleganiu wód, co dotyczy doliny Bzury. Utrudnieniem będzie tu 
także możliwość występowania słabonośnych zawodnionych piasków rzecznych i humusowych. 
Niekorzystne warunki budowlane, związane z wysokim położeniem zwierciadła wód gruntowych, 
przypisuje się również piaszczysto-mułkowym osadom rozlewiskowo - jeziornym oraz podmokłym 
i zabagnionym obszarom zagłębień bezodpływowych.  

Dotychczas nie notowano zagrożenia rozwojem procesów osuwiskowych. Taką możliwość 
należy jednak brać pod uwagę przy ewentualnym rozpatrywaniu większych inwestycji 
lokalizowanych na najbardziej nachylonym terenie lub w jego najbliższym otoczeniu.  

Warunki klimatyczne 

Obszar całego województwa łódzkiego znajduje się w zasięgu klimatu typowego dla środkowej 
Polski - cechuje go wielka zmienność w czasie oraz małe zróżnicowanie w przestrzen i. Te cechy 
pozwalają zaliczyć omawiany teren do XVII Regionu Klimatycznego Środkowopolskiego. Klimat 
ma tu charakter wybitnie przejściowy, co w układzie południkowym dotyczy stopnia oceanizmu 
i kontynentalizmu, a w układzie równoleżnikowym oznacza położenie między strefą klimatów 
kształtujących się pod wpływem gór i wyżyn oraz strefą klimatów kształtujących się pod wpływem 
Bałtyku.  

Ozorków leży w strefie obszarów o średnich rocznych sumach opadu wynoszących 521 - 560 
mm. Dni z dobowym opadem większym niż 10 mm jest w roku zwykle koło 12 i zdarzają się one 
zazwyczaj w lecie. Średnio w roku jest 20 dni z burzą, śnieg pada przeciętnie w ciągu 40-45 dni, a 
czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 50-70 dni. Początek okresu z pokrywą śnieżną przypada 
średnio na ostatnią dekadę listopada, a jej zanikanie następuje na przełomie drugiej i trzeciej dekady 
marca. Średnia wartość temperatury powietrza waha się w granicach 7,6 - 8,0ºC. Dni gorących z 
najwyższą temperatury w ciągu dnia powyżej 25ºC jest w roku przeciętnie 34-37, dni upalnych, w 
których najwyższa temperatura przekracza 30ºC około 5-6. Dni mroźnych, kiedy najwyższa 
temperatura w ciągu doby nie przekracza -10ºC jest przeciętnie 2-2,5 dni mroźnych, kiedy 
temperatura nie jest wyższa niż 0ºC około 40. Liczba dni z temperaturą ujemną wynosi około 125, 
przy czym dni takie występować mogą już we wrześniu, a na wiosnę-jeszcze w maju. 

Na kształt lokalnego klimatu ma wpływ rodzaj użytkowania i zagospodarowania poszczególnych 
obszarów. Bardzo szczególnym terenem jest tu np. las komunalny, będący fragmentem znacznego 
kompleksu Sokolniki - Katarzynów – Celestynów, który z uwagi na bardzo korzystne warunki 
klimatyczne i bioklimatyczne, uznawany jest za wyjątkowo atrakcyjny. Las wpływa na klimat poprzez 
łagodzenie amplitudy temperatur, podwyższanie wilgotności względnej powietrza, kształtowanie 
swoistych stosunków świetlnych. Drzewostan pełni rolę także rolę wiatrochronną. Niestety wpływ tego 
kompleksu leśnego na klimat miasta częściowo ogranicza jego peryferyjne położenie i pewne odcięcie 
zwartych terenów leśnych od obszarów zurbanizowanych przez ciąg drogi krajowej nr 1.  

Bez wątpienia mikroklimat kształtują także duże zbiorniki wodne. Największy zbiornik  
w Ozorkowie powoduje lokalne zwiększenie wilgotności powietrza. Teoretycznie akweny wodne 
przyczyniają się do zwiększenia ilości opadów, lecz analizowany zbiornik jest zbyt mały, aby ten efekt 
można było brać pod uwagę. Nawet jednak taki stosunkowo niewielki obszar wodny łagodzi klimat 
zmniejszając amplitudy temperatur w najbliższym otoczeniu. Obszar typowo miejski odznacza się 
swoistymi cechami lokalnego klimatu. Budowa ośrodków miejskich jest przyczyną zmian powierzchni 
terenu oraz związanego z tym albeda (stosunku ilości promieniowania odbitego do padającego), 
zwiększenia emisji CO2, innych gazów i pyłów, co wpływa na możliwość szybkiego nagrzewania się 
środowiska. W centrach obszarów zabudowanych panuje zazwyczaj wyższa temperatura niż  
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na terenach je otaczających - dochodzi do powstania zjawiska tzw. miejskiej wyspy ciepła. Duży udział 
wysokiej zieleni oraz bliskość zbiornika wody jednak łagodzi te zjawiska.  

Flora i fauna 

W mieście przeważa roślinność o składzie gatunkowym i strukturze znacznie zmienionym przez 
człowieka. Nie rozpoznano i nie wskazano tu większych powierzchni zajmowanych przez zbiorowiska 
naturalne i półnaturalne, o wartości znaczącej w skali regionalnej. Pomimo tego na obszarze miasta 
można wyróżnić tereny cenne przyrodniczo. Dużym walorem Ozorkowa jest widoczny udział  
w drzewostanie jego centralnej części starych, pięknych drzew oraz sporej ilości alei i szpalerów 
towarzyszących ulicom.  Na terenach zurbanizowanych przeważa roślinność towarzysząca zabudowie 
mieszkaniowo-usługowej, przemysłowej oraz terenom komunikacji. Udział zieleni w obrębie starszej 
zabudowy jest generalnie dość znaczny, co kontrastuje z terenami współczesnej zabudowy 
przemysłowej oraz towarzyszącym im osiedlom wielorodzinnym. 

Ze względu na swoje funkcje przyrodnicze najcenniejsze w Ozorkowie tereny to: 

 tereny otwarte, szczególnie: roślinność nadrzeczna oraz łąki towarzyszące ciekom wodnym,  
w tym obszar określany jako łąki storczykowe, zlokalizowane na południu miasta oraz leżące 
w północno-zachodniej części tereny buforowe dla zbiorowisk słonorośli (projektowanego 
obszaru Natura 2000 - Słone Łąki w Pełczyskach, oddalonego od północno zachodnich granic 
miasta o ponad 300 m), 

 tereny starych parków, skwerów miejskich oraz cmentarza ewangelicko-augsburskiego, 

 las komunalny. 

Tereny Ozorkowa charakteryzują się występowaniem zwierząt pospolitych w kraju. Znaczna część  
z nich zaadoptowała się do istniejących warunków tj. bezpośredniego sąsiedztwa ludzi. Dotyczy  
to przede wszystkim ptactwa, które w miejskich parkach i zadrzewieniach znalazły doskonałe warunki 
do bytowania. Licznie występuje tu kawka, kos, sikora, gil czy kwiczoł. Na otwartych przestrzeniach 
rolnych oraz w zadrzewieniach bytuje sarna, lis, zając, dzik. Zbiorniki wodne stwarzają doskonałe 
warunki dla ptactwa wodnego oraz ryb. Na wielkość populacji ryb wpływa stan czystości wód  
oraz sposób użytkowania wód. Zbiorniki narażone są na dopływ ścieków z rolnictwa oraz terenów 
komunikacji. Dzięki przepływowemu charakterowi możliwe są procesy samooczyszczania, które 
przyczyniają się do polepszania jakości wody. W zbiornikach żyją miedzy innymi płocie, ukleje, jazie, 
karpie, liny, karasie, szczupaki, okonie. 
 
3.2 WALORY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE 

O walorach przyrodniczo-krajobrazowych miasta Ozorkowa decydują: 

 duże powierzchnie leśne, zadrzewienia w obszarze zurbanizowanym oraz pojedyncze 
wartościowe drzewa, w tym znaczna liczba pomnikowych dębów szypułkowych; 

 udział zieleni nawet w przestrzeniach intensywnie zurbanizowanych, 

 zachowanie atrakcyjnej architektury o wartościach historycznych, 

 obecność zbiorników wodnych podnoszących bioróżnorodność regionu i walory krajobrazowe, 

 znaczny udział przestrzeni otwartych z zadrzewieniami śródpolnymi o wysokich walorach 
krajobrazowych – na obrzeżach miasta, 

 atrakcyjne doliny rzeczne, 

 występowanie rzadkich środowisk – łąki słone, 

 rozbudowana sieć powiązań ekologicznych – liczne cieki/rowy, zadrzewienia, łąki, 

 duże możliwości w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska. 

Aby przedmiotowe walory zachować konieczne jest racjonalne zagospodarowanie przestrzeni  
z uwzględnieniem potrzeby zachowania powiązań przyrodniczych i istniejących zasobów. Zieleń 
miejska jest elementem harmonijnie wpisanym w tutejszą przestrzeń zurbanizowaną a dalszy rozwój 
miasta nie powinien ingerować w przedmiotowe struktury przyrodnicze, a szczególnie w koryto rzeki  
i przyległe tereny o charakterze parkowym. 
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3.3 PRAWNE FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Pomniki przyrody 

Zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi na terenie miasta 
zatwierdzono 30 drzew pomników przyrody. Uchwała Nr XXXVIII/302/05 Rady Miejskiej w Ozorkowie z 
dnia 25 maja 2005 roku w sprawie ustanowienia pomników przyrody, wprowadza następujące zakazy 
ich dotyczące: 
1. niszczenia, uszkadzania lub przekształcenia obiektu, 

2. wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

3. uszkadzania i zanieczyszczania gleby 

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

5. umieszczania tablic reklamowych. 

Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie listy pomników przyrody oraz datę i podstawę 
prawną ich zatwierdzenia:  

Lp. Lokalizacja  Opis obiektu 
Obwód na wys. 

1,3 m (cm) 
Data utworzenia/Podstawa prawna 

1 
cmentarz, 

ul. Zgierska 33 
dąb szypułkowy 350 

16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 

r.) 

2 
cmentarz, 

ul. Zgierska 33 
dąb szypułkowy 425 

16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 

r.) 

3 
park miejski, 
ul. Traugutta 

dąb szypułkowy 330 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

4 
park miejski, 
ul. Traugutta 

olsza czarna 420 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

5 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 390 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

6 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 350 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

7 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 320 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

8 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 270 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

9 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 350 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

10 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 380 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

11 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 350 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

12 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 340 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

13  ul. Wigury 14 
lipa 

drobnolistna 
310 16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
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r.) 

14 
ul. Partyzantów na 

wysokości 
ul. Krasickiego 

lipa 
drobnolistna 

330 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 

12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 1991 
r.) 

15 
park miejski, 
ul. Traugutta 

dąb 388 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

16 
park miejski, 
ul. Traugutta 

dąb 390 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

17 
park miejski, 
ul. Traugutta 

dąb 393 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

18 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion 349 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

19 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion 387 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

20 ul. Traugutta klon 299 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

21 ul. Traugutta dąb 340 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

22 ul. Traugutta dąb 378 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 

2104 z 01.07.2005 r. 

23 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 348 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

24 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 360 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

25 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 398 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

26 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 335 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

27 
Park przy 

ul. Żeromskiego 
dąb 320 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

28 
Park przy 

ul. Żeromskiego 
dąb 320 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

29 
Park przy 

ul. Żeromskiego 
dąb 385 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

Obszary chronionego krajobrazu 

 Część terenów miasta planowana jest do objęcia ochroną przyrodniczą w formie obszaru 
chronionego krajobrazu o nazwie OChK „Sokolnicko - Piątkowski”. W projekcie rozporządzenia 
Wojewody Łódzkiego określono tereny objęte ochroną, o łącznej powierzchni wynoszącej 20 690 ha, 
leżące na terenie gmin: Bielawy, Głowno, Góra św. Małgorzaty, Ozorków, Piątek Stryków, Zgierz oraz 
miast: Łódź, Ozorków, Zgierz. Celem ochrony jest tu zachowanie walorów przyrodniczych i dużego 
urozmaicenia krajobrazowego, wynikającego między innymi z położenia  w zasięgu krawędzi 
Wzniesień Łódzkich, znacznego zalesienia oraz licznych cieków i kanałów. Projektowany obszar 
chronionego krajobrazu uwzględniono również w aktualizacji Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Łódzkiego. W granicach miasta obszar obejmuje zasięgiem 
drzewostan zlokalizowany w południowo-wschodniej części Ozorkowa oraz sąsiadujące przestrzenie 
otwarte – łąki i grunty orne. 

Obszary projektowane 

 W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozork owa                 
z 2001 roku, przyjętego uchwałą nr XL/381/2002 Rady Miejskiej w Ozorkowie, jednym z określonych 
podstawowych kierunków związanych z gospodarką przestrzenną miało być utworzenie 
Ozorkowskiego Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego w południowej części miasta, w obszarze 
występowania rzadkich gatunków storczyków. Niestety zespól te nie został do tej pory powołany. 
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Przy tej okazji należy stwierdzić, że utworzenie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego pozwoliłoby 
ochronić wyjątkowo cenne fragmenty krajobrazu naturalnego dla zachowania jego wartości 
estetycznych. Wiąże się to z wprowadzeniem niewielu ograniczeń w użytkowaniu gruntów, które 
chroniąc naturalny krajobraz służyłyby ochronie flory i fauny, bowiem na terenie zespołów zakazane 
są jedynie świadome zmiany charakteru naturalnego krajobrazu, a więc działania takie jak wypalanie i 
niszczenie zarośli, traw, trzcinowisk, zaorywanie i podsiewanie łąk oraz zamiana ich na grunty 
uprawne, wznoszenie nowych budynków, a szczególnie służącym działalności gospodarczej (Schemat 
nr 5). 
 
3.4 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA 

Największe zagrożenia w kierunku środowiska pochodzą ze strony człowieka. Na skutek 
niewłaściwego zagospodarowania obszarów „wrażliwych” środowisko ulega trwałym przekształceniom 
a jego funkcjonowanie zostaje skutecznie ograniczone. Wyjątkowość miasta polega na dużym udziale 
zieleni w przestrzeni zurbanizowanej. Przez centrum przepływa rzeka Bzura, która stale poddawana 
jest wielokierunkowej presji. Wycinka roślinności nadbrzeżnej konieczna jest dla zapewnienia 
drożności koryta rzeki, lecz de facto jest silną ingerencją w ekosystem. Wody rzeki narażone są  
na spływy z terenów komunikacji jak i pól nawożonych. Dopływ zanieczyszczonych wód do rzeki 
skutkuje także zanieczyszczeniem zbiornika wodnego. Kolejnym zagrożeniem jest zaśmiecanie 
cennych terenów z przyrodniczego punktu widzenia. Choć jest to zjawisko incydentalne to może być 
groźne dla ekosystemów leśnych, łąkowych i wodnych. Skład odpadów pozostaje nieznany a ich ilość 
może wzrastać. Odpady zlokalizowane są głównie w zadrzewieniach śródpolnych.  

Dla funkcjonowania tutejszych ekosystemów nie bez znaczenia pozostaje poszerzanie 
przestrzeni zurbanizowanej. W terenach dotychczas otwartych „pojawia się” nowa zabudowa, niekiedy 
w sposób dość chaotyczne. Powstają w ten sposób powstają nowe bariery migracyjne, zmniejszeniu 
ulega przestrzeń życiowa roślin i zwierząt, ponad to powstają nowe zagrożenia takie jak penetracja  
czy zaśmiecanie.  

Podsumowując zagrożenia dla środowiska (funkcjonowania ekosystemów i ich powiązań) należy 
wymienić: 

 ingerencja w koryto głównego ciągu ekologicznego – rzeki Bzury, 

 zagrożenia dla jakości wód – spływ z terenów rolnych i komunikacji, 

 wzrost przestrzeni zurbanizowanej kosztem struktur przyrodniczych, 

 zagrożenia zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego na skutek braku systemu 
kanalizacji w niektórych rejonach, 

 zaśmiecanie terenów leśnych i łąkowych, 

 silna penetracja lasu komunalnego, 

 niska emisja głównie z drogi krajowej nr 1, 

 lokalna dewastacja środowiska – zaśmiecanie, niszczenie pokrywy roślinnej, wyrobiska piasku 
i gleb organicznych. 

3.5 POLITYKA PRZESTRZENNA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO 
KSZTAŁTOWANIA 

Polityka przestrzenna winna uwzględniać przede wszystkim istniejące i projektowane obszary i 
obiekty objęte prawną ochroną tj. pomniki przyrody i Obszar Chronionego Krajobrazu Sokolniczo – 
Piątkowski (projekt) oraz Zespół przyrodniczo-krajobrazowy (projekt). Przebieg granic projektowanego 
Zespołu przyrodniczo-krajobrazowego w Studium, odpowiada jego zasięgowi obszarowemu, 
postulowanemu w aktualizacji Planu Zagospodarowania Województwa Łódzkiego i ma charakter 
orientacyjny. Jego zasięg terytorialny wymaga doprecyzowania na etapie jego utworzenia tej formy 
ochrony przyrody, tj. w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda jej 
nie ustanowił (zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody).  Kształtowanie przestrzeni miejskiej i jej 
biotycznych elementów powinno opierać się na utrzymaniu dotychczasowych powiązań 
przyrodniczych z otoczeniem a więc przede wszystkim zachowaniu dolny Bzury wraz z przyległymi 
terenami łąk i zadrzewień jako trzonu systemu przyrodniczego.  

Ozorków i jego okolice odznaczają się wysokimi wartościami krajobrazowymi, dlatego  
przy kształtowaniu przestrzeni miejskiej i struktury przyrodniczej należy: 
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 zachować doliny rzek i cieków w możliwie niezmienionym stanie, 

 wzbogacać struktury przyrodnicze w zadrzewienia oraz zapobiegać przeznaczaniu łąk  
o cechach naturalnych pod zabudowę, unikanie zabudowy rozproszonej, 

 propagować proekologiczne formy rolnictwa, 

 racjonalnie wykorzystywać wody zbiornika tj. zachować większą część linii brzegowej w formie 
porośniętych roślinnością brzegów, dostosować tereny przyległe do wód dla potrzeb ludności 
– ścieżki, kąpielisko, punkt widokowy itp. 

 utrzymać drożność rowów – eliminacja poprzecznych przegród, 

 utrzymać zadrzewienia śródpolne na obrzeżach miasta, 

 zachować wysokie wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej szczególnie na obrzeżach 
miasta, 

Jako priorytet należy traktować wprowadzenie programu renaturyzacji Bzury. Wymienione w 
niniejszym rozdziale aspekty dot. środowiska przyrodniczego przedstawiono na planszy 
Uwarunkowania – środowisko przyrodnicze, ograniczenia w zagospodarowaniu. 
 

Rozdział 4 
STAN DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 
4.1 WSTĘP 

W niniejszym rozdziale zasoby środowiska kulturowego rozważane są z punktu widzenia ochrony 
wartościowego dziedzictwa kulturowego (układy przestrzenne, obiekty architektury, budownictwa, 
techniki, założenia zieleni i zabytki archeologiczne) oraz kreacji nowych wartości krajobrazu 
kulturowego miasta, zespołów zabudowy i przestrzeni publicznych.  

Stosownie do wymagań art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) uwzględnione zostały charakterystyczne dla 
miasta ograniczenia i predyspozycje dotyczące zasobów środowiska kulturowego i krajobrazu 
wynikające z: 

 występowania obiektów zabytkowych, 

 obszarów chronionych, 

 stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków, 

 dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu, 

 stanu i funkcjonowania środowiska kulturowego. 

4.2 OCENA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU 

Na tym etapie prac, w oparciu o dostępny zakres informacji i opracowań uzupełnionych 
analizami, sporządzona została wieloaspektowa ocena uwarunkowań rozwoju środowiska 
kulturowego miasta Ozorkowa. Składają się na nią: 

 rozpoznanie dotychczasowych procesów przekształceń i dynamiki rozwoju przestrzennego 
miasta, 

 wyodrębnienie poszczególnych elementów substancji zabytkowej, 

 określenie istniejących form i sposobów ochrony substancji zabytkowej, 

 identyfikację i ocenę czynników zagrażających i modyfikujących analizowane zasoby.  

W pracy wykorzystano następujące materiały: 

 rejestr zabytków województwa łódzkiego, ewidencję obiektów zabytkowych, wypisy z kart 
ewidencyjnych zabytków arch. i bud., decyzje o wpisie do rejestru zabytków ważniejszych 
obiektów, 

 ewidencję stanowisk archeologicznych w obszarze AZP 62-50, 

 Miasto Ozorków – Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
miasta Ozorkowa,  Przedsiębiorstwo zagospodarowania miast i osiedli „Teren sp. z o.o.” 
Łódź 2001r., 

 Marek Kolejwa „Analiza wartości kulturowych miasta Ozorkowa” (Archiwum Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Łodzi), 
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 Stefan Rosiak „Ozorków-kolebka nowoczesnego przemysłu włókienniczego” (Archiwum 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi), 

 Krzysztof Dumała „Przemiany przestrzenne miast i osiedli przemysłowych w Królestwie 
Polskim w latach 1831-1869. Wrocław 1974., 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z dnia 27 
marca 2003r. z późn. zm.). 

Materiały kartograficzne: 

 Ozorków - mapa topograficzna miasta, skala 1 : 10 000, 

 Ozorków - projekt traktu z Parzęczewa do Ozorkowa, 

 Ozorków - czarno-biała reprodukcja projektu Wilhelma Dorsteina z 1816r. (kopia w AGAD 
Warszawa), 

 Ozorków - czarno-biała reprodukcja projektu Wilhelma Dorsteina z 1816r. poszerzonego  
o Strzeblew (kopia w AGAD Warszawa), 

 Projekt fabryki Schlosserów z 1848 roku (AGAD Warszawa), 

 Maszkowice – granica z Ozorkowem 1830 (AGAD Warszawa), 

 Plan Ozorkowa i okolic wykonany w Biurze Planu Regionalnego Łodzi wg fotoszkicu  
z czerwca 1934 roku w skali 1:7500 (zdjęcie w IKS w Warszawie oryginału nie odnaleziono) 

 Marek Kolejwa „Analiza wartości kulturowych miasta Ozorkowa” (Archiwum Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Łodzi)- analizy rysunkowe: 

- Stan zagospodarowania obszaru przed powstaniem miasta w 1807 roku. 

- Okres manufaktury w latach 1807-1821-realizacja pierwszego planu miasta 

- Okres pierwszych zakładów przemysłowych 1821-75 

- Stagnacja rozwoju przestrzennego miasta 1875-1934 

4.3 ARCHEOLOGIA. 

Od pradawnych czasów ludzie zakładali swoje osady w sąsiedztwie rzek na skarpach tarasów 
nad-zalewowych, tak aby z jednej strony zapewnić sobie zaopatrzenie w świeżą, słodką wodę,  
a z drugiej zabezpieczyć się przed ewentualnym zalaniem w razie powodzi. Szereg czynników 
środowiskowych decydował o przydatności miejsca do założenie osady. Należały do nich warunki 
glebowe - powodzeniem cieszyły się grunty niespoiste, w które łatwo wsiąkała woda (na glinach były 
budowane jedynie osady produkcyjne) - bliskość lasu, który dostarczał pożywienia, opału i materiału 
budulcowego oraz rzeźba terenu. Dolina rzeki Bzury zapewniała korzystne warunki potrzebne  
do lokalizowania osad ludzkich- dowodzi tego duża liczba występujących w obszarze doliny stanowisk 
oraz pełen przekrój chronologiczny badanych warstw archeologicznych.  

Pierwsze ślady bytności ludzi na terenach dzisiejszego Ozorkowa pochodzą już z okresu 
mezolitu. Ludzie w tym okresie prowadzili koczowniczy tryb życia, przemieszczając się za wędrującą 
zwierzyną i zakładając jedynie krótkotrwałe obozowiska. Nie produkowali ceramiki, do zachowanych 
wyrobów należą małe krzemienie w oprawach, łupane i gładzone, o kształtach geometrycznych, 
często trójkątnych lub trapezoidalnych.  Na ziemiach polskich nie występuje zbyt dużo śladów z tego 
okresu. W związku z częstym przemieszczaniem obozowisk zachowane przedmioty nie są 
zgromadzone w skoncentrowanych skupiskach i stanowiska archeologiczne są dość trudne do 
rozpoznania.  

Wśród najstarszych znalezisk na obszarze opracowania zdecydowanie najwięcej pochodzi  
z okresu neolitu, kiedy to nastąpiła pierwsza faza osiedleńcza - ludzie zaczęli zakładać pierwsze 
osady i budować ziemianki. Na terenach należących do dzisiejszego Ozorkowa występują znaleziska 
z tego okresu, głównie w postaci fragmentów naczyń ceramicznych wytworzonych przez kulturę 
pucharów lejkowych (KPL) oraz fragmentów naczyń ceramiczno-sznurowych należących  
do występującego w późniejszej fazie neolitu kręgu sznurowo-leśnego. W neolicie ludzie nie używali 
jeszcze metalu, a wszystkie narzędzia były wyrabiane z krzemienia. 

Pierwsze zachowane fragmenty ozdób i narzędzi z brązu należą do występującej we wczesnej 
epoce brązu kultury trzcinieckiej. Na obszarze opracowania występują nieliczne stanowiska z tego 
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okresu. Więcej stanowisk jest przypisanych długiej chronologicznie, występującej na przełomie epoki 
brązu i żelaza kulturze łużyckiej. W tym okresie wyrabiano już broń z brązu, a osadnictwo 
koncentrowało się w grodziskach obronnych (takich jak np. Biskupin) lub w otwartych osadach 
(szczególnie na południu Polski). Ludzie budowali ziemianki i półziemianki, często uzupełnione 
konstrukcją drewnianą - sumikowi-łątkową lub ścianami z plecionki wzmocnionej gliną i przekryte 
dachem.  

Zdecydowanie najwięcej znalezisk na terenach obecnego Ozorkowa pochodzi z kultury 
przeworskiej, która bujnie rozwijała się w dolinie Bzury. Była to kultura bardzo zaawansowana 
technicznie, znane było żelazo, ceramikę wyrabiano na kole w wysokich temperaturach. Plemiona 
utrzymywały ścisłe kontakty handlowe z Rzymem, produkując na wymianę przepiękne ozdoby z brązu 
i z bursztynu oprawnego w srebro i w złoto. Osady przeworskie były często zaopatrzone we własne 
studnie, co częściowo uniezależniało je od rzek. Hodowano zwierzęta pociągowe (woły), a nawet 
zwierzęta domowe, którym urządzano pochówek (były to najczęściej psy). Ziemianki były 
najprawdopodobniej wykorzystywane jako jamy magazynowe do przechowywania żywności, a 
zamieszkiwano w drewnianych chatach rozrzuconych w luźnym kręgu wokół otwartej przestrzeni 
wspólnej. Ślady zachowane z tego okresu wskazują, że w osadach budowano również budynki 
wspólne, które pełniły rolę świetlic i miejsca spotkań lub służyły do produkcji (np. tkania). 

Jak wspomniano wcześniej, na obszarze Ozorkowa występuje pełny przekrój chronologiczny 
warstw archeologicznych, po kulturze przeworskiej na terenie rozwijały się: kultura prapolska i polska,  
a następnie mieściły się osady wczesnośredniowieczne i średniowieczne.  

Rozmieszczenie i chronologia znalezisk wskazują, że na terenie występują miejsca, które były 
przez długi czas zamieszkiwane przez te same plemiona, czy też „grupy osadnicze”, rozwijające się  
pod wpływem różnych kultur i ewoluujące w czasie. Inne miejsca były zasiedlane przejściowo,  
a osady wymierały lub migrowano w inne miejsca, atrakcyjniejsze pod względem warunków bytowych 
(Schemat nr 6). 
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4.4 WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NA TERENIE OZORKOWA. 

Tabela 1. Zestawienie stanowisk archeologicznych w Ozorkowie 

L.p. Nr 
obszaru 

Miejscowość Nr 
stanowiska w 
obszarze 

skala 1:25 
000 

Nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

funkcja kultura chronologia 

1 62-50 KOWALEWICE 
MAŁE 

28 KO-1 
ślad osadniczy kultura przeworska okres rzymski 

   
  

osada kultura  wczesno-
średniowieczna 

X-XIII wiek 

2 62-50 KRZESZEW 
RZĄDOWY 29 KR-1 

osada  kultura przeworska 

 

starszy okres 
rzymski 

3 62-50 KRZESZEW 
RZĄDOWY 30 KR-2 

osada kultura przeworska okres 
przedrzymski/ 
rzymski 

4 62-50 KRZESZEW 
RZĄDOWY 

31 KR-3 
osada (jedno-
dworcze?) 

kultura przeworska okres przedrzymski 

5 62-50 KRZESZEW 
RZĄDOWY 

32 KR-4 
osada (jedno-
dworcze?) 

kultura przeworska okres rzymski 

6 62-50 KRZESZEW 
RZĄDOWY 33 KR-5 

osada  kultura średniowieczna wczesne 
średniowiecze i 
średniowiecze 

7 62-50 KRZESZEW 
RZĄDOWY 

34 KR-6 
osada  
(jednodworcze) 

kultura przeworska późny okres 
rzymski 
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L.p. Nr 
obszaru 

Miejscowość Nr 
stanowiska w 
obszarze 

skala 1:25 
000 

Nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

funkcja kultura chronologia 

     osada kultura średniowieczna wczesne 
średniowiecze/ 
średniowiecze 

     osada kultura nowożytna XVI/XVII wiek 

8 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

35 KR-7 
osada  kultura 

wczesnośredniowieczna 
wczesne 
średniowiecze 

9 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

36 KR-8 
ślad osadniczy kultura łużycka epoka brązu 

   
  

ślad osadniczy kultura wczesno-
średniowieczna 

wczesne 
średniowiecze 

     osada kultura nowożytna XVI/XVIII wiek 

10 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

37 KR-9 
osada 
(jednodworcze) 

kultura przeworska późny okres 
rzymski 

11 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

38 KR-10 
osada  kultura lateńska środkowy okres 

lateński 

12 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

39 KR-11 
osada  kultura przeworska okres rzymski 

13 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

40 KS-1 
osada  kultura trzciniecka wczesna epoka 

brązu 
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L.p. Nr 
obszaru 

Miejscowość Nr 
stanowiska w 
obszarze 

skala 1:25 
000 

Nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

funkcja kultura chronologia 

14 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

41 KS-2 
osada kultura wczesno-

średniowieczna 
X-XIII wiek 

     osada  kultura nowożytna XVI wiek 

15 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

42 KS-3 
osada kultura średniowieczna późne 

średniowiecze 

     ślad osadniczy kultura przeworska 

 

okres rzymski 

     osada  kultura nowożytna okres nowożytny? 

16 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

43 KS-4 
osada  kultura przeworska okres rzymski 

17 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

44 KS-5 
osada 
(jednodworcze?) 

kultura przeworska okres rzymski 

18 62-50 KRZESZEW 
SZLACHECKI 

45 KS-6 
osada  kultura łużycka okres halsztacki 

19 62-50 MASZKOWICE 
KOLONIA 

46 MA-1 skarb kultura 
wczesnośredniowieczna 

XI wiek 

20 62-50 OZORKÓW 47 O-8 osada  kultura łużycka epoka brązu 

21 62-50 OZORKÓW 48 O-9 osada  kultura łużycka? epoka brązu 
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L.p. Nr 
obszaru 

Miejscowość Nr 
stanowiska w 
obszarze 

skala 1:25 
000 

Nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

funkcja kultura chronologia 

22 62-50 OZORKÓW 49 0-10 osada kultura przeworska okres rzymski 

     osada kultura  wczesno-
średniowieczna 

wczesne 
średniowieczne 

     osada kultura nowożytna XV-XVI wiek 

23 62-50 OZORKÓW 
50 O-11 

osada 
(jednodworcza) 

kultura przeworska okres rzymski 

   
  

osada kultura wczesno-
średniowieczna 

IX-XII wiek 

24 62-50 OZORKÓW 51 O-12 osada  kultura łużycka epoka brązu 

25 62-50 OZORKÓW 52 O-13 osada  kultura przeworska okres rzymski 

26 62-50 OZORKÓW 53 O-14 osada  kultura przeworska okres rzymski 

27 62-50 OZORKÓW 54 O-15 osada kultura nowożytna XVIII / XIX wiek 

28 62-50 NOWE  MIASTO 
OZORKÓW 

55/56 ONM-1/2 Ślad osadniczy ? 

 

mezolit 

     osada / obozowisko kultura KPL neolit- faza 
wiórecka 

     ślad osadniczy krąg sznurowo-leśny późny neolit / WEB 
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L.p. Nr 
obszaru 

Miejscowość Nr 
stanowiska w 
obszarze 

skala 1:25 
000 

Nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

funkcja kultura chronologia 

     osada kultura trzciniecka II-III EB 

     osada wczesna kultura łużycka III/IV EB 

     osada późna kultura łużycka  OHaC-D 

     ślad osadniczy kultura przeworska OWR 

     osada kultura prapolska VIII-IX wiek 

     ślad osadniczy kultura polska XI-XIII wiek 

     ślady eksploatacji 
terenu 

kultura polska nowożytność XVI-
XX wiek 

29 62-50 NOWE MIASTO 
OZORKÓW 

57 0NM-3 
osada kultura przeworska okres rzymski 

   
  

osada kultura wczesno-
średniowieczna 

wczesne 
średniowiecze 

     osada kultura nowożytna XVI / XVII wiek 

30 62-50 NOWE MIASTO 
OZORKÓW 

58 ONM-4 osada kultura przeworska okres rzymski 
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L.p. Nr 
obszaru 

Miejscowość Nr 
stanowiska w 
obszarze 

skala 1:25 
000 

Nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

funkcja kultura chronologia 

31 62-50 NOWE MIASTO 
OZORKÓW 

59 0NM-5 
osada kultura przeworska okres rzymski 

   
  

ślad osadniczy kultura średniowieczna późne 
średniowiecze 

        

32 62-50 NOWE MIASTO 
OZORKÓW 

60 0NM-6 
osada kultura wczesno-

średniowieczna  
X-XIV wiek 

     ślad osadniczy kultura nowożytna XVI-XVII wiek 

33 62-50 NOWE MIASTO 
OZORKÓW 

61 0NM-7 
ślad osadniczy kultura przeworska okres rzymski 

     osada kultura nowożytna okres nowożytny 

34 62-50 NOWE MIASTO 
OZORKÓW 

62 0NM-8 
ślad osadniczy kultura przeworska okres rzymski 

     osada kultura średniowieczna średniowiecze 

     osada kultura nowożytna XVII-XVIII 

35 62-50 OZORKÓW 
67 O-16 

osada kultura łużycka IV-V okres epoki 
brązu 
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L.p. Nr 
obszaru 

Miejscowość Nr 
stanowiska w 
obszarze 

skala 1:25 
000 

Nr 
stanowiska 

w 
miejscowości 

funkcja kultura chronologia 

36 62-50 OZORKÓW 
68 O-17 

ślad osadniczy kultura łużycka IV-V okres epoki 
brązu 
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4.4 RYS HISTORYCZNY MIASTA. 

Pierwsze wzmianki pisemne na temat Ozorkowa pochodzą od Niesieckiego, a dotyczą faktu nadania  
w roku 1344 przez księcia łęczyckiego i dobrzyńskiego dóbr obejmujących zamek Ozorków wraz z młynem 
i „przyległościami” protoplaście rodu Szczawińskich - Dadzibogowi. Najstarsze zachowane dokumenty 
dowodzą, że na przestrzeni XVI, XVII i XVIII w Ozorkowie wprawdzie toczyło się życie, ale pozostawał on 
niewielką osadą złożoną zaledwie z dwóch osad zagrodniczych, młyna o dwóch kołach, dwóch rodzin 
osadniczych oraz karczmy. Właściciele Ozorkowa - Szczawińscy herbu „Prawdzic” - pozostawali w służbie 
Państwowej, czerpiąc dochody w postaci wypłat ze Skarbu Państwa. Do znamienitych postaci tego rodu 
należał żyjący w latach 1548-1620 kasztelan brzeziński i wojewoda łęczycki - Mikołaj Szczawiński  
- fundator kościoła PP Norbertanek w Łęczycy. Upamiętnia go tablica nagrobna ufundowana przez jego 
bratanka Jana Szymona Szczawińskiego, na której napis głosi: „wspaniałe czyny w wojnie moskiewskiej za 
króla Stefana, prawość.” Sam Jan Szymon Szczawiński, również pozostawał w służbie państwowej 
najpierw jako kasztelan, a następnie w roku 1643 jako wojewoda brzesko-kujawski. W czasie potopu 
szwedzkiego należące do niego dobra ozorkowskie zostały splądrowane przez najeźdźcę. Rodzina 
Szczawińskich wyprowadziła się do pobliskiego Strzeblewa, w którego posiadanie weszli na początku XVII 
wieku. Sam Szczawiński, który mocno podupadł na zdrowiu przed śmiercią, która nastąpiła w 1654 roku, 
zdążył jeszcze ufundować kościół w Ozorkowie. Po jego śmierci fundacji patronowały wdowa Regina  
z Sierakowskich Szczawińska oraz córka Domicella, zapisując fundusze na utrzymanie przy kościele 
szkoły i nauczyciela. 

Ostatnim właścicielem Ozorkowa z rodu Szczawińskich był miecznik Orłowski Jan Jakub Szczawiński, 
obwołany w styczniu 1769 roku marszałkiem konfederacji łęczyckiej. Za działalność przeciwko władzom 
carskim, należące do niego dobra: Strzeblew i Ozorków zostały wzięte w sekwestr wojskowy,  
co doprowadziło je do zupełnej ruiny. W konsekwencji Szczawiński zdecydował się zamienić w roku 1788 
należące do klucza dóbr strzeblewskich: wieś Strzeblewek, Samborz, Bugaj, Ozorków, Krzeszów 
Piskorzewski, Wróblew, Wytrzyszczki, folwark Ostoja pod Łęczycą oraz Słowik - na należące  
do skoligaconej  z nim przez żonę rodziny Starzyńskich inne dobra: Psary i Psarki.  

 

 

„Kościół i Rynek”: „Kłosy” 1872, Nr 386, s.340- najstarsza rycina 
Ozorkowa- reprodukcja z „Wiadomości Ozorkowskich” 

 

Nowym właścicielem Ozorkowa został pieczętujący się herbem Ślepowron Wincenty Starzyński, a po jego 
rychłej śmierci syn Ignacy Starzyński, który doprowadził osadę do rozkwitu. 

Ignacy Starzyński należał do średniej szlachty, nie stała za nim fortuna, ale miał niewątpliwie głowę  
do interesów i postanowił ze swoich bagnistych, niezbyt zdatnych pod uprawę ziem uczynić kolebkę 
dopiero rozwijającego się na polskich ziemiach przemysłu. W pierwszej kolejności rozplanował rozwój 
osady rzemieślniczej, wyznaczając w granicach Ozorkowa ulice i wydzielając działki osiedleńcze po 400 
prętów każda, oraz budując na rzece w rejonie Strzeblewa młyn olejny do produkcji surowca potrzebnego 
przy przędzeniu i folowaniu płótna. Następnie zwerbował w pobliskim Dąbiu 19 sukienników pruskich, 
którzy osiedlili się na ziemiach polskich w czasie jej intensywnej germanizacji za zaboru pruskiego  
i prawdopodobnie doświadczając trudności w zasymilowaniu się z lokalną społecznością polską, szukali 
możliwości poprawy swoich warunków bytowych. Do dziewiętnastu pruskich sukienników dołączyło się 
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dwóch grabowskich szewców i dnia 10 grudnia 1807 roku dziedzic Ignacy Starzyński, podpisał z grupą 
rzemieślników „sądowy kontrakt emphyteutyczny”  dotyczący użytkowania przekazywanych im  
w dzierżawę gruntów. Na mocy dokumentu, każdy osiedlający się miał otrzymać po mordze miary 
chełmińskiej ziemi ornej i łąki (ok. 0,59 ha) oraz po 300 prętów kwadratowych placu pod zabudowę. 
Zabudowa placów miała być zgodna z wytyczoną linią ulicy. Ponadto każdy osiedlający się miał otrzymać 
na zabudowę 9 sosen oraz prawo do produkcji potrzebnych cegieł oraz wypalania ich przy użyciu 
dworskiego drzewa. Zezwolono również na wypas bydła wraz z dworskim, na zbiór powału i pieńków  
na opał. Starzyński obiecał również nadanie ziemi pod przyszły kościół i cmentarz oraz pod szkołę wraz  
z morgą ziemi dla nauczyciela. Na osadnikach miał spoczywać obowiązek utrzymania szkoły i nauczyciela 
(przy czym dziedzic zastrzegł, że do szkoły będą mogły uczęszczać wszystkie dzieci z należących  
do niego dóbr). Starzyński zachował również na swoją wyłączność prawo propinacji (produkcji i sprzedaży 
alkoholu), wprowadzając zbiorową odpowiedzialność osadników w postaci kar pieniężnych w razie 
złamania przepisu. Osadnicy byli zobowiązani do uiszczenia wstępnej opłaty w wysokości 5 złotych oraz 
po upływie pół trzecia roku wolnego od opłat, płacenia wieczystej dzierżawy w wysokości: 38 złotych 
rocznie dla sukienników oraz 54 złotych rocznie dla innych rzemieślników - wypłacanych w grubej monecie 
srebrnej. Starzyński w zamian zobowiązał się do budowy w ciągu roku folusza i do osadzenia w nim 
odpowiedniego fachowca. 

Podpisany układ stanowił podstawę pod rozwój pierwszej w okręgu łódzkim osady przemysłowej,   
która otrzymała w 1820 roku prawa miasta prywatnego. 
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Ozorków- czarno-biała reprodukcja projektu Wilhelma Dorsteina z 1816r. 
(kopia w AGAD Warszawa) 

Pomimo podpisania kontraktu w 1807 roku na terenie Ozorkowa osiedliło się jedynie pięciu 
sukienników. W ciągu następnych trzech lat przybyło kolejnych dwunastu osadników różnych profesji. Byli 
pośród nich: kowal, krawiec, garbarz, rymarz oraz cieśle i kolejni sukiennicy. Dopiero w 1811 roku nastąpił 
gwałtowny napływ nowej ludności, co zaowocowało podpisaniem w dniu 13 marca 1811 roku we wsi 
Wytrzyszczki nowego kontraktu emphyteutycznego, który anulował poprzedni dokument i po 
wprowadzeniu niewielkich zmian (eliminacja odpowiedzialności zbiorowej osadników, ujednolicenie 
wysokości opłaty dzierżawy wieczystej, wykreślenie zapisu o ogólnej dostępności szkoły) przyjmował 
większość poprzednich zapisów. Nowy kontrakt podpisany przez 25 osadników, pozostawał podstawą 
prawną do określania warunków osiedlania się dla nowoprzybyłych, aż do roku 1866 (kiedy nastąpił koniec 
uwłaszczenia) i stanowił wzór dla zakładania pozostałych osad rzemieślniczych w Przemysłowym Okręgu 
Łódzkim.  



 

45 
 

 
Po podpisaniu kontraktu Starzyński rozpoczął starania o przyznanie osadzie praw miejskich, niestety 

starania jego zostały zablokowane przez gwałtowne zmiany polityczne, które nastąpiły po śmierci 
Napoleona. Dopiero rok 1815 wraz z ustaleniami Kongresu wiedeńskiego, przyniósł względną stabilizację 
polityczną, i otworzył perspektywy dalszego rozwoju kraju i przemysłu.  

W świeżo utworzonym Królestwie Polskim panowało duże zapotrzebowanie na wyroby sukiennicze. 
Sprzyjało to rozwojowi przemysłu włókienniczego w Ozorkowie. 

W owym czasie w miejscowości pracował już farbiarz, a Starzyński kontynuował starania o 
pozyskanie dla Ozorkowa praw miejskich. W roku 1815, a następnie 1816 powstały dwa plany rozwoju 
osady przygotowane przez zamieszkałego w Ozorkowie geometrę Jego Królewskiej Mości, Wilhelma 
Augusta Dorsteina. 

W tym czasie w Okręgu Łódzkim zaczęły się rozwijać małe miasta rządowe, takie jak Łódź. Władze 
okręgowe, prowadzące akcję uprzemysławiania, werbowały rzemieślników między innymi z terenów 
Ozorkowa, proponując im korzystne warunki osiedlenia i wieloletnie ulgi podatkowe. Powodowało to 
odpływ siły roboczej z osad prywatnych, i w pewnym stopniu hamowało ich rozwój, ale mimo to, 
Starzyńskiemu udało się w roku 1816 uzyskać dla Ozorkowa prawa miejskie. Dokument nadania praw 
(który dotarł do Ozorkowa dopiero w roku 1820) zatwierdzał dotychczasowy kontrakt pomiędzy 
Starzyńskim i osadnikami oraz regulował zasady funkcjonowania nowej społeczności miejskiej - ustalał 
liczbę i terminy targów i jarmarków oraz nakładał na miasto podatek konsumpcyjny dla skarbu Państwa. 
Nowe miasto musiało mieć władze miejskie oraz zaplanowany budżet. 

W 1816 roku na terenie Ozorkowa w sukiennictwie działało około 294 majstrów, 162 czeladników oraz 
133 uczniów. W miejscowości działała farbiarnia i drewniany folusz. W tym czasie wzrosła jakość 
produkowanych materiałów (dzięki zatrudnieniu postrzygacza), a wraz z przybyciem do miasta kupców 
rosyjskich poszerzył się rynek zbytu. Przemysł sukienniczy zaczął się mechanizować. Już w połowie roku 
1820 w mieście działały 403 warsztaty tkackie, a w nich łącznie 305 maszyn przędzalniczych, 305 grępli 
oraz 270 maszyn do czochrania wełny. W mieście działały dwie farbiarnie i 3 folusze. 

Już w roku 1811 Starzyński znalazł i sprowadził do Ozorkowa wraz z całym dobytkiem farbiarza- 
Samuela Wagnera, któremu wydzierżawił zagospodarowany zabudowaniami teren położony bezpośrednio 
nad rzeką. Mimo, że wstępnie Starzyński gwarantował farbiarzowi umową monopol na czynności 
farbiarskie w Ozorkowie, w roku 1821 sprowadził do miasta drugiego farbiarza, Christiana Wernera, 
osadzając go na gruntach Strzeblewskich. Kiedy w 1820 roku farbiarnię Wagnera strawił pożar, a jej 
właściciel niedługo później zmarł, wdowa wydzierżawiła zakład trzeciemu farbiarzowi, Reicherowi. W jakiś 
czas później schedę po ojcu przejął syn- Karol Wagner, ale nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca na 
rynku w warunkach ostrej konkurencji - duże zakłady sukiennicze, jak zakład braci Librachów, posiadające 
farbiarnie na własny użytek, nierzadko oferowały swoim klientom farbowanie płótna wyprodukowanego  
w innym zakładzie na bardzo korzystnych warunkach.  

Lepiej radził sobie wspomniany wcześniej Christian Werner. Energiczny i ambitny znalazł metody 
walki z konkurencją. Jednym z jego pierwszych działań było przekopanie od głównego koryta rzeki kanału, 
którym przeprowadził strumień wody przez swoją posiadłość i umożliwił funkcjonowanie farbiarni. Wkrótce 
sprowadził urządzenia farbiarskie i zaczął działalność, reklamując się na licznych wystawach i dość szybko 
bogacąc. Christain Werner zmarł nagle w roku 1842, ale część jego majątku przekazana w posagu córce 
Annie, posłużyła jako fundament kariery innemu znanemu potentatowi łódzkiej branży bawełnianej  
- Karolowi Scheiblerowi. 

Dogodne warunki przyciągnęły do Ozorkowa kapitalistów zagranicznych z ambicjami do rozwijania 
przemysłu na skalę fabryczną.  

W 1821 r. przybyli do Ozorkowa pochodzący z Akwizgranu bracia Fryderyk i Henryk Schlosserowie, 
doświadczeni przędzalnicy wełny na skalę fabryczną. Starzyński podpisał z nimi układ, na mocy którego 
zobowiązywał się wybudować w miejscu starego tartaku piętrowy, murowany budynek fabryki  
z pomieszczeniami mieszkalnymi na piętrze. Schlosserowie mieli wynajmować budynek i po uiszczeniu 
pierwszej opłaty wstępnej, płacić uzgodniony czynsz. 

Zgodnie z umową Schlosserowie wyposażyli budynek w nowoczesne maszyny przędzalnicze  
oraz postrzygackie i rozpoczęli produkcję. Wkrótce w 1823 roku podpisali ze Starzyńskim następny układ 
i wydzierżawili dodatkowo grunt oraz młyn z zamiarem przekształcenia go w folusz. Zakupili również 
położoną w sąsiedztwie zakładów działkę zabudowaną domem mieszkalnym. W roku 1828 Fryderyk 
Schlosser podjął decyzję o zakupie na własność przędzalni oraz dzierżawionego młyna. Po rozwiązaniu 
spółki z bratem, który powrócił do ojczyzny, Fryderyk Schlosser zakupił kolejny młyn i rozwijał 
przedsiębiorstwo bazując na produkcji przędzy wełnianej oraz folowaniu i postrzyganiu płótna. Kiedy  
w 1831 roku na skutek zmian, które nastąpiły po wybuchu powstania listopadowego, produkcja przędzy 
wełnianej przestała być opłacalna, Schlosser szybko zmienił profil przedsiębiorstwa, przestawiając je na 
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produkcję przędzy bawełnianej i zakupując w tym celu nowe maszyny. Dzięki temu udało mu się nie tylko 
uratować, ale i powiększyć firmę, która w roku 1837 zatrudniała już około 80 pracowników. Schlosser, który 
w 1838 roku otrzymał na krajowej wystawie wyrobów przędzarskich złoty medal drugiej klasy, był zapewne 
w owym czasie jednym z liderów życia społecznego w Ozorkowie. Do jego przedsięwzięć należało między 
innymi otworzenie szkoły niedzielnej oraz ogólnodostępnego parku publicznego. W międzyczasie w roku 
1833 właściciel miasta Ignacy Starzyński odsprzedał Ozorków znanemu finansiście hrabiemu 
Łubieńskiemu. 

 

  

 
Rysunki projektu fabryki Schlosserów 1848 

W roku 1848 w związku z nagłą i niespodziewaną śmiercią Fryderyka Schlossera prowadzenie 
rodzinnego przedsiębiorstwa przejęli jego synowie: Henryk i Karol. Wkrótce podzielili się spadkiem: Karol 
pozostał w Ozorkowie, aby kontynuować dzieło ojca, a Henryk przejął należące do rodziny grunta w 
Strzeblewie i przy udziale wspomnianego wcześniej przyszłego potentata łódzkiego przemysłu 
bawełnianego, Karola Scheiblera, rozpoczął budowę nowej fabryki włókienniczej.  

W latach osiemdziesiątych obie fabryki, które były zarządzane wspólnie, zatrudniały po 250 
robotników, w tym około 25% kobiet i około 10 % dzieci. Obaj właściciele brali udział w krajowych i 
międzynarodowych wystawach włókienniczych, dzięki czemu Ozorków stawał się miastem znanym, ale 
rosnąca konkurencja i starzenie się parku maszynowego blokowały dalszy rozwój przedsiębiorstwa.   

Przełomowym dla fabryk stał się rok 1893, kiedy w wielkim pożarze przepadła większość 
przestarzałych maszyn i zabudowań, a byli właściciele, korzystając z wysokich wypłat ubezpieczeniowych, 
założyli nową spółkę akcyjną i otworzyli w Ozorkowie nowoczesny zakład przemysłowy, który wkrótce 
zatrudniał 2000 robotników. 

 

 

Ozorków-projekt traktu z Parzęczewa do Ozorkowa  
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W Ozorkowie działało wiele przemysłowych zakładów tkackich, ale najprawdopodobniej pierwsza 

działająca na skalę przemysłową fabryka sukna i apretura należały do Gotlieba Lauzego. W latach 20-tych 
dziewiętnastego wieku Gotlieb Lauze (z zawodu siodlarz) nabył od Ignacego Starzyńskiego olejarnię  
oraz młyn z zamiarem przekształcenia go w folusz. Lauze zamieszkiwał w śródmieściu, prowadząc tam 
dobrze prosperujący i nieźle zaopatrzony w maszyny zakład tkacki. Pod wpływem kryzysu ekonomicznego  
na początku lat trzydziestych Lauze był zmuszony wystąpić o pożyczkę do Banku Polskiego. Wniosek jego 
musiał się spotkać z odmową, gdyż wiadomo, że ostatecznie zaciągnął pożyczkę prywatną od Fryderyka 
Schlossera i Christiana Wernera pod zastaw całego swojego majątku. Niestety pożyczka nie rozwiązała 
jego problemów z płynnością finansową, z którymi borykał się aż do roku 1843, kiedy wierzyciele zażądali 
zwrotu pieniędzy i doprowadzili do licytacji całego majątku, za bezcen wykupując nieruchomości  
oraz pozostałe mienie bankruta. Sam Lauze w wieku 62 lat uzyskał świadectwo ubóstwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozorków rok 1831-projekt traktu z Parzęczewa 
do Ozorkowa  

Jednym z beneficjentów licytacji, był Józef Librach, który za śmiesznie niską cenę zakupił położony  
w śródmieściu majątek Lauzego.  

Librachtowie zamieszkiwali w Ozorkowie już od roku 1817, a w roku 1824 podpisali umowę na 
dzierżawę wieczystą działki budowlanej położonej przy głównej ulicy Ozorkowa oraz gruntu ornego i łąki. 
Wiadomo, że na początku lat czterdziestych dziewiętnastego wieku Librachtowie byli właścicielami fabryki 
włókienniczej, w której funkcjonował cały cykl produkcyjny, zaczynając od przędzy, a kończąc na apreturze 
- wykańczaniu płótna. Należąca do fabryki apretura przyjmowała do wykańczania sukna produkowane  
w innych fabrykach, oferując bardzo konkurencyjne na rynku ceny i zasady rozliczenia, co wywoływało 
protesty wśród ozorkowskich farbiarzy i postrzygaczy. Kryzys lat trzydziestych dziewiętnastego wieku 
dotknął również przedsiębiorstwo Librachtów, powodując problemy finansowe. W roku 1853 część 
zabudowań i podstarzałych maszyn fabrycznych przepadła w pożarze, a Librachtowie utrzymywali,  
że otrzymane odszkodowanie pokryło jedynie połowę rzeczywistych strat. Fabryka odrodziła się,  
ale zatrudniała jedynie połowę personelu zaangażowanego przed pożarem. W końcu w roku 1858 byli 
licytatorzy majątku Lauzego sami zbankrutowali i zostali zlicytowani. 

Do innych znanych w Ozorkowie przemysłowców włókienniczych należeli między innymi: Herez Jakub 
Gliksman oraz prowadzący spółkę Margules i Szreter, których działalność w Ozorkowie zakończyła się 
wraz z pożarem należącej do nich fabryki. Oprócz wymienionych zakładów przemysłowych w Ozorkowie 
działało wiele mniejszych przedsiębiorstw i około tysiąca samodzielnych warsztatów przędzalniczych. 

Ozorków, który w pierwszej połowie XIX wieku rozwijał się bardzo szybko, w drugiej połowi stulecia 
popadł w stagnację. Wykształcony układ przestrzenny miasta nie ulegał zmianom, a ludność wzrastała 
bardzo powoli. Jego rozwój ograniczały w pewnej mierze szybko wzrastające konkurencyjne miasta 
rządowe jak Łódź i Zgierz, jak również trudne warunki terenowe nie sprzyjające rozrostowi miasta. 
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Pierwsze dwudziestolecie XX wieku nie przyniosło ze sobą większych zmian. W 1922 roku została 

oddana do użytku linia tramwajowa komunikacji podmiejskiej łącząca Ozorków z Łodzią. W 1925 roku 
uruchomiono przebiegającą pobliżu miasta linię kolejową Łódź - Kutno. 

W latach trzydziestych w Ozorkowie wzniesiono pierwszą w dziejach siedzibę władz miejskich - 
okazały budynek magistratu (później Zarządu Miejskiego). Tuż przed drugą wojną światową ludność 
osiągnęła liczbę 17 tysięcy, ale plan przestrzenny miasta nie uległ zasadniczym zmianom, a Ozorków 
nadal pozostawał małym miastem włókienniczym w łódzkim okręgu przemysłowym. W mieście rozwijała 
się głównie zabudowa jednorodzinna z nielicznymi budynkami typu wielorodzinnego. II wojna światowa nie 
przyniosła miastu większych zniszczeń zabudowy.  

Tragiczny był natomiast wojenny bilans strat ludzkich. W trakcie II wojny światowej hitlerowcy 
wymordowali 6 tysięcy mieszkańców narodowości żydowskiej, zburzyli bożnicę i zrównali z ziemią 
cmentarz żydowski, sadząc na nim las. Po wojnie miasto pozbawione 1/3 mieszkańców powoli wracało do 
rytmu normalnej egzystencji. Zaczęto zagospodarowywać tereny wcześniej użytkowane tylko rolniczo, ale 
głównym ośrodkiem kształtującym przemysłowy charakter miasta pozostawały niefunkcjonujące już dzisiaj 
państwowe Ozorkowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego na Strzeblewie. 

 
4.5 ROZWÓJ PRZESTRZENNY OZORKOWA (na podstawie opracowania „Analiza wartości kulturowych 

miasta Ozorkowa” autorstwa arch. Marka Kolejwy (Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Łodzi ). 

Jak wspomniano wcześniej, już przed podpisaniem pierwszego „traktatu emphyteutycznego”, które 
nastąpiło w roku 1807 musiał powstać plan podziału gruntów z wymierzeniem ulic i działek dla nowych 
osadników. W traktacie umieszczono także pierwsze regulacje przestrzenne, które nakazywały osadnikom 
stawiać domy w jednej linii zabudowy równoległej do ulicy oraz określano sposób ich wykończenia: 
 „w jednej linii, gontami pokryte lub dachówką, z murowanymi kominami od ognia bezpieczne […]”. 
Zabudowa koncentrowała się najprawdopodobniej w rejonie dawnego placu przedkościelnego w kształcie 
prostokąta, z którego wyprowadzono uliczkę wzdłuż jego osi.  

Ozorków powstawał na gruntach należących w całości do dziedzica Starzyńskiego i chociaż 
lokalizację rynku nowej osady dopasowano do istniejącego kościoła i karczmy (pozostałości po starym 
folwarku), to całe założenie było właściwie lokacją osady na „surowym korzeniu”. Na Strzeblewie 
funkcjonował drugi folwark, zaopatrzony najprawdopodobniej w gorzelnię i cegielnię. 

 

 

arch. Marek Kolejwa „Analiza wartości kulturowych miasta Ozorkowa”- na podstawie planszy 1 

Początkowo funkcje produkcyjne i mieszkalne w domostwach sukienniczych mieściły się pod jednym 
dachem. Duże działki pozwalały na uprawę roli i wypas bydła. Rzeka dostarczała napędu dla niezbędnych 
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do produkcji sukna urządzeń mechanicznych i miękkiej wody potrzebnej przy folowaniu i farbowaniu 
płótna. 

W roku 1815, a następnie 1816, na fali starań o pozyskanie dla Ozorkowa praw miejskich powstały 
dwa plany pomiarowo-projektowe osady przygotowane przez zamieszkałego w Ozorkowie geometrę Jego 
Królewskiej Mości - Wilhelma Augusta Dorsteina. 

 

 

arch. Marek Kolejwa „Analiza wartości kulturowych miasta  Ozorkowa”- na podstawie 
planszy 2 

Planista musiał dostosować swój projekt do trudnych warunków terenowych. Bagniste rozlewiska 
z  jednej, a koryto rzeki Bzury z drugiej strony ograniczały rozwój zabudowy. Wilhelm Dorstein oparł swój 
plan zabudowy o trakt ze Zgierza do Łęczycy, który w centralnej części na odcinku 700 m poszerzył do 
50 m, projektując po obu jego stronach szerokie aleje i tworząc w ten sposób wielkie, miejskie wnętrze. 
Aleje były od zachodu ograniczone zabudowaniami kościoła katolickiego, a na wschodnim krańcu 
wyznaczono działkę pod kościół ewangelicki. Po stronie południowej, przy rzece, wyznaczono obszar 
zabudowy przemysłowej (istniał już tam folusz) wydzielając płytkie 20-metrowej szerokości działki, a od 
północy przy łąkach i polach uprawnych miała się rozwijać zabudowa mieszkaniowa na szerokich 27-
metrowych działkach o powierzchni około 3 morgi każda. Na wschodnim krańcu alei zaprojektowany został 
trójkątny plac, z którego boku początek brały cztery ulice. Jedna z nich prowadziła do Piotrkowa (ul. 
Zgierska), druga do Łowicza (ul.18 Stycznia - dawna Maszkowska), a pozostałe dwie przechodziły w drogi 
polne - jedna prowadząc do Krzeszowa, a druga do parku zaprojektowanego na płaskowyżu powyżej 
osady. W założeniu przestrzennym miasta stworzonym przez geometrę czasów stanisławowskich 
uwidocznił się wpływ wielkich założeń parkowo-rezydencjonalnych. 
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arch. Marek Kolejwa „Analiza wartości kulturowych miasta Ozorkowa”- na podstawie planszy 3 
 

W 1815 roku Ozorków posiadał 256 domów mieszkalnych i 157 warsztatów sukienniczych. W roku 
1820 miasto zajmowało 781 morgów i 134 pręty kwadratowe miary chełmińskiej i graniczyło ze wsiami: 
Maszkowice, Krzeszew Królewski, Krzeszew Szlachecki i ze Strzeblewem. W roku 1821 do Ozorkowa 
przyłączono Strzeblew zwiększając jego powierzchnię o dalsze 134 morgi i 32 pręty.  
Wraz z wybudowaniem pierwszej fabryki (przędzalni Schlossera) rozpoczęło się stopniowe wyodrębnianie 
funkcji przemysłowych z terenów mieszkaniowych. 

 

 
arch. Marek Kolejwa „Analiza wartości kulturowych miasta Ozorkowa”- na podstawie planszy 4 
 

W związku z rozwojem przemysłu w Strzeblewie od 1831 roku zabudowa rozwijała się głównie w tej 
części miasta. W roku 1820 miasto nie miało jeszcze brukowanych nawierzchni ulic. Dopiero w latach 1835 
- 51 przystąpiono do utwardzania nawierzchni (najpierw trzech ulic).  

Po wprowadzeniu maszyny parowej zabudowa przemysłowa uniezależniła się od sąsiedztwa rzeki  
i nastąpiła ekspansja na tereny podmokłej doliny. 
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Przed rokiem 1830, w związku ze stałym napływem nowej ludności i rozrastaniem się miasta, na 

lewym brzegu rzeki przygotowano nowe tereny mieszkaniowe. Ze środka południowej pierzei rynku 
poprowadzono w poprzek doliny Bzury drogę w kierunku nowo założonej osady Konstancja (ok.1923 roku), 
wyznaczając w odległości około 600 m od Starego Rynku - Nowy Rynek. Rynek i przyległe ulice otrzymały 
zwartą pierzeję zabudowy jeszcze przed rokiem 1830. W tym czasie zabudowa miejska była głównie 
drewniana. W 1857 roku na 480 budynków tylko 24 były murowane i zgrupowane były głównie przy rynku 
kościelnym i alei. W 1830 roku we wschodniej pierzei Starego Rynku, obok kościoła katolickiego 
wzniesiony został mieszczący 15 sklepów budynek jatek rzeźniczo-piekarskich.  Długi, otwarty w stronę 
placu opartymi na kolumnadzie podcieniami budynek niestety nie zachował się do dziś. W 1842 roku we 
wschodniej pierzei trójkątnego placu kończącego Aleje wzniesiony został wg projektu Piotra Frydrycha 
murowany kościół ewangelicki. Budynek o charakterze późno-klasycystycznym monumentalnym portykiem 
zamknął wschodnią perspektywę Alej.  

Charakterystyczną cechą historycznego planu Ozorkowa była jego rozległość i podział na dwa 
ośrodki: polski i niemiecki. Ta wieloośrodkowa struktura planu utrzymała się do dziś, wyodrębniając w 
planie miasta jednostki zabudowy skoncentrowane wokół Zielonego Rynku i Nowego Rynku rozdzielone 
niezabudowanymi terenami doliny Bzury. Do lat 50-60, poza małymi fragmentami, nie wykształciły się 
zwarte zespoły zabudowy, a typowy układ prezentował zabudowę pasmową wzdłuż ulicy z otwartymi 
terenami na tyłach posesji. Trudne warunki fizjograficzne odsuwały nową zabudowę od tkanki 
staromiejskiej i nowe zespoły zabudowy powstawały w pewnym oddaleniu na terenach korzystniejszych 
dla ich lokalizacji.  

Taki zatrzymany w rozwoju plan z 1830 roku przetrwał do dziś w prawie niezmienionym stanie z 
otwartym układem zabudowy i szeregiem elementów ukształtowanych w okresie jego powstawania i 
wczesnego rozwoju. 

4.6 CHARAKTERYSTYKA WYBRANEJ ZABUDOWY ZABYTKOWEJ MIASTA OZORKOWA  
(na podstawie opracowania „Analiza wartości kulturowych miasta Ozorkowa” autorstwa arch. Marka 
Kolejwy (Archiwum Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi ). 
 
Kościół katolicki p.w. Świętego Józefa 

Najstarszy zachowany obiekt w mieście. Konsekrowany w roku 1668, był rozbudowywany kolejno w 
1885 i 1934 roku. Zachowane zostało oryginalne, wieloboczne prezbiterium oszkarpowane przez wschodni 
szczyt nawy. Orientowany, zwieńczony wieżą z barokowym hełmem, kościół uzupełnia wschodnią pierzeję 
rynku i jest doskonale eksponowany z północno-zachodniego kierunku ul. Listopadowej (była ul. Hanki 
Sawickiej). 

Kościół ewangelicki  

Zbudowany w roku 1842 wg projektu arch. Piotra Frydrycha i przerobiony pod koniec XIX wieku, 
utrzymany jest w późno-klasycystycznym stylu. Monumentalny, koryncki portyk kolumnowy zamyka 
wschodnią perspektywę Alej. Nad nawą wznosi się kopuła zwieńczona smukłą latarnią.  

Kaplica p.w. Najświętszego Serca Jezusowego sióstr Urszulanek 

Zbudowana w latach 1928-32 skromną formą nawiązująca do klasycyzmu we wsi Bugaj. 

Pałac Schlosserów przy ul. Listopadowej 

Klasycystyczny pałac wzniesiony w 2 ćwierci XIX wieku. Budynek piętrowy z dachem dwuspadowym 
zaprojektowany na planie prostokąta - elewacja frontowa z płytkim ryzalitem zwieńczonym trójkątnym 
szczytem oraz z balkonem, elewacja ogrodowa z półkolistym ryzalitem. Zamyka perspektywę ulicy  
od strony rynku. 

Pałac Schlosserów przy ul. Łęczyckiej 

Zbudowany w latach 50-tych XIX wieku wg projektu niemieckiego architekta F. Adlera. Rozbudowany  
w latach 1870-80 w stylu późnego empire. Elewację frontową zdobi kolumnowy portyk, a elewację 
zachodnią wnęki wypełnione wazonami. Budynek umiejętnie przebudowany w latach 50-tych 
(podwyższono dach). 

Budynki mieszkalne 

Najstarszym typem domu wznoszonego wraz z powstaniem osady był dom rzemieślnika. 
Skromniejszą jego odmianę stanowi parterowy, drewniany budynek z dwuspadowym dachem krytym 
oryginalnie gontem lub dachówką ze zlokalizowanym po środku wejściem i sienią przejściową, oraz trzema 
oknami po każdej stronie. Przykłady tego typu zabudowy można zobaczyć przy ul. Kościuszki nr 7 oraz 24. 
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Bardziej okazałą formą domu rzemieślnika jest parterowy, murowany budynek dwutraktowy 

z dwuspadowym, naczółkowym dachem. Skromny klasycystyczny budynek jest ozdobiony boniami, 
obramieniami okien i wgłębionym portalem wejściowym na elewacji frontowej Przykładem tego rodzaju 
budynku jest dom postrzygacza zachowany przy Al. S. Wyszyńskiego 26, a także utrzymana w podobnym 
stylu rezydencja Schellera przy ul. Wigury. Przedstawiony rodzaj architektury był typowy dla domów 
miejskich wznoszonych około połowy XIX wieku w ośrodkach przemysłowych (Aleksandrów, Łęczyca). 

Najbardziej rozwiniętą formą domu rzemieślnika jest murowany budynek jednokondygnacyjny 
z poddaszem użytkowym, zaopatrzony w trójkątne zwieńczenie (facjatkę) nad wejściem z oknem.  
W późniejszym okresie podwyższeniu uległa ścianka kolankowa, a dach miał mniejszy spadek. Zabudowa 
utrzymana w stylu domu rzemieślnika występuje niemal na obszarze całego Starego Miasta. 

W późniejszym okresie, wraz z postępującym uprzemysłowieniem i rozwojem miasta, budynki 
parterowe okazały się zbyt małe. Zaczęto budować dwutraktowe budynki piętrowe, rozplanowane na 
rzucie prostokąta, przekryte dwuspadowym dachem naczółkowym. Funkcji mieszkaniowej towarzyszyły na 
ogół funkcje usługowe: drobne rzemiosło, handel lub inne usługi. Najokazalszym przedstawicielem tego 
typu jest wzniesiony w I ćwiartce XIX wieku przy ul. S. Wyszyńskiego 2, budynek z apteką. Symetryczna 
elewacja jest ozdobiona płytkimi ryzalitami i trójkątnym zwieńczeniem nad wejściem. Inne podobne obiekty 
o charakterze wyraźnie klasycystycznym to budynki przy ul. S. Wyszyńskiego nr 8 i 16 oraz - tworzące całe 
odcinki zwartych pierzei - budynki przy ul. Listopadowej (dawniej ul. H. Sawickiej) oraz w pierzei rynku. Ten 
typ budynków był wznoszony do trzeciej ćwiartki XIX wieku. 

Pod koniec XIX wieku pojawia się inny typ budynku - również dwupiętrowy, ale przekryty dachem  
o mniejszym spadku i z wyższą ścianką kolankową, zdecydowanie skromniejszy i pozbawiony ozdób  
- kamienica czynszowa. Kamienice czynszowe również tworzą ciągi zwartych pierzei w rynku. Na tyłach 
kamienic budowane są oficyny integralnie związane z budynkami frontowymi. 

Innym typem budynku charakterystycznego dla ośrodków przemysłowych jest przyfabryczny, 
mieszkalny budynek wielorodzinny, który wznoszony był na ogół dla średniego i wyższego personelu 
technicznego. Budynki noszą zwykle cechy stylu epoki, w której zostały zbudowane. Największy budynek 
reprezentatywny dla tego rodzaju mieści się na rogu ul. Listopadowej i ul. Żwirki. Pierwsze budynki 
wielorodzinne w Ozorkowie powstały dopiero w czasie II wojny światowej.  

Budynki użyteczności publicznej oraz budynki przemysłowe. 

Wzniesiony pod koniec XIX wieku budynek elitarnej szkoły ewangelickiej Schlossera przy ul. 
Listopadowej (była ul. Hanki Sawickiej 13) łączy w sobie cechy kamienicy czynszowej i zabudowy 
fabrycznej. W podobnym duchu były utrzymane obecnie już przebudowane budynki: dom starców  
przy ul. Mickiewicza oraz powszechna szkoła przy ul. Kościuszki. 

Do innych cennych obiektów zabytkowych należy wzniesiony w latach 20-tych XX wieku zespół 
budynków dworca kolejowego oraz szkoła nr 2 przy ul. Żwirki.  

Wśród budynków przemysłowych na uwagę zasługują: piętrowy budynek dawnej motarni  
przy ul. Listopadowej (była ul. Hanki Sawickiej 6) z klasycystyczną fasadą zdobioną boniami, gzymsami  
i detalem oraz wzniesiony pod koniec XIX wieku wielkoprzemysłowy budynek na Strzeblewie  
przy ul.Łęczyckiej (jedynie fragmenty zachowane w oryginale). 

4.7 CMENTARZE 

Na terenie Ozorkowa znajdują się cztery zabytkowe cmentarze: 

 Cmentarz rzymsko-katolicki, tzw. „stary” z drugiej połowy XVII wieku- parafia św. Józefa,  
ul. Zgierska 37, 

 Cmentarz rzymsko-katolicki p.w. św. Wincentego, lata 20 XX w., ul. Podleśna, 

 Cmentarz ewangelicko-augsburski, 1807 r., ul. Cmentarna 1, 

 Cmentarz żydowski, XIX w., ul. Graniczna / ul. Sosnowa. 

4.8 ZABYTKI KOLEJNICTWA  

Wśród obiektów wpisanych do rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków figuruje przestrzenny 
układ komunikacyjny kolejki wąskotorowej – Krośniewickiej Kolei Dojazdowej. Pierwszy odcinek torów  
o szerokości 750 mm został zbudowany w roku 1910 r. na potrzeby cukrowni Ostrowy. W roku 1914, 
wojska niemieckie wykorzystując istniejące od 1913 r. koleje wąskotorowe cukrowni Brześć, Dobre  
i Ostrowy przekuły na 600 mm odcinek torów Dobre-Płowce oraz wybudowały odcinek do Krośniewic także 
o prześwicie 600 mm- dla celów zaopatrzenia frontu. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. odcinki 
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kolejki zostały scalone i ujednolicone do szerokości 750 mm, a kolej zaczęła pełnić znaczącą rolę  
jako środek transportu w tym regionie kraju.  

Krośniewicka Kolej Dojazdowa stanowiła wraz z Gnieźnieńską i Sompolińską koleją część składową 
Kujawskiej Kolei Dojazdowej z zarządem w Krośniewicach. Kujawska Kolej Dojazdowa posiadała 
najdłuższą sieć wąskotorową w Polsce. Niestety z biegiem lat znaczenie kolejki malało, w związku  
ze wzrostem transportu samochodowego ruch pasażerski na liniach kolejowych malał i w końcu wiele linii 
rozebrano. W 1992 r. kolejkę wyłączono z Kujawskich Kolei Dojazdowych, a w 2001 r. PKP całkowicie 
zawiesiło ruch i następnie przekazało ją Urzędowi Gminy Krośniewice.  

Od roku 2005 wznowiono kursy Krośniewickiej Kolei Dojazdowej na trasie Krośniewice-Ozorków. 

4.9 OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO REJESTRU WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA 
ZABYTKÓW 

Zestawienie obiektów objętych wpisem do rejestru zabytków 

L.p. Obiekt Numer w rejestrze 

1. kościół parafialny pw. św. Józefa, ul. Jana Pawła II 1/3, 1668, 
1885, 1935 

nr rej.: A/499 z 4.08.1967 

2.  Zespół kościoła ewangelickiego, ob. Kościoła p.w. Dwunastu 
Apostołów, w tym: 

 

kościół ewangelicki, ul. Zgierska 2, 1842 nr rej.: A/535 z 11.08.1967 

dzwonnica nr rej.: A/536 z 11.08.1967 

plebania, ul. Zgierska 9, 1842 nr rej.: A/537 z 11.08.1967 

3.  Domy przy Pl. Jana Pawła II  

3.1 domy pl. Jana Pawła II 1, poł. XIX w. nr rej.: A/504 z 4.08.1967 

3.2 dom, pl. Jana Pawła II 3, 1 poł. XIX w., nr rej.: A/505 z 4.08.1967 

3.3 dom, pl. Jana Pawła II 7, koniec XIX w., nr rej.: A/506 z 4.08.1967 

3.4 dom, pl. Jana Pawła II 16, koniec XIX w., nr rej.: A/507 z 4.08.1967 

3.5 dom, pl. Jana Pawła II 17, koniec XIX w., nr rej.: A/79 z 4.08.1967 

3.6 dom, pl. Jana Pawła II 18, poł. XIX w., nr rej.: A/508 z 4.08.1967 

3.7 dom, pl. Jana Pawła II 19, poł. XIX w., nr rej.: A/509 z 4.08.1967 

3.8 dom, pl. Jana Pawła II 20, 1 poł. XIX w., nr rej.: A/510 z 4.08.1967 

4. dom, ul. Kościuszki 29, koniec XIX w., nr rej.: A/519 z 8.08.1967 

5. Zespół fabryczno-rezydencjonalny Schlosserów, w tym:  

dawna motarnia bawełny, ul. Listopadowa 6, koniec XIX w., nr rej.: A/501 z 4.08.1968 

pałac Schlosserów, ul. Listopadowa 6 b, koniec XIX w., nr rej.: A/500 z 4.08.1967 

6. domy przy ul. Listopadowej:  

6.1 dom, ul. Listopadowa 6 d, koniec XIX w., nr rej.: A/520 z 8.08.1967 

6.2 dom, ul. Listopadowa 6 c, koniec XIX w., nr rej.: A/521 z 8.08.1967 
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L.p. Obiekt Numer w rejestrze 

6.3 dom, ul. Listopadowa 20, poł. XIX w., nr rej.: A/523 z 8.08.1967 

6.4 dom, ul. Listopadowa 25 a, poł. XIX w., nr rej.: A/524 z 8.08.196 

7. pałac Schlosserów, ul. Łęczycka 7, poł. XIX w., nr rej.: A/306 z 6.12.1984 

8. dwór Scheiblerów, ul. Wigury 14, 2 poł. XIX w., nr rej.: A/503 z 4.08.1967 

9. Domy przy ul. Wyszyńskiego:  

9.1 dom, ul. Wyszyńskiego 2, 1825, nr rej.: A/511 z 4.08.1967 

9.2 dom, ul. Wyszyńskiego 4, poł. XIX w., nr rej.: A/1126 z 19.06.1972 

9.3 dom, ul. Wyszyńskiego 6, poł. XIX w., nr rej.: A/1127 z 19.06.1972 

9.4 dom, ul. Wyszyńskiego 8, poł. XIX w., nr rej.: A/512 z 4.08.1967 

9.5 dom, ul. Wyszyńskiego 16, poł. XIX w., nr rej.: A/1128 z 19.06.1972 

9.6 dom, ul. Wyszyńskiego 20, drewniany, 2 poł. XIX w., nr rej.: A/513 z 4.08.1967 

9.7 dom, ul. Wyszyńskiego 26, 2 poł. XIX w., nr rej.: A/78 z 4.08.1967 

9.8 dom, ul. Wyszyńskiego 33, drewniany, poł. XIX w., nr rej.: A/515 z 4.08.1967 

9.9 dom, ul. Wyszyńskiego 35, poł. XIX w., nr rej.: A/516 z 8.08.1967 

10. przestrzenny układ komunikacyjny kolejki wąskotorowej – 
Krośniewicka Kolej Dojazdowa 

nr rej.: A-31 z 28.12.1998 i z 
10.10.2006 

 

 

 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kro%C5%9Bniewicka_Kolej_Dojazdowa&action=edit&redlink=1
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4.10  ZESTAWIENIE BUDYNKÓW W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

L.p. 
lokalizacja-
ulica/plac 

nr budynek/ obiekt nr działki, obrębu 

1 teren PKP  Dworzec PKP, murowany, ok.1925r. 113/2 w obrębie 1 

2 Łęczycka 5a Oficyna pałacu Schlosserów, murowany 1885r. 68/21 w obrębie 3 

3 Łęczycka 9 
Dom mieszkalny (piętro nadbud. po 1960r.) murowany 
1885r. 

68/72 w obrębie 3 

4 Łęczycka 5a Dom mieszkalny murowany lata 90-te XIX w. 68/16 w obrębie 3 

5 Łęczycka 5 Stajnia murowana, 1885 68/80 w obrębie 3 

6 
Plac Jana 
Pawła II 

2 Dom murowany, I poł. XIX w. 258 w obrębie 5 

7 
Plac Jana 
Pawła II 

8 Dom murowany, I poł. XIX w. 182 w obrębie 6 

8 
Plac Jana 
Pawła II 

11 Dom murowany, poł. XIX w. 80 w obrębie 6 

9 
Plac Jana 
Pawła II 

12 Dom murowany, I poł. XIX w. 94 w obrębie 6 

10 
Plac Jana 
Pawła II 

13 Dom murowany, połowa XIX w. 95 w obrębie 6 

11 
Plac Jana 
Pawła II 

14 Dom murowany, połowa XIX w. 78 w obrębie 6 

12 
Plac Jana 
Pawła II 

17 Dom murowany, 2 poł. XIX w. 75 w obrębie 6 

13 Kościelna 15 Dom murowany, połowa XIX w. 176 w obrębie 6 

14 Kościelna 21 Dom murowany, połowa XIX w. 173 w obrębie 6 

15 Joselewicza 7 Dom murowany, połowa XIX w. 88 w obrębie 6 

16 Joselewicza 10 Dom murowany, połowa XIX w. 99/1 w obrębie 6 

17 Kościuszki 8 Dom murowany,2 ćw. XIX w. 104 w obrębie 6 

18 Kościuszki 24 Dom murowany, połowa XIX w. 113/1 w obrębie 6 

19 Łęczycka 2A Dom murowany, połowa XIX w. 1/1 w obrębie 5 

20 Łęczycka 2 Dom murowany, połowa XIX w. 1/1 w obrębie 5 

21 Łęczycka 10 Dom murowany, połowa XIX w. 171 w obrębie 4 

22 Łęczycka 16 Dom murowany, połowa XIX w. 168 w obrębie 4 

23 Mickiewicza 1 
Dom murowany k. XIX w.(d. Dom starców Fund. 
Schlosserów) ob. mieszkalny, poł. XIX w. 

63 w obrębie 6 
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L.p. 
lokalizacja-
ulica/plac 

nr budynek/ obiekt nr działki, obrębu 

24 Mickiewicza 5 Dom murowany, połowa XIX w. 60 w obrębie 6 

25 Listopadowa 1 Dom murowany, połowa XIX w. 
72/1, 73 i 74 w 
obr. 6 

26 Listopadowa 3 Dom murowany, 2 połowa XIX w. 71 w obrębie 6 

27 Listopadowa 5 Dom murowany, 2 połowa XIX w. 69 i 70 w obr. 6 

28 Listopadowa 9 Dom drewniany, XIX/XX w. 66/13 w obrębie 6 

29 Listopadowa 10 Dom murowany, połowa XIX w. 52 w obrębie 5 

30 Listopadowa 11 Dom drewniany, połowa XIX w. 65/5 w obrębie 6 

31 Listopadowa 14 Dom murowany, 2 połowa XIX w. 363 w obrębie 5 

32 Listopadowa 18 Dom murowany, około połowy XIX w. 30/6 w obrębie 5 

33 Listopadowa 21 Dom murowany, 2 połowa XIX w. 51/1 w obrębie 6 

34 Listopadowa 24 Dom murowany, polowa XIX w. 24 w obrębie 5 

35 Listopadowa 32 Dom murowany ok. poł. XIX w. 19 w obrębie 5 

36 Sienkiewicza 1 Dom murowany poł. XIX w. 14 w obrębie 9 

37 Sienkiewicza 3 Dom murowany, poł. XIX w. 15 w obrębie 9 

38 Sienkiewicza 17 Dom murowany, poł. XIX w. 23 w obrębie 9 

39 Sienkiewicza 19 Dom murowany, poł. XIX w. 
24/1, 24/3 i 24/4 w 
obr. 9 

40 Sienkiewicza 21 Dom murowany, poł. XIX w. 25/1 w obrębie 9 

41 Sienkiewicza 25a Dom murowany, pierwsza poł. XIX wieku 28/2 w obrębie 9 

42 Wyszyńskiego 25 Dom murowany, druga poł. XIX wieku 274/1 w obrębie 5 

43 Wyszyńskiego 27 Dom murowany, druga poł. XIX w. 275 w obrębie 5 

44 Wyszyńskiego 29 Dom murowany, druga poł. XIX w. 
276/2 i 276/1 w 
obr. 5 

45 Wyszyńskiego 31 Dom murowany, 2 poł. XIX w. 277 w obrębie 5 

46 Zgierska 8 Dom murowany, poł. XIX w. 
216 i 217 w obr. 
10 

47 Zgierska 19 Dom murowany, poł. XIX w. 71 w obrębie 9 

48 Zgierska 23 Dom murowany, poł XIX w. 
74/1 i 361/1 
wobr.9 

49 Zgierska 25 Dom drewniany, poł. XIX w. 75 w obrębie 9 
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L.p. 
lokalizacja-
ulica/plac 

nr budynek/ obiekt nr działki, obrębu 

50 Zgierska 28 Dom drewniany, poł. XIX w. 244 w obrębie 10 

51 Zgierska 30 Dom murowany, poł. XIX w. 251 w obrębie 10 

52 Zgierska 38 Dom murowany, poł. XIX w. 
254/1 w obrębie 
10 

53 
przy ulicy 
Traugutta 

 Park miejski 93 w obr. 5 

54 Zgierska 37 
Cmentarz rzymsko-katolicki (tzw. Stary) Parafia św. 
Józefa -zał. w 2 poł. XVII w. 

147/1 i 147/2 w 
obr 9 

55 
przy ulicy 
Podleśnej 

 
Cmentarz rzymsko-katolicki (tzw. Nowy) pw. św. 
Wincentego zał. w latach 20 XX w. 

3 w obrębie 11 

56 Cmentarna 1 
Cmentarz ewangelicko-augsburski zał. w 1807 r.- 
czynny 

146 w obrębie 9 

57 
pomiędzy ul. 
Graniczną i 
Sosnową 

 Cmentarz Żydowski zał. w XIX w.  332 w obrębie 9 

58 Listopadowa 25 Dom murowany, poł.XIX w. 48/3 w obrębie 6 

59 Kolejowa  
Kolejowa wodociągowa wieża ciśnień, murowana, 1928 
rok 

68 w obrębie 14 

60 Wigury 14 Oficyna w zespole d. dworu Scheiblerów, 2 ćw. XIX w. 42/4 w obrębie 5 

61 Wigury 14 Stajnia w zespole d. dworu Scheiblerów około 1900 r 42/4 w obrębie 5 

62 Wigury 14 
Oranżeria w zespole d. dworu Scheiblerów, około 
1900r- przeb. na budynek mieszkalny, pocz. l.60 

42/4 w obrębie 5 

63 Listopadowa 13 
Dom murowany k. XIX wieku (dawna ochronka Fund. 
Schlosserów) 

64/2 w obrębie 6 

4.11 SYNTEZA KULTUROWYCH  I KRAJOBRAZOWYCH UWARUNKOWAŃ  ROZWOJU 
PRZESTRZENNEGO OZORKOWA 

W oparciu o przeprowadzone rozpoznanie zasobów dokonano diagnozy stanu istniejącego  
oraz identyfikacji czynników zagrażających i problemów dotyczących stanu środowiska kulturowego 
miasta. 

Diagnoza stanu: 

 specyficzne warunki fizjograficzne doliny Bzury zdeterminowały pierwotny układ przestrzenny 
miasta oraz ściśle ukierunkowały jego rozwój. Bzura stanowi element strukturalny rozdzielający 
miasto na część północną - z zachowanym starym układem urbanistycznym i najstarszą 
zabytkową zabudową oraz południową, w której przeważa nowa zabudowa, 

 Ozorków, mimo swej długiej historii osadniczej, posiada stosunkowo niewiele zachowanych 
zabytków. Wynika to z faktu, że do połowy XIX wieku w Ozorkowie wznoszono niewiele 
budynków murowanych, a większość zabytkowej zabudowy drewnianej uległa zniszczeniu. 
Zachowane zabytki pochodzą głównie z XIX wieku,  

 istniejący zespół zabudowy staromiejskiej o charakterze małomiasteczkowym wokół Starego 
Rynku (placu Jana Pawła II), po obu stronach ul. Kardynała S. Wyszyńskiego oraz wokół 
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trójkątnego placu na wschodnim zakończeniu Alei - skrzyżowania ul. Zgierskiej i ul. Maszkowskiej 
- jest w SUiKZ Ozorkowa z 2001 roku objęty strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

 obszar zawierający wyżej wymienioną strefę, ale nieco większy, na północnym-zachodzie 
ograniczony ulicą Łęczycką, a na południu brzegiem rzeki Bzury, jest w SUiKZ Ozorkowa objęty 
strefą chronionego krajobrazu miejskiego,  

 obowiązujące SUiKZ Ozorkowa wyznacza granicę obszaru chronionego krajobrazu w lasach 
Helenowskich oraz wskazuje na istnienie w granicach miasta Zespołu przyrodniczo 
- krajobrazowego oraz Miejskiego parku leśnego. 

Główne zagrożenia dla rozwoju: 

 nieefektywne działania prowadzące do zachowania cennej kulturowo substancji zabytkowej grozi 
obniżeniem atrakcyjności całego terenu miasta na rynku turystycznym. 
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Rozdział 5 

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW W TYM OCHRONY ICH ZDROWIA 
 

Rozdział opracowany na podstawie informacji zawartych w dokumencie pt. „Zintegrowany planu 
rozwoju lokalnego gminy miasta Ozorkowa na lata 2007-2015” (Uchwała nr LII/534/09 Rady Miejskiej w 
Ozorkowie z dnia 29 października 2009r. oraz uzupełnień własnych. 

POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY 

 
Ludność miasta Ozorkowa ogółem w latach: 2003 - 2009 

Ludność miasta Ozorków w latach 2003 - 2009
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W mieście Ozorków zgodnie z danymi GUS mieszka 20 323 osób (stan na 31.12.2009 r.). Stanowi to 
około 12% ludności powiatu zgierskiego i około 0,8% całego województwa łódzkiego. Miasto Ozorków 
zajmuje 16 miejsce pod względem liczby mieszkańców w województwie. 

W ostatnich latach zauważalny jest niewielki spadek liczby ludności. Początkowo spowodowane było 
to wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej i tym samym migracją zarobkową. W latach 2004-2006 czyli tuż 
po „otwarciu granic” liczba ludności miasta zmniejszyła się o 202 osoby. Obecnie trend ten nadal się 
utrzymuje, ale spowodowany jest migracją ludności na tereny sąsiednich gmin wiejskich, które stwarzają 
dogodne warunki do rozwoju mieszkalnictwa.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Ludność faktycznie zamieszkała 

  rok 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ogółem osoba 20 804 20 731 20 623 20 529 20 445 20 407 20 323 

mężczyźni osoba 9 699 9 648 9 606 9 521 9 477 9 451 9 414 

kobiety osoba 11 105 11 083 11 017 11 008 10 968 10 956 10 909 

ludność na 1 km
2
 osoba 1 345 1 340 1 333 1 328 1 322 1 320 1 315 

Współczynnik 
feminizacji 

- 114 115 115 116 116 116 116 
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Ludność miasta Ozorkowa według płci w latach: 2003 - 2009 

Ludność miasta Ozorkowa według płci w latach: 2003 - 2009
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W ogólnej liczbie mieszkańców Ozorkowa przeważają kobiety. Na koniec 2009 roku mieszkało 9 414 
mężczyzn i 10 909 kobiet, co daje średnią 116 kobiet na 100 mężczyzn. Pod względem współczynnika 
feminizacji miasto Ozorków dominuje w powiecie zgierskim i jest pod tym względem na trzecim miejscu 
wśród miast województwa łódzkiego. Taka struktura biologiczna ludności ma swoją genezę w historii 
miasta, gdzie dominującą gałęzią działalności był przemysł lekki, w którym zatrudnienie znalazły głównie 
kobiety. 

Struktura wieku mieszkańców 
  
 Struktura ludności miasta Ozorkowa według ekonomicznych grup wieku w 2009 roku 

Struktura ludności wg ekonomicznych grup wieku w roku 2009
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Ludność w wieku przedprodukcyjnym (osoby poniżej 18 roku życia) na koniec 2009 roku wynosiła 
3 496 osób. Liczebność grupy osób w wieku produkcyjnym tj. od 18 do 59 lat kobiety i do 64 lat mężczyźni, 
wynosiła 13 210 osób. Z kolei w tym samym okresie osoby w wieku poprodukcyjnym w Ozorkowie 
stanowili grupę 3 617 osób. Powyższe dane wskazują na korzystny z perspektywy rozwoju miasta układ  
– dużej grupy osób w wieku produkcyjnym i silnego zaplecza osób w wieku przedprodukcyjnym. 

Procesy demograficzne 
 
Ruch naturalny w mieście Ozorków w 2009 r. 
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W mieście Ozorków w latach 2003 - 2009 tendencje demograficzne nie przebiegały w sposób 
jednostajny. Faktem niezmiennym jest ujemy przyrost naturalny, występujący w latach 2003 – 2009. W 
roku 2009 roku przyrost naturalny wynosił – 53 co ma swoje odzwierciedlenie także w zmniejszającej się z 
roku na rok liczbie mieszkańców. W długim okresie czasu może to prowadzić do zwiększenia obciążenia 
osób pracujących. 

SYTUACJA NA RYNKU PRACY 

 
Pracujący w jednostkach  

o liczbie pracujących powyżej 9 osób; bez pracujących  
w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie w latach 2003 – 2009 

 

   2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

   ogółem osoba 3 007 3 189 3 375 3 597 3 967 4 171 4 345 

   mężczyźni osoba 1 488 1 623 1 713 1 837 2 005 2 077 2 167 

   kobiety osoba 1 519 1 566 1 662 1 760 1 962 2 094 2 178 

Bezrobotni zarejestrowani 

   ogółem osoba 2 656 2 346 2 366 1 960 1 496 1 402 1 506 

   mężczyźni osoba 1 340 1 182 1 151 1 001 771 717 799 

   kobiety osoba 1 316 1 164 1 215 959 725 685 707 

 

Liczba bezwzględna osób pracujących wzrosła w okresie 2003 – 2009, przy czym więcej jest 
pracujących kobiet niż mężczyzn (50,1% do 49,9%). Ilość pracujących wzrosła o 1338 osób. Liczba 
pracujących ogółem w roku 2009 wynosiła 4345, natomiast pracujących mężczyzn było 2 167, zaś kobiet 
2178.  

Bezrobotnych było natomiast w roku 2009 1506, przy czym kobiet było 707, a mężczyzn 799. Ilość 
bezrobotnych w relacji lat 2009 – 2003 zmniejszyła się o 659. 

Wzrost liczby pracujących i spadek liczny bezrobotny ma charakter liniowy. 

lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

  Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

    ogółem % 19,8 17,4 17,5 14,6 11,2 10,6 11,4 

    mężczyźni % 20,0 17,6 17,2 15,0 11,6 10,7 12,0 

    kobiety % 19,5 17,2 17,9 14,2 10,8 10,4 10,8 

Udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym spadł w sposób znaczny na przestrzeni 
lat 2003 -  2009 (o 8,4%). Stałą tendencją jest wyższy współczynnik bezrobotnych mężczyzn od 

Ruch naturalny w latach 2003 - 2009
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bezrobotnych kobiet. Istnieją dużo większe dysproporcje między kobietami a mężczyznami w udziale 
bezrobotnych niż udziale pracujących. 

Pracujący wg sektorów ekonomicznych i płci w roku 2003 

ogółem 

ogółem osoba 3 007 

mężczyźni osoba 1 488 

kobiety osoba 1 519 

sektor przemysłowy 

ogółem osoba 1 739 

mężczyźni osoba 1 039 

kobiety osoba 700 

sektor usługowy razem 

ogółem osoba 1 268 

mężczyźni osoba 449 

kobiety osoba 819 

sektor usługowy - usługi rynkowe 

ogółem osoba 607 

mężczyźni osoba 282 

kobiety osoba 325 

sektor usługowy - usługi nierynkowe 

ogółem osoba 661 

mężczyźni osoba 167 

kobiety osoba 494 

Najwięcej osób pracowało w roku 2003 w sektorze przemysłowym, przy czym większość tym sektorze 
stanowili mężczyźni. Sytuacja sektorowa pracujących zdterminowana jest przez uwarunkowania 
historyczne. Pracujących kobiet w roku 2003 było 1519, a mężczyzn 1488.  

WYCHOWANIE I EDUKACJA 
 
Wychowanie przedszkolne 

W Ozorkowie funkcjonuje 6 placówek wychowania początkowego, w tym pięć prowadzone przez jednostki 
samorządu terytorialnego.  

 

Charakterystyka wychowania przedszkolnego w Ozorkowie w latach 2003 - 2009 

  
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ilość przedszkoli 5 5 6 6 6 6 6 

ilość oddziałów 22,00 21,00 24,00 24,00 24,00 24,00 25,00 

ilość miejsc 520 520 577 577 560 560 575 

ilość dzieci 497 472 546 554 556 575 584 

Przedszkola zlokalizowane są głównie w rejonach koncentracji zabudowy mieszkaniowej. Ilość 
oddziałów wynosi 25. Ilość miejsc w przedszkolach wynosi 575, natomiast liczba dzieci - 584. Na 
przestrzeni lat 2003 – 2009 liczba dzieci wzrosła o 87.  

Szkolnictwo 

Po wprowadzeniu reformy szkolnictwa w Ozorkowie ukształtowany został system szkolnictwa,  
który od tamtej chwili nie uległ zmianie, i przedstawia się następująco: 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja,  
2 szkoły ponadgimnazjalne. 

Szkoły podstawowe to: 

 Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi imienia Tadeusza Kościuszki w Ozorkowie, 
ul Średnia 30 

 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie ul. Cegielniana 25 (kl. IV-VI), 
ul. Konarskiego 2 (kl. I-III), 

 Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie, ul. Kościuszki 27 
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 Na szkolnictwo, co zrozumiałe wpływają ogólne trendy dotyczące migracji, zmniejszającej się 

liczby mieszkańców. Tak więc liczba uczniów ulega zmniejszeniu i tak różnica między rokiem 
szkolnym 2004/2005 a 2005/2006 wynosi 197 uczniów, co skutkowało bezpośrednio 
zmniejszeniem ilości oddziałów o 4. 

Rozwój systemu szkolnictwa w mieście Ozorków w latach 2003-2008 

Rok szkolny 

Szkoły podstawowe Gimnazja 

Liczba 
placówek 

Uczniowie Absolwenci 
Liczba 

placówek 
Uczniowie Absolwenci 

2003/2004 3 1541 290 2 856 277 

2004/2005 3 1450 286 2 800 298 

2005/2006 3 1343 275 2 803 250 

2006/2007 2 1243 235 2 754 271 

2007/2008 2 1189 218 2 744 255 

Miasto Ozorków posiada sześć placówek edukacyjnych wychowania przedszkolnego, z czego jedna 
funkcjonuje prywatnie. Liczba przedszkoli jest wystarczająca i zaspokaja lokalne potrzeby. Drugi szczebel 
edukacji tworzą szkoły podstawowe i gimnazja. W ostatnich latach zmniejszyła się liczba szkół 
podstawowych. Było to spowodowane głównie powstaniem nowych szkół w sąsiednich gminach wiejskich, 
które przejęły część uczniów dotychczas dojeżdżających do Ozorkowa. Obecnie w mieście funkcjonują 
dwie szkoły podstawowe i dwa gimnazja. 

Gimnazja nie odnotowały w latach 2003 - 2006 tak znacznego zmniejszenia liczby uczniów jak w 
szkołach podstawowych. Należy jednak wziąć pod uwagę, że w przedmiotowych latach do ozorkowskich 
gimnazjów uczęszczali uczniowie z sąsiedniej gminy. 

W Ozorkowie ilość placówek oświatowych jest wystarczająca i zapewnia możliwość pełnego 
wykształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, a ich dostępność i ilość jest dobra.  
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KULTURA 

W Ozorkowie placówki kulturalne zapewniają lokalnej społeczności dobry poziom dostępności do 
kultury. Szczególną rolę odgrywa tutaj miejski ośrodek kultury oraz biblioteki miejskie. Zwraca uwagę 
jednak na brak takich obiektów jak kino czy muzeum, które podwyższyłyby standard poziomu kulturalno - 
edukacyjnego w mieście. W Ozorkowie funkcjonuje także wiele organizacji społecznych oraz kilka ma tutaj 
także swoje placówki co daje to duże możliwości w wyborze grup zainteresowań, pomocy czy aktywności 
społecznej. Funkcje kulturowe wzbogaca obecnie Izba Historii Miasta Ozorkowa otwarta w 2010 r.”. 

W Ozorkowie biblioteki oferują szeroki dostęp do swoich księgozbiorów. Pod koniec 2005 roku na 
jedną placówkę przypadało 3437 mieszkańców. Na 1 czytelnika w Ozorkowie przypada około 20 
wypożyczeń i jest to wynik stabilny (porównywalny w okresie trzyletnim). W kolejnych latach, tj. 2006 oraz 
2007 ilość wypożyczeń przypadająca na 1 czytelnika, to odpowiednio 19 oraz 18,3. Powodem tendencji 
spadkowej jest dostęp do internetu. 

SPORT I WYPOCZYNEK 

W mieście działa oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego z siedzibą przy 
Placu Jana Pawła II 17, organizujący wczasy krajowe i zagraniczne oraz kolonie, obozy i zielone szkoły. 

Kolejnym ośrodkiem organizującym zbiorowy wypoczynek jest biuro podróży JAWA – Tours z 
oddziałem przy Pl. Jana Pawła II 20. 

Na terenie miasta Ozorkowa funkcjonują cztery podmioty gospodarcze świadczące usługi hotelarskie,  
są to: 

1. „Tamada” (ul. Działkowa 1, Ozorków) - 14 pokojów; 

2. "Iwon" wraz z salą do organizowania różnego rodzaju imprez do 100 osób (ul. Gębicka 70, 
Ozorków) -  24 pokojów; 

3. Ośrodek Turystyczno - Wypoczynkowy i Zakwaterowań "Włodmar" (ul. Łączna 11, Ozorków) - 17  
pokojów; 

4. Faktor Marek Marchewa (ul. Konopnickiej 18, 95-035 Ozorków).Firma 

Uzupełnieniem bazy noclegowej jest istnienie szerokiego zaplecza gastronomicznego, rekreacyjnego. 

Usługi gastronomiczne są w Ozorkowie jedną z dziedzin usług, dynamicznie się rozwijających. W  mieście 
funkcjonują cztery restauracje, tj. "Tramp" (przy ul. Traugutta 21), "Stylowa" (przy ul. Wyszyńskiego 4), 
“Tamada” (przy ul. Działkowej 1) i „Iwon” (przy ul. Gębickiej 70). 

Uzupełnieniem oferty gastronomicznej wyżej wymienionych restauracji stanowi działalność 
gastronomiczna prowadzona jest przez wielu przedsiębiorców w formie barów i pizzerii. 

Na terenie miasta Ozorkowa działa kilka klubów i stowarzyszeń, które promujących sport, turystykę i 
aktywne formy wypoczynku. Należą do nich m.in.: 

1. Miejski Klub Sportowy "Bzura” (przy ul. Traugutta 2), 

2. Sekcja Kolarska „Szwadron” im. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich – Ozorków, Plac Jana 
Pawła II, sekcja działa jako stowarzyszenie kultury fizycznej i sportu, 

3. Klub Piłkarski TUR Ozorków, (przy ul. Łęczyckiej 1), 

4. Klub Piłkarski Kotan Ozorków został założony 1 czerwca 2006 roku przez pracowników, 
absolwentów programu terapeutycznego oraz pensjonariuszy Ośrodka w Ozorkowie  
oraz Stowarzyszenia Rehabilitacyjno-Readaptacyjnego Monar - Markot w Łodzi, 

5. Ozorkowski Klub Karate zrzeszony w Polskim Związku Karate Tradycyjnego, 

6. Zgiersko - Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - (przy ul. Lotniczej 1a), 

W dniu 9.03.2001 r. powołano do życia Zgierskie Powiatowe Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, które na swoim I Zjeździe w dn. 26.04. 2002 r. przekształciło się w Zgiersko  
- Łęczyckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Ozorkowie obejmujące swym 
zasięgiem powiaty zgierski i łęczycki. 

7. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "Ozorkowskie Bractwo Rycerskie". 

Istniejące w Ozorkowie obiekty i zespoły obiektów sportowych dają dobre możliwości uprawiania wielu 
dyscyplin sportowych, w tym sportu kwalifikowanego oraz wypoczynku. Do najważniejszych obiektów 
sportu i rekreacji należą:  
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1. Miejska Kryta Pływalnia "Wodnik" (ul. Lotnicza 1a) - całoroczny wielofunkcyjny obiekt sportowo 

- rekreacyjny z możliwością prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, odnowy biologicznej oraz nauki 
pływania. Na miejscu można skorzystać z głównego basenu o wymiarach 25mx12,5m, basenu 
pomocniczego i brodzika dla dzieci, sauny fińskiej i rzymskiej, solarium, jacuzzi, siłowni i kawiarni. 
Dodatkowych wrażeń dostarcza 56m zjeżdżalnia, przebiegająca częściowo poza budynkiem 

2. Hala widowiskowo-sportowa (ul. Traugutta 2), Podstawowe parametry techniczne obiektu: 
Wymiary hali 54.7 m x 23,9 m, Wysokość hali 11 m, Sala gimnastyczna 951,15 m2, Siłownia 
męska 34,29 m2, Siłownia damska 35.00 m2, ilość miejsc 250 

3. Boisko sportowe w lesie komunalnym (ul. Leśna) - całoroczny Obiekt boiska sportowego został 
zbudowany jako baza TKKF z przeznaczeniem organizowania tam imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla zakładów pracy oraz mieszkańców Ozorkowa. Zbudowane tam boisko do piłki nożnej służy 
obecnie przede wszystkim drużynie „Kotan” do realizacji swojego zadania statutowego  
oraz drużynom z zakładów pracy. Dwa korty do tenisa ziemnego, boisko do piłki siatkowej  
i do badmintona służą mieszkańcom naszego miasta jako obiekty rekreacyjne. 

4. Sztuczny zbiornik wodny (ul. Wiejska) - całoroczny Zbiornik o powierzchni 12,2 ha z wyspą dla 
ptactwa, zlokalizowany w południowej części miasta Ozorkowa. Zbiornik retencyjny 
wykorzystywany jest w celach rekreacyjnych, w tym dla celów sportów wodnych i wędkarstwa. 
Latem na zbiorniku wytyczone jest miejsce na kąpielisko. Można też wypożyczyć rowery wodne  
i kajaki. 

5. Boisko sportowe (ul. Łęczycka 1) - całoroczne boisko sportowe stanowi grunt zabudowany,  
na którym znajduje się stadion sportowy, pawilon sportowy z częścią biurową oraz sanitarną. 
Całkowita powierzchnia tego obiektu sportowego wynosi 17525 m2. Widownia posiada 300 miejsc 
z siedzeniami plastikowymi. 

Miasto Ozorków oferuje zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym atrakcyjne tereny wypoczynkowo 
- krajobrazowe. Sąsiedztwo dużych kompleksów leśnych oraz dolina rzeki Bzury stanowią dużą atrakcję 
turystyczno-wypoczynkową i zapewniają mieszkańcom komfortowe warunki klimatyczne. 

Ozorków oferuje atrakcyjną bazę sportowo - wypoczynkową. Atutem miasta jest posiadanie 
nowoczesnej hali sportowej oraz dobra dostępność do obiektów sportowych na wolnym powietrzu.  

W najbliższej okolicy miasta znajdują się ośrodki wypoczynku z ich walorami klimatycznymi tj. Miasto 
– Ogród Sokolniki na terenie gminy Ozorków, oraz Grotniki na terenie gminy Zgierz.  
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OCHRONA ZDROWIA 

Jednostka podstawowej opieki zdrowotnej (dawniej przychodnia rejonowa) to zakład lecznictwa, 
sprawujący kompleksową opiekę nad populacją. Oznacza to leczenie oraz profilaktykę chorób, a także 
orzekanie o stanie zdrowia. W tym przypadku przychodnia udzielająca świadczeń zdrowotnych wobec 
pacjentów staje się świadczeniodawcą podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarzami przyjmującymi w POZ 
mogą być zarówno lekarze rodzinni jak i zespoły internistyczno-pediatryczne.  

Na terenie miasta Ozorkowa funkcjonują: 

1. Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie mieści się w dwóch placówkach przy ul. Wigury 1,  
ul. Spokojnej 10. Do Miejskiej Przychodni Zdrowia zadeklarowanych jest 9500 pacjentów, którzy 
korzystać mogą z następujących usług: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej, opieki psychiatrycznej, leczenia uzależnień, stomatologii, nocnej i świątecznej 
opieki pielęgniarskiej, neurologii, ortopedii, laryngologii, endokrynologii, urologii, badań 
laboratoryjnych, USG, RTG, diabetologii, pulmonologii. W MPZ przy ul. Spokojnej 10 mieści się 
ambulatorium medyczne świątecznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. 

2. N.Z.O.Z „Medyk” Ilość zadeklarowanych pacjentów wynosi około 10 000. Placówka ta w 
porównaniu z Miejską Przychodnią Zdrowia nie prowadzi terapii uzależnień oraz badań 
laboratoryjnych i USG, RTG, a także gabinetu stomatologicznego oraz nocnej i świątecznej opieki 
pielęgniarskiej. Pozostały przedmiot działalności jest zbieżny z przychodnią „miejską”, a nawet 
poszerzony o porady: pulmonologa, diabetologa, neurologa i reumatologa. 

3. Przychodnia Lekarska „ZDROWIE” Placówka w profilu swojej działalności wykonuje głównie usługi 
medyczne w zakresie stomatologii. Oprócz tej specjalności w ramach prywatnej praktyki przyjmują 
specjaliści z następujących dziedzin: reumatologii, dermatologii, neurologii, RTG zębów i 
ortodoncji. 

4. N.Z.O.Z „MEDAR” Placówka świadczy usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W 
przychodni znajduje się poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradnia dermatologiczna i 
diabetologiczna, gabinet zabiegowy, poradnia lekarzy POZ, poradnia neurologiczna, urologiczna, 
otolaryngologiczna i okulistyczna, punkt szczepień, poradnia pielęgniarki i położnej środowiskowo 
– rodzinnej. 

5. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi Wojewódzka stacja zapewnia świadczenia 
zdrowotne mieszkańcom miasta Ozorkowa w następujących zakresach: ratownictwo medyczne, 
nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska. 

W Ozorkowie ilość placówek zdrowia zapewnia mieszkańcom dobrą opiekę i dostępność. Miasto 
Ozorków obsługiwane jest przez Szpital Powiatowy w Zgierzu. Ponadto na terenie gminy funkcjonują 
również prywatne gabinety lekarskie i stomatologiczne. 

OPIEKA SPOŁECZNA 

Aktem prawnym, który określa zadania w zakresie pomocy społecznej, rodzaje świadczeń oraz 
zasady ich przyznawania jest ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 nr 64 poz. 
593 z pźn. zm.). Do wykonywania zadań pomocy społecznej uchwałą Rady Miejskiej 1 czerwca 1990 roku 
został powołany Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Obowiązek zapewnienia realizacji zadań 
pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji 
rządowej. Gmina nie może odmówić pomocy osobie potrzebującej. 

MOPS realizuje m.in. następujące zadania: dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i 
gimnazjum, przedszkolach i innych placówkach, świadczenia rodzinne (zasiłki i dodatki), pomoc osobom 
bezdomnym poprzez wzmacnianie i odzyskiwanie ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie. 
Według danych MOPS w mieście jest około 50 osób bezdomnych. 

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA 

Na terenie Ozorkowa działają organizacje pozarządowe, świadczące usługi dla mieszkańców i 
prowadzące działalność pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 pźn. zm.) 

Jest to Fundacja „Spełnijmy Nadzieję” z siedzibą w Ozorkowie przy ul. Listopadowej 9a lok. 16., 
powołana na podstawie ustawy z dnia 8 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1984 r. Nr 21 poz 97 z pźn. 
zm.), której główne cele statutowe to: 1. podejmowanie, wspieranie i finansowanie przedsięwzięć i inicjatyw 
mających na celu niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, 2. działanie na rzecz integracji społecznej 
osób niepełnosprawnych, 3. utworzenie centrum rehabilitacji i zakładu aktywności zawodowej, warsztatów 
terapii zajęciowej. 
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Oprócz fundacji na terenie miasta działa przeszło trzydzieści stowarzyszeń, m.in. 

1. Stowarzyszenie MONAR Ośrodek Pomocy ”Wzajemnie Potrzebni” MONAR – MARKOT  
przy ul. Żwirki 1a 

2. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Rejonowy przy ul. Nowe Miasto 14, 

3. Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Stypułkowskiego 1, 

4. Stowarzyszenie Pomocna Dłoń przy ul. Listopadowej 9, 

5. Stowarzyszenie Miłość Edukacja Dojrzałość, działające przy ozorkowskiej parafii Ewangelicko –
Augsburskiej, 

6. Stowarzyszenie Abstynentów Klubu Akwarium przy ul. Stypułkowskiego 1, 

7. Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę przy ul. Kościuszki 31, 

8. Zgiersko Łęczyckie Wodne Pogotowie Ratunkowe przy ul. Lotniczej 1a, 

9. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Ozorków przy ul. Lotniczej 1a, 

10. Towarzystwo Przyjaciół Ozorkowa przy ul. Listopadowej 6b, 

11. Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Pl. Jana Pawła II 17, 

12. Stowarzyszenie „Polskie Drużyny Strzeleckie” przy ul. Nowy Rynek 17, 

13. Miejski Klub Sportowy Bzura przy ul. Traugutta 2, 

14. Ozorkowskie Bractwo Rycerskie przy ul. Wiatracznej 8, 

15. Ozorkowski Klub Karate przy ul. Łąkowej 42 a, 

16. Klub Bzura Ozorków, 

17. Ozorkowski Klub Piłkarski „KOTAN” przy ul. Żwirki 1a, 

18. Klub Pływacki „MARLIN” przy ul. Lotniczej1, 

19. Liga Kobiet Polskich Łódzki Oddział Terenowy w Ozorkowie przy ul. Kościelna 1, 

20. UKS Ozorków, 

21. UKS Bzura Ozorków. 

MIESZKALNICTWO 

Charakterystyka mieszkalnictwa w mieście Ozorków w latach 2003 - 2009 

Oddane w 
poszczególnych 
latach do użytku:   

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

mieszkania  mieszk. 47 8 15 34 10 8 16 

izby izba 219 39 59 124 56 38 81 

powierzchnia 
użytkowa 

m
2
 6 276 1 447 1 680 3 537 1 571 1 148 2 277 

mieszkalne bud. - 9 14 11 10 8 15 

niemieszkalne bud. - 9 15 10 9 5 7 

powierzchnia 
użytkowa mieszkań  
w nowych budynkach 
mieszkalnych 

m
2
 - 1 447 1 680 3 423 1 571 1 148 2 212 

powierzchnia 
użytkowa nowych 
budynków 
niemieszkalnych 

m
2
 - 3 920 6 394 10 094 3 488 548 1 232 

kubatura nowych 
budynków ogółem 

m
3
 - 48 113 47 721 109 578 25 734 9 641 16 758 

kubatura nowych 
budynków 
mieszkalnych 

m
3
 - 6 489 9 907 13 584 7 218 5 884 10 235 
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Ilość oddanych mieszkań w mieście Ozorków w latach 2003 - 2009
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W ostatnich latach liczba mieszkań oddawanych do użytku była zmienna. Sytuację taką wyjaśniają 
przede wszystkim częste wahania na rynku nieruchomości i początki spowolnienia gospodarczego w 
branży budowlanej. Powodem tego były przede wszystkim znaczne ograniczenia wynikające z dostępności  
do kredytów hipotecznych i tym samym mniejszy popyt na mieszkania. W analizowanym okresie od 2003  
do 2009 roku w Ozorkowie przybyło 138 mieszkań. Stanowi to około 9% wszystkich oddanych w tym 
okresie do użytku lokali mieszkalnych w powiecie zgierskim. Prognozowany jednak w najbliższych latach 
rozwój branży budowlanej powinien doprowadzić do wzrostu liczby mieszkań oddawanych do użytku. 
Spowodowane jest to podobnie jak w całej Polsce dużymi potrzebami mieszkaniowymi i silną presją 
inwestycyjną firm deweloperskich. 

Zasób mieszkaniowy w mieście Ozorków w latach 2003 - 2007 

Zasoby mieszkaniowe 

lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

mieszkania mieszk. 7 761 7 766 7 776 7 809 7 817 7 822 

izby izba 25 412 25 437 25 482 25 601 25 647 25 671 

powierzchnia użytkowa mieszkań m
2
 426 427 428 432 433 434 
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626 397 709 131 377 063 

Zasób mieszkaniowy tworzą mieszkania w budynkach prywatnych a także budynki komunalne. Zasób 
komunalny miasta Ozorkowa na koniec 2008 roku obejmował 21 budynków mieszkalnych zarządzanych 
przez wspólnoty mieszkaniowe, w których znajdowało się 325 lokali mieszkalnych. Większość z nich (46%) 
są to budynki mieszkalne z początku XX wieku a także starsze pochodzące z drugiej połowy XIX wieku 
(21%). W okresie powojennym powstała 1/4 obecnego zasobu budynków komunalnych. Prognozuje się 
zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Ozorkowa 
na lata 2007 – 2011, że zasób komunalny będzie się zmniejszał na skutek sprzedaży nieruchomości 
będących w złym stanie technicznym i sprzedaży lokali na rzecz najemców. 

Zasoby mieszkaniowe w mieście Ozorków wg własności w roku 2007

zasoby gmin

(komunalne)

zasoby spółdzielni

mieszkaniow ych

zasoby zakładów  pracy

zasoby osób fizycznych

zasoby pozostałych

podmiotów

 

Największe zasoby mieszkaniowe należą do spółdzielni mieszkaniowych. Duży odsetek zasobów 
należy do samorządu miasta. Prawie 42% zasoby mieszkaniowych należy do osób fizycznych. Wielkość 
zasoby spółdzielni mieszkaniowych jest praktycznie równy zasobowi osób fizycznych. 

Struktura wiekowa budynków i lokali wchodzących w skład komunalnego zasobu mieszkaniowego 
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W przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 kwietnia 2007 r. Wieloletnim Programie 
Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Ozorków na lata 2007  
– 2011, według stanu na dzień 31.12.2008r., komunalny zasób mieszkaniowy stanowił 754 lokale 
mieszkalne o powierzchni użytkowej 26 018,68 m

2
 oraz 122 lokale użytkowe o powierzchni użytkowej 6 

840,15 m
2
 mieszczących się w 148 budynkach. Miasto zarządza 10 nieruchomościami prywatnymi, w 

których mieści się 77 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 2 857,81 m
2
 oraz 8 lokali użytkowych o 

powierzchni użytkowej 356,87 m
2
. Miasto jest właścicielem 325 lokali mieszkalnych o powierzchni 

użytkowej 13 556,86 m
2
 w 21 budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Struktura wiekowa budynków i lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego przedstawia się 
następująco: 
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 budynki wzniesione w latach 1870-1900 - 38, 

 budynki wzniesione w latach 1901-1920 - 84, 

 budynki wzniesione w latach 1921-1930 - 19, 

 budynki wzniesione w latach 1931-1944 - 14, 

 budynki wzniesione w latach 1945-1960 - 12, 

 budynki wzniesione w latach 1961-1965 - 3, 

 budynki wzniesione w latach 1966-1975 - 9. 

Prognozuje się w okresie 2007 – 2011 spadek ogólnej powierzchni zasobu mieszkaniowego miasta  
z powodu: sprzedaży nieruchomości (głównie z powodu złego stanu technicznego obiektów), 
przekazywania zarządu nad nieruchomościami prywatnymi, sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz w 
trybie przetargu nieograniczonego w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

Mając na uwadze obligatoryjny obowiązek gminy wynikający z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.  
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 
Nr 71 poz. 733 z późn. zm.) – zapewnienie lokalu socjalnego bądź pomieszczenia tymczasowego  
dla orzeczonej eksmisji oraz analizując stan oraz wielkość posiadanego zasobu mieszkaniowego należy 
dążyć do zwiększenia ilości lokali socjalnych. 

Zaspokajanie potrzeb osób oczekujących na lokale mieszkalne nastąpi poprzez działania gminy 
mające na celu zwolnienie części lokali komunalnych zajmowanych przez najemców, którzy są 
zainteresowani poprawą swojego standardu mieszkaniowego oraz ich warunki materialne pozwalają na 
zaspokojenie swoich potrzeb mieszkaniowych w inny sposób bez korzystania z mieszkaniowego zasobu 
gminy. Analizując wielkości odzyskiwanych lokali mieszkalnych na przestrzeni ostatnich 4 ostatnich lat 
prognozuje się średnio w roku zasiedlać 22 lokale mieszkalne w tym 8 socjalnych. W związku z 
możliwością dofinansowania zamierzeń inwestycyjnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego jakie 
stworzyła ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań 
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 251 poz. 1844 ) planowana jest 
przez miasto w najbliższej perspektywie budowa 20 socjalnych lokali mieszkalnych. 

GOSPODARKA 

Dominacja własności prywatnej oraz znaczący udział w produkcji oraz usługach małych i średnich 
przedsiębiorstw to główne cechy gospodarki rynkowej. Badania statystyczne GUS wskazują, że w Polsce 
udział małych i średnich przedsiębiorstw jest znaczny i to właśnie one w sposób istotny wpływają na 
gospodarkę, skutecznie wypełniają nisze rynkowe i szybko wychodzą naprzeciw potrzebom. 

Na terenie miasta Ozorkowa według stanu na dzień 31 grudnia 2009 rok na podstawie rejestru 
REGON zarejestrowanych jest ogółem 1418 podmiotów gospodarki narodowej, z tego 92 podmioty – z 
sektora publicznego oraz 13150 podmiotów – z sektora prywatnego, w tym 1449 podmiotów to osoby 
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Informacja o strukturze podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON  
i dynamice zmian w latach 2003 – 2009 została pokazana na podstawie danych uzyskanych z Banku 
Danych Regionalnych Głównego Urzędy Statystycznego. 
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 Podmioty gospodarcze zarejestrowane w rejestrze REGON 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Sektor publiczny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 62 63 65 65 65 62 55 

państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem 30 36 37 37 37 36 36 

przedsiębiorstwa państwowe 1 0 0 0 0 0 0 

spółki handlowe 3 3 3 3 3 1 1 

Sektor prywatny 

podmioty gospodarki narodowej ogółem 1 600 1 652 1 668 1 622 1 633 1 681 1 363 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 1 396 1 444 1 457 1 400 1 405 1 449 1 150 

spółki handlowe 47 50 50 54 54 56 59 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 18 17 15 18 19 19 19 

spółdzielnie 10 10 10 10 10 9 9 

fundacje 3 4 4 4 5 5 5 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 14 15 17 22 24 25 24 

Łącznie 
1 662 1 715 1 733 1 687 1 698 1 743 1 418 
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Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą według wybranych sekcji  
w latach 2003-2009 

 
Jednostki zarejestrowana wg PKD 2007 w mieście Ozorków w roku 
2009 

Ilość 
jednostek 

ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 27 

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 194 

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, 
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW 
KLIMATYZACYJNYCH 4 

DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI 
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ 2 

BUDOWNICTWO 156 

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW 
SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE 456 

TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA 72 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 29 

INFORMACJA I KOMUNIKACJA 20 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA 70 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 37 

DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 75 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I 
DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA 34 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; 
OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 5 

EDUKACJA 45 

OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA 64 

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ 26 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 102 

Łącznie 1 418 

Struktura podmiotów została pokazana z podziałem na lata 2003 – 2009, wraz z wyodrębnieniem 
sektora publicznego oraz sektora prywatnego, w tym osób fizycznych, prowadzących działalność 
gospodarczą. 

Przedstawiona struktura i dynamika zmian podmiotów pokazuje, że liczebną przewagę na terenie 
miasta Ozorkowa stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

Jak wynika z danych obserwujemy niewielki wzrost liczby podmiotów ogółem w roku 2005 w stosunku  
do lat: 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009. W roku 2006 obserwujemy natomiast, spadek tej liczby, gdzie 
przede wszystkim liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 3,9% (dla porównania w tym samym okresie liczba 
osób fizycznych w całym województwie łódzkim zmniejszyła się o 4,9%). 

Zgodnie z informacją sygnalną Urzędu Statystycznego w Łodzi „Podmioty gospodarki narodowej 
zarejestrowane w rejestrze regon w województwie łódzkim w 2006 roku” dostępną na stronie internetowej 
urzędu, podobne zjawiska miały miejsce w całym województwie łódzkim. 

W roku 2006 w województwie łódzkim spadek liczby zarejestrowanych podmiotów przerwał tendencję 
wzrostową obserwowaną w poprzednich latach i w ciągu całego roku spadek osiągnął poziom 8,2 tys. 
jednostek. 

W kolejnych latach, tj. 2007 oraz 2008 ma miejsce stopniowy wzrost liczby podmiotów ogółem.  
W tym czasie wzrasta liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
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Rok 2009 jest okresem, w którym ilość zarejestrowanych podmiotów zmniejszyła się znacznie. 

Sytuacja taka jest spowodowana przede wszystkim ogólnoświatowym kryzysem gospodarczym. 

Wzrost liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wynika również  
z możliwości skorzystania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. 

Rozdział 6 
ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA 

Wraz z rozwojem miasta, w tym zabudowy jednorodzinnej na obrzeżach, powstają nowe potrzeby 
w zakresie bezpieczeństwa publicznego i obrony cywilnej. Zaspokojenie tych potrzeb realizowane jest na 
bieżąco w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego poprzez uwzględnienie w ustaleniach, 
nakazach i zakazach tych planów wymagań określonych w planach ochrony i obrony służb obrony 
cywilnej. Plany miejscowe uwzględniać (umożliwiać) powinny realizację zadań obrony cywilnej związanych 
z bezpieczeństwem publicznym, co najmniej w zakresie: budownictwa ochronnego, zaopatrzenia miasta  
w wodę w warunkach specjalnych, skutecznego działania systemu alarmowania ostrzegania przed 
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze, hydrosferze oraz szeroko pojętym środowisku 
geograficznym i wczesnego ostrzegania mieszkańców o zagrożeniach. 

W szczególności należy: 

- w zakresie infrastruktury społecznej (oświata, zdrowie) dla celów obronnych przewidzieć adaptację 
i modernizację istniejących obiektów szkół podstawowych i obiektów ochrony zdrowia 
znajdujących się na terenie miasta, a na potrzeby zabezpieczenia ukryć dla ludności adaptację 
piwnic,  

- na istniejących i projektowanych terenach zielonych (parki, skwery, obszary zalesione) 
zabezpieczyć ewentualną możliwość wykonania doraźnych budowli obronnych, 

- oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne obiektów projektować i wykonać z możliwością 
przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, 

- istniejące studnie zachować w celu pełnienia roli jako dodatkowe źródła wody w sytuacji 
zagrożenia, a w koniecznych przypadkach zaplanować budowę nowych studni awaryjnych, 

- planować pasy techniczne dróg zapewniające m.in. właściwą przepustowość w razie konieczności 
ewakuacji, szczególnie na terenach bezpośredniego i pośredniego zagrożenia powodzią. 

Ponadto mieszkańcy miasta Ozorkowa narażeni są na wystąpienie następujących zagrożeń, które 
zależą od sposobu użytkowania i zagospodarowania przestrzeni miejskiej, tj. pożarowego, powodziowego  
i komunikacyjnego. 

Zagrożenie pożarowe może wystąpić głównie w zwartej zabudowie miasta. Potencjalne zagrożenie 
pożarowe stwarzają duże obiekty handlowe, budynki wysokie i wysokościowe zamieszkania zbiorowego 
oraz użyteczności publicznej. Należy liczyć się również z zagrożeniami stwarzanymi przez zakłady, 
posiadające obiekty zagrożone wybuchem lub wtórną emisją toksycznych środków przemysłowych 
spowodowanych uszkodzeniami rurociągów gazu, zbiorników na stacjach baz paliw, stacjach LPG  
i punktach dystrybucji gazów propan-butan. Potencjalne zagrożenie pożarowe stwarzają również 
znajdujące się w granicach miasta kompleksy leśne i parki.  

 
ZAGROŻENIE POWODZIOWE 
 

Informacje na temat zagrożeń powodziowych, które potencjalnie mogą wystąpić na terenie miasta 
Ozorkowa zostały wskazane w Rozdziale nr 15 „Wymagania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej” w 
części I Uwarunkowania oraz w Rozdziale nr 11 „Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i 
osuwania się mas ziemnych” w części II Kierunki. 
 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO 

Szczególne zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa publicznego powodują katastrofy drogowe, 
związane z przewozem materiałów niebezpiecznych, w tym niebezpiecznych substancji chemicznych. 

Niezależnie wśród elementów mających wpływ na stan bezpieczeństwa publicznego, wymienić należy:  

a) epidemie; do przedsięwzięć zapobiegających występowaniu lub ewentualnemu 
rozprzestrzenianiu się epidemii zaliczyć należy: masowe szczepienia ochronne, wczesne 
ujawnianie przypadków chorób zakaźnych, utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego  
i surowe przestrzeganie wymogów higienicznych,  
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b) gwałtowne opady atmosferyczne w dużych ilościach i związane z tym osuwanie się mas 

ziemnych;  

c) lokalne podtopienia;  

d) silne wiatry, huragany i inne niekorzystne zjawiska pogodowe;  

e) katastrofy budowlane, powodowane przede wszystkim przez: stan techniczny obiektów, brak 
właściwej konserwacji obiektów, awarie instalacji technicznych, pożary, nieprawidłowość  
w realizacji obiektów, brak zabezpieczeń obiektów przeznaczonych do rozbiórki, przypadki 
losowe; Do obiektów potencjalnych katastrof zaliczyć należy: mosty drogowe i wiadukty, 
kominy wolnostojące o wysokości powyżej 15,0 m, wysokie budynki.  

f) akty terrorystyczne, zagrożenia porządku publicznego – blokady dróg, strajki;  

g) awarie gazociągów, urządzeń elektroenergetycznych, wodociągów; Głównym czynnikiem 
powodującym wzrost liczby katastrof i awarii infrastruktury technicznej jest wciąż jeszcze zły 
ich stan techniczny.  

h) awarie kotłowni zapewniających dostarczenie ciepłej wody i centralnego ogrzewania;  

i) pożary. 

Obowiązującymi przepisami dotyczącymi spraw związanych z bezpieczeństwem publicznym, 
występującymi zagrożeniami są: 

 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy 
rezerwy; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie gotowości obronnej państwa;   

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej samoobrony ludności;  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej 
służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz 
obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości 
organów w tych sprawach;  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OC Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin;  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie 
pokoju; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie 
pokoju;  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań 
za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych;  

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania i wypłacania świadczenia 
pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe; 

 Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; 

 Ustawa o stanie klęski żywiołowej; 

 Ustawa o zarządzaniu kryzysowym; 

 Ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 

 Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 
przeciwpowodziowych 

Na podstawie Zarządzenia Nr 112/07 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 9 października 2007 r.  
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wydanego w celu zapobieżenia 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na obszarze miasta, został powołany Miejski Zespół 
Zarządzania Kryzysowego, którego zakres działań i zadań określa ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558).  
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W skład ww. Zespołu weszli: 

 SZEF ZESPOŁU – Burmistrz Miasta Ozorkowa; 

 ZASTĘPCY SZEFA ZESPOŁU: 

 Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych Urzędu Miejskiego  
w Ozorkowie; 

 Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Ozorkowie. 

 CZŁONKOWIE ZESPOŁU: 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Ozorkowie; 
Dyrektor Miejskiej Przychodni Zdrowia; 
Pracownicy Komisariatu Policji w Ozorkowie; 
Pracownicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ozorkowie; 
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ozorkowie; 
Przedstawiciele Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ozorkowie; 
Przedstawiciel Ozorkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Ozorkowie; 
Przedstawiciel PCK w Ozorkowie; 
Przedstawiciel PKPS w Ozorkowie; 
Lekarz Weterynarii. 

Zadania Zespołu obejmują: 

 monitorowanie, planowanie, reagowanie oraz organizacja usuwania skutków zagrożeń    
na terenie miasta Ozorkowa; 

 realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego; 

 zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
reagowania na potencjalne zagrożenia; 

 wykonywanie przedsięwzięć wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta 
Ozorkowa; 

 przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz klęski żywiołowej; 

 realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Miejski Plan Reagowania Kryzysowego, o którym mowa poniżej, wymienia potencjalne zagrożenia,   
które mogą mieć miejsce w mieście Ozorków, tj.: 

 zagrożenie pożarowe, 

 awarie urządzeń i instalacji, 

 zakłócenie porządku publicznego, 

 niekorzystne warunki meteorologiczne, 

 wypadki i katastrofy komunikacyjne, 

 katastrofy budowlane, 

 zagrożenie epidemiologiczne, 

 zagrożenie promieniotwórcze. 

Do najważniejszych ciągów komunikacyjnych, w ramach których należy liczyć się z możliwością 
wystąpienia potencjalnego zagrożenia, miasta zaliczyć należy:  

1. droga wojewódzka Ozorków – Warszyce – Stryków – Brzeziny (Nr 708), 

2. okalająca miasto od strony wschodniej droga krajowa Nr 1 (E 75) relacji Gdańsk – Łódź - Katowice 
– Cieszyn - granica państwa, 

3. od strony zachodniej zelektryfikowana jednotorowa linia kolei normalnotorowej Łódź – Kutno, 
stanowiąca podstawowe połączenie kolejowe Łodzi z północną i północno-zachodnią częścią 
kraju. 

W ramach zagrożeń powodziowych wymienić należy następujące cieki wodne, dla których stanowią one 
potencjalne miejsca podtopień:  

1) rzeka Bzura;  
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2) rów Starówka. 

Ponadto Miasto Ozorków posiada dokument pt. „Miejski Plan Reagowania Kryzysowego”.  Dokument ten 
określa m.in. procedury reagowania kryzysowego, które obejmą takie zagadnienia: 

 zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,  

 bilans i tryb uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń, 

 zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,  

 bilans i tryb uruchamiania sił i środków niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń, 

 podmioty systemu ratowniczego oraz zadania w zakresie usuwania skutków zagrożeń, 

 świadczenia osobiste i rzeczowe, 

 zasady udziału Sił Zbrojnych w usuwaniu skutków zaistniałych zagrożeń, 

 uruchamianie działań przewidzianych w planie reagowania kryzysowego oraz sposoby 
ograniczania rozmiarów, strat i usuwania skutków zagrożeń, 

 schemat struktur zarządzania kryzysowego,  

 procedury ogłaszania stanu klęski żywiołowej,  

 zakres uprawnień w zakresie stanów nadzwyczajnych,  

 zasady współdziałania z podmiotami systemu reagowania kryzysowego, 

 sposoby ograniczania rozmiarów strat i usuwania skutków zagrożeń, 

 organizacja pomocy poszkodowanym,  

 odbudowa zniszczeń. 

Dokument ten też określa zasady funkcjonowania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Przedstawione są informacje nt. Jednostki Ratowniczo  
- Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, Komisariatu Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży 
Miejskiej, pomocy medycznej oraz organizacji społecznych, pozarządowych. Miejski Plan Reagowania 
Kryzysowego zawiera informację nt. przewidywanych wariantów działań w sytuacjach kryzysowych, siatki 
bezpieczeństwa, organizacji funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Ozorkowie w Zapasowym Miejscu 
Pracy, wniosków z analizy funkcjonowania administracji w zakresie zarządzania kryzysowego, 
zabezpieczenia logistycznego realizacji zadań przez podmioty systemu reagowania kryzysowego, analizy 
funkcjonowania administracji publicznej miasta w sytuacjach kryzysowych. Załącznikami do planu 
reagowania, o którym mowa powyżej, są m.in. zagadnienia pt.: „Standardowe procedury operacyjne”, 
„Organizacja łączności między podmiotami systemu reagowania kryzysowego”, „Organizacja systemu 
monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania”, „Zasady informowania ludności o zagrożeniach  
i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń”, „Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych”,  
„Organizacja opieki społecznej i medycznej”, „Wykaz zawartych umów i porozumień”, „Zasady oraz tryb 
oceniania i dokumentowania szkód”, „Plan dystrybucji.”, „Plan Obrony Cywilnej Miasta Ozorkowa”. 

Na terenie miasta Ozorków (ul. Adamówek), w obrębie Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, 
znajduje się zakład, zajmujący się produkcją tkanin i włóknin technicznych dla przemysłu samochodowego  
i meblowego, a także gotowe części montowane w samochodach. Działalność tego zakładu niesie ze sobą 
zagrożenie skażenia promieniotwórczego, o znikomym charakterze. Aktywność źródła promieniotwórczego 
(Kr – 85) wyniosła 1,21 GBq. 

Ponadto przy Starostwie Powiatu Zgierskiego działa Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. 
Podstawą prawną działania Centrum są obowiązujące przepisy art. 12 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558) oraz przepisy paragrafu trzeciego rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, 
powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji 
Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz. U.  Nr 215, poz. 1818). 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego opracowało Informator na temat zasad postępowania  
na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców powiatu zgierskiego, 
zatwierdzony przez Starostę Zgierskiego. Informator zawiera informacje na temat postępowania  
na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń dla życia i zdrowia mieszkańców powiatu zgierskiego, 
takich jak: 

 wypadek drogowy, 
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 powódź, 

 upały, 

 gradobicie, 

 huragany, 

 śnieżyce, 

 skażenia promieniotwórcze, 

 uwolnienie niebezpiecznych środków chemicznych, 

 katastrofy budowlane, 

 terroryzm. 

Na szczeblu wojewódzkim przy Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim działa Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. Centrum te m.in. udostępnia na bieżąco komunikaty kryzysowe, komunikaty  
o awariach, a także informacje nt.: 

 bezpieczeństwa powszechnego, 

 Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań pt.: Razem 
bezpieczniej, 

 bezpieczeństwo sanitarnego, 

 komunikacja, 

 lasów i zagrożeń środowiska, 

 meteorologii i hydrologii, 

 obrony cywilnej, 

 ochrony zabytków, 

 promieniowania jonizującego, 

 pomocy dla osób bezdomnych i potrzebujących, 

 powodzi i innych klęsk żywiołowych, 

 ratownictwa medycznego, 

 zagrożeń i postępowaniu w sytuacji ich wystąpienia, 

 wypalanie traw. 

Ponadto decyzją Wojewody Łódzkiego w mieście Ozorków przewidziane jest 150 Zastępczych 
Miejsc Szpitalnych, zlokalizowanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie przy ulicy 
Konarskiego 2. 

ZAGROŻENIE OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH 

Zgodnie z podanymi informacjami w projekcie Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Łódzkiego na 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 rozpoznanie osuwisk w dolinie Bzury 
wymaga przeprowadzenia szczegółowych prac. Poczynione prace, w tym zakresie, pomogą m.in.  
na odpowiedzenie na pytanie, gdzie należy poczynić inwestycje z zakresu realizacji budowli inżynierii 
ekologicznej. 

Przez procesy geodynamiczne należy rozumieć różnorakie zjawiska związane z przemieszczeniem 
powierzchniowym skał wywołane grawitacją (osuwanie się mas ziemnych, obrywy, spełzywania). Ruchy 
masowe ziemi są zjawiskami geologicznymi, związanymi przede wszystkim z działaniem sił przyrody, 
takimi jak gwałtowne opady deszczu, intensywne topnienie śniegu, podnoszenie się poziomu wód 
gruntowych oraz wezbrania rzek i potoków. Nie należy jednak zapominać o coraz większym wpływie 
działalności człowieka na powstawanie przedmiotowych zjawisk (podcinanie zboczy przy budowie dróg 
oraz budynków, wycinkę drzew na stokach w ramach intensywnej eksploatacji lasów). Osuwiska występują 
na stromych stokach, których profil poprzeczny jest kształtu wciosowego. Natomiast na stokach  
o mniejszym nachyleniu zachodzi solfukcja i spełzywanie powierzchniowej warstwy gruntu. Procesy te 
intensywniej zachodzą podczas długotrwałych opadów deszczu.  

Art. 110a ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostę do obserwacji terenów 
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także  
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do prowadzenia rejestru zawierający informacje o tych terenach, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. 
Nr 121, poz. 840). Tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi oraz tereny, na których występują te ruchy, 
ustala się między innymi na podstawie analizy dostępnych w tym zakresie materiałów archiwalnych: 
geologicznych, kartograficznych i zdjęć lotniczych oraz wizji w terenie.  

W rejestrze Starosty Zgierskiego nie ma wpisów dotyczących terenów zagrożonych masowymi 
ruchami ziemi na terenie miasta Ozorków. 
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Rozdział 7 

POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA 

Potrzeby i możliwości rozwoju miasta można przeprowadzić poprzez ocenę uwarunkowań rozwoju 
miasta wynikających z analiz stanu istniejącego dotyczących „obszaru zurbanizowanego”. Ocenę 
dokonano dla następujących elementów: 

 zasoby ludnościowe i poziom życia mieszkańców, 

 użytkowanie i zainwestowanie terenów, poziom urbanizacji, 

 środowisko przyrodnicze, 

 komunikacja, 

 infrastruktura techniczna. 

W Ozorkowie obserwuje się stały spadek liczby mieszkańców. Spowodowane jest to: 

- stosunkowo dużym odpływem osób na zewnątrz miasta, 

- ujemnym przyrostem naturalnym, 

- bardzo małą liczbą osób emigrujących z gminy. 

UŻYTKOWANIE I ZAINWESTOWANIE TERENÓW 

W oparciu o inwentaryzację określono sposób użytkowania terenów w mieście. Bilans terenów wg 
kategorii zagospodarowania przedstawiają poniższe zestawienia: 

 

Lp. Funkcja terenów 
Powierzchnia 

(ha) 
Powierzchnia obszaru 

miasta (%) 

1. Tereny mieszkaniowe 288,8 18,6% 

2. Usługi 44,3 2,9% 

3. Tereny przemysłowe 78 5% 

4. Tereny zieleni 204,1 13,2% 

5. 
Tereny użytkowane rolniczo i 
odłogowane, łąki, tereny otwarte 

770,7 49,8% 
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6. Tereny sportu i rekreacji 6,2 0,4% 

7. Tereny niezagospodarowane 8,8 0,7% 

8. Tereny kolejowe 17,7 1,1% 

9. Wody powierzchniowe 24 1,7% 

10. Tereny obsługi infrastrukturalnej 9,9 0,6% 

11. Tereny komunikacji drogowej 94,7 6,1% 

12. Tereny zamknięte 11,1 0,7% 

Przeważającą część powierzchni miasta (prawie 50% jego powierzchni) stanowią tereny związane 
obecnie lub do niedawna z rolnictwem, z czego wg danych GUS z 2005 r. ponad ¾ stanowią grunty orne. 
Jednocześnie dane GUS z 2007 r. pokazują, że działalność rolnicza nie jest podstawowym miejscem 
pracy/utrzymania dla znikomej liczby mieszkańców miasta, a największe zatrudnienie notuje się w sektorze 
przemysłowym – około 2700 osób i w sektorze usług – około 1300 osób. Jest to trend charakterystyczny 
dla prawie całej Polski, gdyż praca w rolnictwie coraz rzadziej jest podstawowym źródłem dochodu, nawet 
dla rolników indywidualnych. 

Tereny mieszkaniowe stanowią niespełna 19% powierzchni miasta, z czego największa część to 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Ogólnie tereny zainwestowane bez dróg stanowią 
obecnie około 27% powierzchni miasta, zatem dostępne są stosunkowo duże rezerwy rozwojowe.  

W wyniku analizy obowiązującego studium i wyznaczonych w nim istniejących oraz nowych terenów 
inwestycyjnych stwierdzono, że ich wykorzystanie jest na stosunkowo niskim poziomie. Tylko 56% 
powierzchni tych terenów zostało do tej pory wykorzystane, pozostała część pozostaje rezerwą rozwojową 
miasta możliwą do zabudowy w ramach obecnie obowiązującego studium miasta. W obrębach 
zewnętrznych miasta udział niewykorzystanych terenów wśród terenów inwestycyjnych jakie dopuszcza 
studium kształtuje się na poziomie 64-74%, w obrębach centralnych są to wartości od 5% do 21%. Projekt 
nowego studium powinien uwzględniać te dane (schemat nr 7, 8, 9, 10). Dotychczas wyznaczone tereny 
do urbanizacji nie powinny być zatem powiększane, a nawet w niektórych obrębach mogłyby zostać 
zmodyfikowane, gdzie wydane zobowiązania formalno-prawne mogą utrudniać realizację dotychczasowej 
polityki przestrzennej na tych terenach. Również w obszarach zaproponowanego w dotychczasowym 
studium systemu zieleni miejskiej we fragmentach wydano decyzje o warunkach zabudowy, które mogą 
stanowić przeszkodę w utrzymaniu niektórych elementów tego układu. Konieczne są zatem równoległe 
prace nad sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w 
rejonach występowania istotnych składników struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta.  

Jednocześnie, przy zjawisku ujemnej migracji ludności miasta Ozorkowa, obserwuje się wzrost 
zainteresowania wolnymi terenami osiedleńczymi w ościennych miejscowościach wiejskich. Zmiana 
przepisów z początku 2009 r. znosząca obowiązek ochrony gruntów rolnych w miastach daje tymczasem 
możliwość do odwrócenia tego trendu poprzez przeznaczenie terenów o gorszych warunkach dla rolnictwa 
na potrzeby mieszkaniowe. Konieczna jest zatem analiza faktycznej przydatności dla rolnictwa niektórych 
obszarów i ich ewentualnej przydatności dla rozwoju funkcji mieszkaniowej o niskiej intensywności. 
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Stosunkowo niewielką powierzchnię zajmują funkcje związane z usługami (3%), w danych GUS z 

2007 r. jest to natomiast 5%. Różnica wynika z pewnością ze sposobu zliczania terenów danej funkcji i ich 
agregacji w większe obszary – inwentaryzacja wykonana na potrzeby projektu studium musiała bowiem 
opierać się na pewnych uproszczeniach. Większą część powierzchni miasta zajmują obiekty i urządzenia 
związane z szeroko pojętym przemysłem. Znajduje to zresztą odzwierciedlenie w przytoczonej wcześniej 
strukturze zatrudnienia w poszczególnych sektorach gospodarki.  

Tereny zieleni stanowią około 13% powierzchni i skupione są głównie w rejonie lasu komunalnego  
we wschodniej części miasta oraz w rejonie doliny rzeki Bzury. Odłogowane od dłuższego czasu tereny 
rolne, szczególnie w rejonie doliny rzecznej z czasem również można zaliczać do terenów zieleni. 
Porastają one często licznym drzewostanem. Nieużytków miejskich jest niewiele i w zależności od danych  
i sposobu ich zliczania jest to przedział wartości od 0,7% do 3% (GUS). 

Komunikacja 

Ocena funkcjonowania i możliwości rozwoju systemu transportowego miasta.  

Do podstawowych problemów funkcjonowania systemu transportowego Ozorkowa należą: 

 słabo zintegrowany system dróg krajowych z systemem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

 słaba dostępność komunikacyjna południowej części miasta w tym specjalnej strefy ekonomicznej, 

 duże obciążanie ruchem samochodów ciężarowych historycznego centrum miasta oraz wynikające  
z tego liczne kolizje drogowe, 

 niedostatecznie rozwinięte miejskie systemy transportowe z utrudnioną dostępnością do sieci dróg 
krajowych i międzynarodowych – droga krajowa nr 1, 

 brak bezkolizyjnych powiązań drogowych wewnątrz miejskiego układu drogowego z droga krajową nr 1, 

 niedostateczna obsługa systemami transportu publicznego łączącymi Ozorków z Łodzią, przyczyniająca 
się do dynamicznego wzrostu indywidualnej komunikacji samochodowej, 

 brak szybkich połączeń kolejowych i tramwajowych, spełniających oczekiwania podróżnych relacji 
Ozorków – Zgierz, 

 niski poziom wykorzystania linii kolejowych dla połączeń regionalnych, krajowych i międzynarodowych 

 zły stan techniczny infrastruktury drogowej i kolejowej, 

 znaczne niedoinwestowanie infrastruktury drogowej Ozorkowa, wymagającej dostosowania dróg 
miejskich do wymogów krajowych i europejskich, 

 niedostateczne wyposażenie ulic w nawierzchnie twarde ulepszone, 

 niedostosowanie funkcjonalności sieci dróg powiatowych do występujących potrzeb, 

 znaczny udział dróg o nawierzchni w stanie złym lub niezadowalającym, 

 nierównomierny rozwój układu komunikacji drogowej i terenów nowo zainwestowanych, 

 słabo rozwinięta sieć ścieżek pieszo – rowerowych. 

Uwarunkowaniami sprzyjającymi rozwojowi gminy są: 

 korzystne położenie miasta Ozorkowa w strukturze przestrzennej województwa, kraju i Europy, 
na przecięciu transeuropejskich korytarzy transportowych, 

 położenie przy drodze krajowej nr 1 stanowiącej podstawowy element krajowego układu 
komunikacyjnego na kierunki północ – południe, 

 przebieg autostrady A2 na południe od Ozorkowa, z najbliższym wjazdem w miejscowości Emilia, 
stwarzający warunki rozwojowe dla miasta, 

 planowany przebieg autostrady A1 w okolicach Ozorkowa oraz drogi S14 jako zachodniej obwodnicy 
Łodzi, która zapoczątkowana będzie w węźle Emilia, 

 linia kolejowa normalnotorowa Łódź – Kutno przebiegająca przez miasto, 

 powiązanie Ozorkowa z obszarem węzłowym ŁAM poprzez linię tramwaju podmiejskiego łączącego 
Łódź – Zgierz – Ozorków, 
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 reaktywacja sieci kolei wąskotorowej dla celów turystycznych oraz podjęcie działań mających na celu 

określenie tej linii kolejowej jako zabytku kultury nieożywionej, 

 planowana rozbudowa drogi krajowej nr 1 na odcinku Sierpów – Emilia, polegająca na poszerzeniu pasa 
jezdnego i poboczy oraz wybudowaniu bezkolizyjnego skrzyżowania – ronda przy ul. Podleśnej  
w Ozorkowie, 

 planowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Brzeziny, 
polegająca na poszerzeniu pasa drogowego oraz budowie ronda na skrzyżowaniu ul. Maszkowskiej  
i drogi gminnej nr 205 w Helenowie, 

 podjęte już działania mające na celu modernizację istniejącego oraz budowę nowego układu 
komunikacyjnego: ul. Maszkowska, skrzyżowanie ulic: Maszkowska, Średnia, Zgierska, Południowa, 
Wyszyńskiego, ul. Południowa oraz most na rzece Bzura, ul. Unii oraz ul. Lipowa, 

 planowane i realizowane działania mające na celu odciążenie oraz eliminacja kolizji drogowych 
w centrum historycznym miasta, 

 opracowanie Zintegrowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na lata 2007  
– 2015, 

 opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego Na Lata 2007-2015, 

 możliwości przestrzenne budowy chodników i ścieżek rowerowych na terenach otwartych  
– poza terenami zwartej zabudowy, 

 możliwość uzyskania środków na rozwój infrastruktury z funduszy Unii Europejskiej, 

 planowany w dokumentach samorządów, rozwój transportu, służący również potrzebom Ozorkowa, 

 deklarowane w polityce państwa oraz w strategii i planie zagospodarowania województwa realizacja 
polityki transportowej opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju, w tym poprawa stanu dróg  
i funkcjonowania komunikacji zbiorowej i wsparcie dla działań lokalnych w tym zakresie. 

Zagrożeniami dla rozwoju mogą być: 

 pogłębiająca się niewydolność układów komunikacyjnych i nadmierny wzrost ruchu drogowego,  
za którym nie będzie nadążała rozbudowa układu drogowego, 

 pogarszanie się stanu technicznego dróg, 

 brak programów rozbudowy systemów transportowych w programach zadań rządowych i samorządu 
wojewódzkich, o których mowa w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym,  

 brak sprawnego wdrażania polityki transportowej państwa oraz województwa,  

 stałe pogarszanie się jakości obsługi komunikacją publiczną, nie stanowiącej wystarczająco atrakcyjnej 
alternatywy dla podróży samochodem,  

 niedostatek środków finansowych na rozwój i utrzymanie sieci drogowej oraz komunikacji publicznej,  
w tym na wkład własny, konieczny do uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, 

 konflikty społeczne i ekologiczne, ujawniające się przy modernizacji i rozbudowie układu drogowego. 

Wnioski. 

Obecny system transportowy miasta w zasadzie zaspokaja podstawowe potrzeby komunikacyjne 
mieszkańców i gospodarki, jednak tylko na poziomie dostatecznym.  

Istotnym problemem są szeroko rozumiane standardy funkcjonowania tego systemu i obsługi jego 
użytkowników, obejmujące wyposażenie i stan infrastruktury, dostępność do dróg i przystanków, 
przepustowość, prędkości podróży oraz poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozwiązanie tych 
problemów wymaga podjęcia szeregu działań modernizacyjnych i inwestycyjnych, zgodnie 
z właściwościami właścicieli i zarządców poszczególnych podsystemów poprzez ich rozbudowę, 
modernizację i budowę nowych elementów.  

Dodatkowym ważnym zadaniem gminy jest rozbudowa układu dróg gminnych i wewnętrznych, 
koniecznych dla obsługi nowego zagospodarowania. 

Zapewnienie miejsc parkingowych nie jest ustawowym obowiązkiem miasta, które prowadzi jednak 
politykę parkingową, polegającą przede wszystkim na wprowadzaniu regulacji na terenach publicznych,  
w miejscach gdzie popyt na parkowanie przewyższa podaż. 
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Występują problemy z parkowaniem pojazdów ciężarowych i autobusów. Zgodnie z normatywem 

parkingowym i zapisami obowiązujących planów miejscowych, potrzeby te powinny być zaspokajane  
„na własnej działce” użytkownika pojazdu lub na parkingach komercyjnych. 

OCENA UWARUNKOWAŃ OBSZARU NIEZURBANIZOWANEGO 

Ocena wynikająca z analiz stanu istniejącego dotyczących obszaru niezurbanizowanego i obejmująca 
analizy zainwestowania i zagospodarowania terenu oraz walory przyrodnicze wykazała, że ze względu na: 

 sposób zagospodarowania, 

 walory przyrodnicze obszaru, 

teren ten nie może być traktowany w całości jako teren rozwojowy miasta. 

Tereny położone na obrzeżach miasta, wzdłuż jego granic administracyjnych zajmują większość 
powierzchni obszaru niezurbanizowanego. Tereny te obecnie w części są jeszcze użytkowane rolniczo 
jednak zauważalna coraz silniejsza presja inwestycyjna występująca w obrębie miasta stopniowo będzie 
wkraczała na te tereny.  

 



 

84 
 

 
Rozdział 8 

STAN PRAWNY GRUNTÓW 

Istotnym czynnikiem struktury gospodarczej miasta są proporcje własności gruntów publicznych (w 
tym komunalnych) i niepublicznych. Określają one uwarunkowania dla prowadzenia przez organy 
samorządowe polityki w zakresie gospodarki gruntami, w której Gmina Miasto Ozorków dla stymulacji 
rozwoju miasta będzie występować jako czynny podmiot rynkowy, dokonujący zbywania i nabywania 
gruntów i nieruchomości. Drugim ważnym czynnikiem w gospodarce gruntami jest ich struktura 
użytkowania, która stanowi element uwarunkowań w zakresie przestrzennych możliwości rozwoju miasta. 
Dotyczy to głównie zasobów gruntów rolnych w granicach miasta jako potencjalnie możliwych i 
koniecznych do przekształceń na cele budowlane. 

ALOKACJA PRZESTRZENNA RODZAJÓW WŁASNOŚCI GRUNTÓW 

W celu scharakteryzowania stanu własności gruntów, na podstawie analizy wypisów z rejestru, 
wprowadzono na potrzeby „Studium” kilka kategorii własności. Zaproponowany podział został określony 
pod kątem dostępności terenu dla potrzeb zadań związanych z planowaniem przestrzennym. 

 

Struktura własności miasta Ozorkowa charakteryzuje się znaczną przewagą gruntów prywatnych, co 
jest odzwierciedleniem trendu ogólnokrajowego. Średnia wielkość działki prywatnej to ok. 0,25 ha, jest to 
wartość zbliżona do średniej wartości dla wszystkich działek w mieście. Przewaga gruntów prywatnych 
rośnie wraz z odległością od centrum miasta i w niektórych zewnętrznych obrębach przekracza 95% 
powierzchni obrębu. Z pewnością może to powodować opóźnienia i trudności w realizacji inwestycji 
publicznych, które w przypadku przeznaczenia tych terenów do urbanizacji będą niezbędne.  

Udział gruntów miejskich na poziomie 17% plasuje miasto Ozorków wśród górnej granicy średniej dla 
miast województwa łódzkiego o podobnej wielkości. Pozostałą część gruntów, będących de facto w 
dyspozycji miasta, są grunty należące do miejskich spółek i organizacji publicznych. Pozostałe grunty 
miejskie zostały oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i/lub podmiotów gospodarczych i innych 
jednostek. Wśród działek należących do Skarbu Państwa największy udział stanowi korytarz drogi krajowej 
nr 1, linia kolejowa Łódź-Kutno i rzeka Bzura. Do znaczących przekształceń własnościowych doszło w 
mieście po okresie transformacji ustrojowej, gdy tereny Skarbu Państwa w rejonie zakładów 
włókienniczych przy ulicy Łęczyckiej zostały przekazane w użytkowanie wieczyste nowym podmiotom 
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gospodarczym. Stosunkowo niewielka część miasta, pomimo obecności linii kolejowej Łódź-Kutno, 
zakwalifikowana została jako tereny zamknięte – mniej niż 1% powierzchni. Część tej linii poniżej ulicy 
Konopnickiej nie posiada statusu terenu zamkniętego. 

Grunty „publiczne”, w prawdzie stanowią w sumie ponad 20% powierzchni miasta, ale pod nowe 
inwestycje dostępna może być znacznie mniejsza ilość. Istotny udział gruntów należących do podmiotów 
gospodarczych w naturalny sposób związany jest z obecnością w Ozorkowie podstrefy Łódzkiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Pozostałe, stosunkowo niewielkie już rezerwy wolnych terenów w strefie (wzdłuż linii 
kolejowej) pozostają nadal w rękach prywatnych. Ruch inwestycyjny w mieście Ozorków nie jest 
intensywny, czego dowodem jest mała liczba pozwoleń na budowę w okresie 2007-2009, których wydano 
mniej niż 100 – ok. 70-80, a liczba oddanych mieszkań w latach 2005-2008 wyniosła mniej niż 50.(schemat 
nr 11, plansza Uwarunkowania – własność i władanie gruntami). 
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Rozdział 9 

WYSTĘPOWANIE OBIEKTÓW I TERENÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH 

 

1. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony dóbr kultury zostały 
przedstawione i omówione w rozdziale dotyczącym stanu dziedzictwa kulturowego. 

2. Obiekty i tereny chronione na podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska zostały 
przedstawione i omówione w rozdziale dotyczącym stanu środowiska. 
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Rozdział 10 

WYSTĘPOWANIE OBSZARÓW NATURALNYCH ZAGROŻEŃ GEOLOGICZNYCH 
 
Na terenach miasta nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. 

 
Rozdział 11 

WYSTĘPOWANIE UDOKUMENTOWANYCH ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH 
 
Na terenach miasta nie występują obszary udokumentowanych złóż kopalin a informacje o zasobach wód 
podziemnych zawarte zostały w Rozdziale nr 3. 
 

Rozdział 12 
WYSTĘPOWANIE TERENÓW GÓRNICZYCH WYZNACZONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 

ODRĘBNYCH 
 
W mieście nie występują tereny górnicze wyznaczone w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zm.). 
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Rozdział 13 

STAN SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, W TYM STAN STOPNIA 
UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ, ENERGETYCZNEJ ORAZ GOSPODARKI 

ODPADAMI 
 

13.1 UKŁAD I URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNE 
 
Układ drogowy 

Układ drogowy miasta Ozorków składa się z 72,105 km dróg publicznych, w tym z: 

  4,188 km dróg krajowych, 

  0,223 km dróg wojewódzkich, 

 18,531 km dróg powiatowych, 

 49,163 km dróg gminnych. 

Pod względem funkcjonalnym w układzie drogowym można wydzielić:  

 drogi obsługujące połączenia ponadlokalne, które zapewniają: droga krajowa nr 1, droga 
wojewódzka nr 708 oraz ciągi dróg powiatowych prowadzące ulicami Zgierską 
-Wyszyńskiego - Łęczycką, Maszkowską, Słowackiego-Żwirki i Wigury, Konstytucji 3 - Maja, 
Adamówek-Nowe Miasto-Starzyńskiego,  

 drogi o znaczeniu lokalnym, służące miejscowym potrzebom komunikacyjnym, do których zaliczają 
się pozostałe drogi publiczne i wewnętrzne. 

Droga krajowa nr 1 - włączona do sieci dróg międzynarodowych jako droga nr E75 o przebiegu 
Cieszyn – Łódź – Gdańsk 

Przebiega wokół miasta omijając je od strony północno-wschodniej. Droga, jest najważniejszym 
zewnętrznym powiązaniem miasta, a szczególnie drogą dojazdową do centrum aglomeracji - Łodzi oraz 
węzła „Emilia” na autostradzie A-2. Trasa pełni funkcję drogi głównej ruchu przyspieszonego. Przekrój ulicy 
to jedna jezdnia dwupasowa (po jednym pasie ruchu w każdym kierunku) z szerokimi poboczami. 
Odległości między skrzyżowaniami o pełnych relacjach nie przekraczają 600 m. W otoczeniu drogi 
konieczne będzie zapewnienie terenów dla usytuowania tzw. dróg serwisowych umożliwiających 
zachowanie reżimów lokalizacji skrzyżowań i skomunikowanie istniejących dróg oraz obszarów 
przylegających do drogi. 

Droga wojewódzka nr 708 biegnąca z Ozorkowa w kierunku Strykowa 

Przebiega na wschód od granic miasta jako przedłużenie ul. Maszkowskiej, od skrzyżowania  
z droga krajową nr 1. Droga pełni obecnie funkcję ulicy głównej, choć jej parametry nie odpowiadają 
w pełni wymaganiom dla dróg klasy głównej – szerokość pasa drogowego wynosi niecałe 20m 
i wyprowadzone są na drogę zjazdy z przyległych posesji. Aktualnie planowana jest modernizacja 
przewidująca m.in. budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Maszkowskiej i drogi gminnej nr 205 w Helenowie 
gm. Ozorków oraz poszerzenie pasa drogowego, w celu dostosowanie tego pasa do parametrów drogi 
głównej „G”. Długość tej drogi w granicach administracyjnych Miasta Ozorków wynosi jedynie 0,261 km. W 
roku 2010 rozpoczęła się rozbudowa tejże drogi na odcinku Ozorków – Warszyce o łącznej długości 10,58 
km. 

Drogi powiatowe ważniejsze ze względu na powiązania zewnętrzne miasta, pełniące funkcje dróg 
zbiorczych: 

 droga Aleksandrów – Grotniki – Ozorków (ul. Aleksandrowska) : 5167E 

 ul. Zgierska – ul. Wyszyńskiego – Plac J. Pawła – ul. Listopadowa : 5173E 

 Pozostałe drogi powiatowe oraz drogi gminne obsługują powiązania o mniejszym znaczeniu, przede 
wszystkim z bezpośrednio przylegającymi obszarami sąsiednich gmin oraz powiązania wewnętrzne 
miasta, wśród nich znajdują się: 

 Drogi powiatowe, klasy dróg lokalnych: 

 ul. Konstytucji 3-go Maja (5137 E), 

 ul. Adamówek – Nowe Miasto – ul. Starzyńskiego (5140 E), 

 ul. Makowa – ul. Żytnia (5139 E), 
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 ul. Maszkowska (5137 E), 

 ul. Kolejowa (5175E), 

 ul. Żwirki (5176 E), 

 u. Mickiewicza – ul. Kościuszki – ul. Słowackiego (5177 E), 

 ul. Południowa (5137 E), 

 ul. Traugutta (5179 E), 

 ul. Mielczarskiego – Cegielniana – Żeromskiego – Stypułkowskiego (5174 E), 

 ul. Tkacka – ul. Bema – ul. Sucharskiego (5172 E), 

 ul. Prosta (5171 E), 

 ul. Średnia (5170 E), 

 ul. Zielona (5180 E), 

 Nowy Rynek (5137 E), 

 Rondo (5174 E), 

 Drogi gminne klasy dróg zbiorczych: 

 ul. Armii Krajowej, 

 ul. Gen. W. Sikorskiego, 

 ul. J. Kochanowskiego, 

 Rondo Solidarności, 

 ul. St. Wigury, 

 ul. Unii Europejskiej, 

 ul. Łęczycka, 

 ul. Zachodnia, 

 ul. Lipowa, 

 Drogi gminne klasy dróg lokalnych: 

 ul. Brzoskwiniowa, 

 ul. Brzozowa, 

 ul. Cicha, 

 ul. Cmentarna, 

 ul. E. Orzeszkowej, 

 ul. Gen. J. Bema – odcinek drogi, 

 ul. Graniczna, 

 ul. Gębicka, 

 ul. Grzybowa, 

 ul. H. Sienkiewicza, 

 ul. J. Kochanowskiego, 

 ul. Jagodowa, 

 ul. Kalinowa, 

 ul. Konwaliowa, 

 ul. Kościelna, 

 ul. Krótka, 
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 ul. Krzeszewska, 

 ul. Lotnicza, 

 ul. Łąkowa, 

 ul. M. Konopnickiej, 

 ul. M. Rataja, 

 ul. M. Reja, 

 ul. Nowa, 

 ul. Partyzantów, 

 ul. Podleśna, 

 ul. Poprzeczna, 

 ul. Przejazd, 

 ul. Słoneczna, 

 ul. S. Staszica 

 ul. Średnia – odcinek drogi, 

 ul. T. Kościuszki – odcinek drogi, 

 ul. Tartaczna, 

 ul. Wiatraczna, 

 ul. Wiejska, 

 ul. Zagajnikowa, 

Wszystkie drogi publiczne, poza drogą krajową nr 1 pełnią funkcję obsługi ruchu w powiązaniach 
zewnętrznych i wewnętrznych z obsługą zagospodarowania, znajdującego się przy drodze. Część 
zagospodarowania gminy obsługiwana jest przez drogi niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych.  

Sieć dróg publicznych i wewnętrznych dobrze udostępnia zagospodarowanie miasta, przy czym część 
zabudowy, dostępna jest jedynie przy pomocy dróg utwardzonych nieulepszonych (głównie leszowych)  
i nieutwardzonych (gruntowych). 

Drogi twarde o nawierzchni twardej stanowią 59,2% długości dróg publicznych, w większości są 
to drogi o nawierzchni bitumicznej.  

Drogi wojewódzkie i powiatowe posiadają nawierzchnie twarde ulepszone. Nawierzchnie twarde 
posiada także 26,8% dróg gminnych. W województwie łódzkim drogi powiatowe są utwardzone w 49,0%, 
natomiast drogi gminne w 37,7%.  

Drogi o nawierzchni twardej obsługują najważniejsze połączenia zewnętrzne i wewnętrzne oraz rejony 
o największej koncentracji zabudowy. Drogi nieutwardzone obsługują głównie tereny zabudowy 
jednorodzinnej i ekstensywnie zagospodarowane – rozproszonej zabudowy, rolne i leśne. 

Drogi wojewódzkie i powiatowe posiadają jezdnie jednoprzestrzenne (po jednym pasie ruchu 
w każdym kierunku) o szerokości nawierzchni 6,0 – 7,0 m. Szerokość dróg gminnych wynosi 4,0 
-6,0 m. 

 

Omawiane wyżej aspekty przedstawiono na planszy nr 3 - Komunikacja i transport. 

Charakterystykę wyposażenia układu drogowego w nawierzchnie przedstawiono w tabeli „Długość  
i nawierzchnie poszczególnych kategorii dróg publicznych”. 

Długość i nawierzchnie poszczególnych kategorii dróg publicznych. 
 

Lp. Drogi Długość [km] 

1 2 3 

1. Krajowe 4,19 
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Lp. Drogi Długość [km] 

2 Wojewódzkie 0,22 

3. Powiatowe 18,53 

4. Gminne 49,77 

5. Ogółem 72,72 

Na podstawie „Zintegrowanego planu rozwoju lokalnego gminy miasta Ozorkowa na lata 2007-2015” 
załącznik do Uchwały nr LII/534/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 29 października 2009r. i uzupełnień 
własnych. 

Największe natężenie ruchu występuje na drogach wojewódzkich, które dochodzą do granic miasta 
Ozorków. Wielkości obecnego ruchu w obydwu kierunkach, przedstawiono w tabeli „Natężenie ruchu  
na drogach wojewódzkich w 2005 r.”. 

Natężenie ruchu na drogach powiatowych w latach 2004 – 2007 

Lp. Droga Odcinek SDR 2004 SDR 2005 SDR 2006 SDR 2007 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 5137 E Ul. Południowa w m. Ozorków 29 30 32 33 

Na podstawie „Planu rozwoju lokalnego powiatu zgierskiego na lata 2007-2015”  

Natężenie ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 r. 

Lp. Droga Odcinek SDR 2005 
Udział pojazdów ciężarowych 

i autobusów 

1 2 3 4 5 

1. 469 Stary Gostków - Wróblew 1.218 150 

2. 708 Ozorków - Bądków 2.489 279 

Na podstawie Pomiaru ruchu  na drogach  wojewódzkich  w  2005  roku wykonanego przez Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Łodzi (http://www.zdw.lodz.pl/ruch/SDR2005.html) 

Komunikacja kolejowa 

Przez miasto gminę Ozorków przebiega zelektryfikowana jednotorowa linia kolei normalnotorowej nr 
16 relacji Łódź - Kutno stanowiąca podstawowe połączenie kolejowe Łodzi z północną i północno-
zachodnią częścią kraju. 

Linia ta w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r. (Dz.U.07.61.412) została zaliczona 
 do linii o znaczeniu państwowym. Wymieniona linia prowadzi wszystkie rodzaje ruchu.  

Na terenie miasta, w jego północnej części znajduje się stacja Ozorków oraz przystanek osobowy 
Ozorków. Aktualna oferta przewozowa to: 

 ze stacji Ozorków 3 odjazdy w ciągu doby w kierunku Kutna, 

 ze stacji Ozorków 3 odjazdy w kierunku Łodzi. 

Linia kolejowa nr16 odgrywa ograniczoną rolę dla ruchu osobowego z uwagi na bardzo małą liczbę 
kursujących pociągów w godzinach niedostosowanych do potrzeb mieszkańców miasta. 

Na północ od Ozorkowa przebiegała linia kolejki wąskotorowej, pełniąca funkcje transportu 
pasażerskiego jak i towarowego. Obecnie linia ta jest reaktywowana dla celów turystycznych i prowadzone 
jest postępowanie w celu określenia tej linii kolejowej jako zabytku kultury nieożywionej. 

Poprawa sytuacji infrastruktury kolejnictwa na terenie miasta jest uzależniona w znacznej części  
od strategii i zamierzeń inwestycyjnych PKP, jednak dla podniesienia standardów usług konieczne jest 
remont budynku stacji kolejowej w Ozorkowie wraz z peronami oraz zwiększenie liczby połączeń 
regionalnych i krajowych przebiegających bezpośrednio przez Ozorków. 

Komunikacja tramwajowa i autobusowa 

Ozorków posiada połączenie tramwajowe z Łódzką Aglomeracją Miejską. Tramwaj podmiejski – lina 
46 kursuje pomiędzy Łodzią – Chocianowicami – Zgierzem a Ozorkowem. Końcowy przystanek linii 
znajduje się w rejonie ul. Cegielnianej.  
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Trasa przejazdu tramwaju liczy 50 przystanków, przebiega przez 3 strefy taryfowe i średnio zajmuje 

około 98 ÷ 103 min. Na terenie Ozorkowa zlokalizowanych jest 5 przystanków, a średni czas przejazdu 
między przystankami Ozorków Las ÷ Ozorków Cegielniana zajmuje około 5 min. 

Tramwaje linii 46 pokonują trasę Ozorków – Łódź systematycznie przez całą dobę, z przerwą między 
godzinami 0:02 ÷ 4:18 (w dni robocze). W godzinach nocnych, w których nie kursuje tramwaj linii 46, 
mieszkańcy mogą skorzystać z linii 46 bus. Autobusy odbywają trzy kursy z Ozorkowa do Łodzi (ostatni 
przystanek usytuowany jest na Placu Wolności) o godzinach: 0:20, 2:10, 4:00 (rozkład jazdy ważny od 
08.03.2004 r.). Usługi transportowe na Linii 46 (tramwajowe i autobusowe) wykonywane są przez 
Międzygminną Komunikację Tramwajową Spółka z o.o.. 

Relacje to także powiązania autobusowe o charakterze przelotowym i w formie autobusowej 
komunikacji międzygminnej. Na terenie całego miasta usytuowane są miejsca przystankowe, które 
umożliwiają mieszkańcom swobodne przemieszczanie się. Komunikacja autobusowa międzygminna na 
trasie Ozorków – Łódź – Ozorków obecnie obsługiwana jest przez 5 firm świadczących usługi w zakresie 
przewozu osób. Komunikacja międzygminna, z uwagi na dużą ilość miejsc przystankowych oraz na 
częstotliwość kursowania, spełnia także rolę komunikacji miejskiej. 

Ruch pieszy i rowerowy 

Chodniki dla pieszych znajdują się na odcinkach ulic z intensywną zabudową. Odcinki położone  
w częściach peryferyjnych miasta, w tym częściowo drogi wojewódzkie i powiatowe, w większości nie są 
wyposażone w chodniki. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszych.  

Zrealizowany odcinek ścieżki rowerowej występuje w ciągu ulic Unii Europejskiej - Lipowa. W 
pozostałych ulicach brak jest ścieżek rowerowych. Największe zagrożenie bezpieczeństwa rowerzystów 
występuje na drodze krajowej nr 1 i na drogach wojewódzkich nr 469 i 708 oraz ważniejszych drogach 
powiatowych, z uwagi na duże natężenia ruchu, udział pojazdów ciężarowych i prędkość ruchu. 

Parkowanie pojazdów 

Parkowanie pojazdów nie stwarza istotnych problemów na terenie miasta. Wydzielone miejsca 
parkingowe występują głównie w formie równoległych lub prostopadłych miejsc przyulicznych. Największe 
zgrupowania miejsc parkingowych występują: w rejonie Placu Jana Pawła II i wzdłuż ulicy Wyszyńskiego  
oraz przy targowisku przy ulicy Nowe Miasto. Większe parkingi występują także przy siedzibie firmy 
Proinfo przy ulicy Wyszyńskiego oraz przy siedzibach firm przy ulicy Adamówek i Armii Krajowej w rejonie 
linii Kolejowej. 

13.2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU KOMUNIKACJI WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ 
ZEWNĘTRZNYCH, DOTYCHCZASOWYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH, STRATEGII, 
PLANÓW ROZWOJU ORAZ WNIOSKÓW DO STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH. 

 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko zgodnie ustaleniami Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia (NSRO), zatwierdzonych w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, jest jednym  
z dokumentów operacyjnych, który stanowi podstawowe narzędzie do osiągnięcia założonych w nich celów 
przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Rozwój systemów komunikacji w tym programie ujęty jest w trzech osiach, tj.: 

 OŚ PRIORYTETOWA VI: DROGOWA I LOTNICZA SIEĆ TEN - T, 

 OŚ PRIORYTETOWA VII: TRANSPORT PRZYJAZNY ŚRODOWISKU, 

 OŚ PRIORYTETOWA VIII: BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU I KRAJOWE SIECI 
TRANSPORTOWE. 

Projektem indywidualnym, którym ma być realizowany w ramach realizacji Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 jest projekt pt. „Budowa systemu Łódzkiej Kolei 
Aglomeracyjnej - etap I”. przebudowa linii kolejowej nr 16 Zgierz-Kutno wraz z realizacją drugiego toru w/g 
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. przyjętego Uchwałą Nr 2/2008 Rady Ministrów 
z dnia 3 stycznia 2008 r. i aktualizacja z 2010 r..  Realizacja projektu planowana jest na lata 2009-2012 
Projekt przyczyni się do usprawnienia połączeń komunikacyjnych w ramach aglomeracji łódzkiej oraz 
zapewni połączenie kolejowe z Portem Lotniczym im. Władysława Reymonta w Łodzi. 

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013 
planowana jest m.in. rozbudowa drogi krajowej nr 1, odcinek Sierpów – Emilia, a także budowa autostrady 
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A1, odcinek węzeł „Kowal” – węzeł „Stryków I”. Szczegółowe dane na temat budowy autostrady A1 podane 
są poniżej: 

 

Nr 
drogi 

Nazwa zadania 
Długość 

km 
Lata realizacji 

A1 
Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków – odcinek Sójki (bez 

węzła) - węzeł Kotliska (z węzłem) 
15,2 2010 - 2012 

A1 
Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków – odcinek Kotliska  

(bez węzła) – Piątek (bez węzła) 
9 2010 - 2012 

A1 
Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków – odcinek węzeł Piątek  

(z węzłem) – Stryków (bez węzła) 
21 2010 - 2012 

A1 Budowa autostrady A-1 Toruń – Stryków – węzeł Stryków 4,85 2010 - 2011 

Ponadto należy mieć na względzie, iż układ sieci drogowej o znaczeniu krajowym określa 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych, 
wydanego na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2000 r., Nr 71, poz. 838, z późn. zm.).  

Do ciągów komunikacyjnych o znaczeniu krajowym przebiegającym najbliżej m iasta, zgodnie z wykazem 
dróg, zamieszczonym do rozporządzenia, o którym mowa powyżej należy wymienić: 
 

Numer 
drogi 

Docelowy - kierunkowy przebieg drogi 

A1 
S6/S7 (Gdańsk) - Toruń - Łódź - Piotrków Trybunalski - 
Częstochowa - Gliwice - Gorzyczki - granica państwa 
(Ostrawa) 

A2 

(Berlin) granica państwa - Świecko - Poznań - Łódź - 
Warszawa (węzeł„ Konotopa”) 1) Warszawa (węzeł 
„Lubelska”) - Biała Podlaska - Kukuryki - granica państwa 
(Mińsk) 

S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi ( A2 - S8) 

Poniżej przedstawiono zapisy dokumentów szczebla wojewódzkiego, powiatowego  
i gminnego, które ustalają określone działania odnoszące w sposób bezpośredni bądź pośredni  
do miasta Ozorkowa. 

Dokumenty odnoszące się do systemów komunikacyjnych 

L.p. Nazwa dokumentu Status dokumentu Działanie 

1. 
Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
łódzkiego 

obowiązujący 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708  
na odcinku Ozorków – Warszyce – 
Stryków – Niesułków 

2. 
Plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa 
łódzkiego 

obowiązujący 

dokończenie realizacji projektu 
szybkiego tramwaju na linii – Ozorków 
–Zgierz- Łódź – Pabianice (tzw. Łódzki 
Tramwaj Regionalny). 

3. 
Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu 
Zgierskiego na lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
droga nr 5173E Ozorków Al. 
Wyszyńskiego  - ul. Zgierska 

4. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny 
Powiatu Zgierskiego na lata 2007-
2015 

obowiązujący 
Budowa ulicy Południowej w 
Ozorkowie (droga powiatowa nr 
5137 E) 

5. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny 
Powiatu Zgierskiego na lata 2007-
2016 

obowiązujący 
przebudowa drogi powiatowej nr 
5173E Al. Wyszyńskiego – ul. 
Zgierska w Ozorkowie 

6. 
Zintegrowany Plan Rozwoju 
Lokalnego dla Gminy Miasta 
Ozorkowa 

obowiązujący budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie 
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Dokumenty odnoszące się do systemów komunikacyjnych 

L.p. Nazwa dokumentu Status dokumentu Działanie 

8. 
Zintegrowany Plan Rozwoju 
Lokalnego dla Gminy Miasta 
Ozorkowa 

obowiązujący 
budowa   ulicy   Południowej   w   
Ozorkowie    

9. 
Zintegrowany Plan Rozwoju 
Lokalnego dla Gminy Miasta 
Ozorkowa 

obowiązujący 
przebudowa Placu Jana Pawła II wraz 
z przebudową 
układu komunikacyjnego 

10. 
Zintegrowany Plan Rozwoju 
Lokalnego dla Gminy Miasta 
Ozorkowa 

obowiązujący przebudowa ulicy Wyszyńskiego 

11. 
Zintegrowany Plan Rozwoju 
Lokalnego dla Gminy Miasta 
Ozorkowa 

obowiązujący 
budowa szybkiego tramwaju 
regionalnego lub Międzygminnej 
Komunikacji Autobusowej 

12. 
Program Ochrony  Środowiska dla 
Gminy Miasta Ozorków 

projekt - aktualizacja modernizacja dróg  

 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego przyjęty Uchwałą Sejmiku 

Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku 
Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego” 

Głównym założeniami, co do systemów transportowych, ujętymi w planie zagospodarowania 
przestrzennego województwa łódzkiego (aktualizacja) są: 

 wzmocnienie oraz rozwój zewnętrznych i wewnętrznych powiązań infrastrukturalnych, 

 poprawa dostępności drogowej stolicy województwa i regionu w powiązaniach 
międzyregionalnych, krajowych i europejskich, 

 zapewnienie szybkich połączeń Łodzi z innymi metropoliami i dużymi miastami w kraju, 

 zapewnienie sprawnych i dobrych technicznie połączeń między miastami województwa,  

 poprawa płynności ruchu, 

 skrócenie czasu przejazdu w ruchu tranzytowym, 

 zapewnienie dobrej przejezdności przez miasta likwidacja kongestii i tzw. „wąskich gardeł”, 

 eliminacja uciążliwego ruchu tranzytowego i ciężkiego z centrów miast i miejscowości o gęstej 
zabudowie, nierzadko objętej ochroną konserwatorską, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu, 

 podjęcie inwestycji kolejowych na poziomie realizowanego obecnie programu budowy dróg  
i autostrad, 

 podjęcie działań mających na celu włączenia Łódzkiego Węzła Kolejowego w system kolei 
szybkich oraz w system kolei międzyregionalnych o wysokich parametrach technicznych, 

 stworzenie spójnego systemu kolei regionalnej i międzyregionalnej zintegrowanej z koleją szybką, 

 zwiększenia dostępności transportowej na różnych poziomach, priorytetowo traktować środki 
transportu przyjazne środowisku (kolej, tramwaj, rower), 

 koncentracja na osiągnięcie jednakowej obsługi ludności (dostępności) na całym obszarze 
województwa regionalnymi przewozami autobusowymi i kolejowymi (właściwe sterowanie tymi 
przewozami ), 

 poprawa obsługi ludności transportem publicznym,  

 dążenie do integracji różnych środków transportu, szczególnie w Łodzi i miastach województwa 
poprzez tworzenie tzw. węzłów integracyjnych oraz dbałość o dobre warunki podróżowania 
różnymi środkami transportu publicznego, 

 zwiększenie roli (udziału) Portu Łódzkiego w lotniczych przewozach pasażersk ich krajowych  
i międzynarodowych, co może przynieść ożywienie gospodarcze oraz poprawę sytuacji finansowej 
miasta i regionu,  
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 stworzenie warunków do przyjmowania lotów międzykontynentalnych samolotami różnego typu i 

wielkości. 

Zgodnie z informacjami podanymi w planie zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego (aktualizacja) planowana jest m.in. realizacja takich inwestycji jak: 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Niesułków 

 dokończenie realizacji projektu szybkiego tramwaju na linii – Ozorków –Zgierz- Łódź – Pabianice 
(tzw. Łódzki Tramwaj Regionalny). 

Zintegrowany Plan Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej 

Dokument pt. „Zintegrowany Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” został 
przyjęty uchwałą Nr XLIII/755/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia 
„Zintegrowanego Planu Rozwoju Transportu Publicznego Aglomeracji Łódzkiej” i upoważnienia Prezydenta 
do zawarcia porozumienia międzygminnego w celu jego realizacji. 

Obszarem Planu jest Łódzki Zespół Miejski, Aglomeracja Łódzka, obejmujący obszar, będący w 
zasięgu obecnego systemu zorganizowanej obsługi transportem publicznym, w tym podsystemem 
tramwajowym. Plan obejmuje obszary miast/gmin: Łódź, Konstantynów Łódzki, Ksawerów, Pabianice, 
Zgierz - miasto, Gmina Zgierz, Ozorków. 

Wyznaczony obszar daje możliwość ukształtowania Projektu Łódzkiego Tramwaju Regionalnego, jako 
kluczowego instrumentu integracji systemu transportowego Aglomeracji. Zasięg Planu w obecnej jego 
edycji dostosowany został więc do zasięgu tego podstawowego Projektu. Równocześnie jest to zasięg 
największych dojazdów do pracy i szkół, do centrum Łodzi, jako centrum Aglomeracji. Rozwój miast 
satelitarnych, w szczególności Zgierza i Pabianic, stwarza możliwość obsługi potoków ruchu w przeciwnym 
kierunku, co poprawi wykorzystanie systemu (złagodzi nierównomierność kierunkową potoków 
pasażerskich). Zjawisko „wyprowadzania” się podmiotów gospodarczych z miasta metropolitalnego na jego 
obrzeża jest charakterystyczne wraz ze wzrostem potencjału tego miasta i nieodzownym wzrostem 
kosztów dla podmiotów gospodarczych. Jest to widoczne w wielu miastach polskich, szczególnie  
w Warszawie, Poznaniu i Krakowie, gdzie tempo wzrostu gospodarczego jest najwyższe.  

Organizacją i funkcjonowaniem transportu pasażerskiego na terenie Aglomeracji w obszarze Miasta 
Łodzi zajmuje się Zarząd Dróg i Transportu, jednostka budżetowa Miasta. W pozostałych miastach i 
gminach są to odpowiednie wydziały urzędów. Współdziałanie oparte jest na serii porozumień 
komunalnych, skoncentrowanych na konkretnych przedsięwzięciach. 

Trakcja tramwajowa jest osnową systemu transportu publicznego Aglomeracji. Objęte są nią miasta: 
Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków, na kierunku północ – południe oraz Konstantynów  
i Lutomiersk, na kierunku zachodnim. Tranzytowo linie przebiegają przez Ksawerów i Gminę Zgierz. Usługi 
te świadczą przewoźnicy komunalni, w tym m.in. Międzygminna Komunikacja Tramwajowa Sp. z o.o.  
– na terenie Łodzi, Zgierza, Gminy Zgierz i Ozorkowa. Ponadto Aglomeracja obsługiwana jest przez 83 
przewoźników prywatnych i PKS oraz w mniejszym stopniu przez kolej.  

Zasięg projektu ŁTR 

Projekt obejmuje terytorialnie gminy: Zgierz, Łódź, Pabianice, Ksawerów. Do dalszych rozważań,  
w szczególności co do efektywności ekonomicznej i funkcjonalnej, pozostawiono kwestię linii tramwajowej 
Zgierz – Ozorków. 

Projekt ma za zadanie wykreowanie zwiększonego popytu na komunikację publiczną na trasie Zgierz  
– Łódź – Pabianice poprzez: 

 stworzenie nowej jakości przewozów pasażerskich poprzez przebudowę elementów infrastruktury 
tramwajowej oraz uprzywilejowanie komunikacji publicznej przez wdrożenie nowoczesnego 
systemu sterowania ruchem ulicznym w mieście, 

 wyłonienie (w drodze procedury konkurencyjnej) operatora linii tramwaju regionalnego 
dysponującego nowoczesnym taborem,  

 włączenie nowej linii w system transportu publicznego, w szczególności: (i) powiązanie z już 
funkcjonującym sprawnym połączeniem wschód – zachód Retkinia – Rokicińska, (ii) zintegrowanie 
z połączeniami kolejowymi i autobusowymi i o znaczeniu regionalnym, (iii)  
oraz z połączeniem kolejowym Łódź – Warszawa w Łodzi Fabrycznej. 

Zakres projektu: 

 Długość trasy  28 km 
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 Liczba przystanków 50 

 Min. częstotliwość kursowania   3 - 4 kursów w godzinie szczytu 

 Szacunkowa liczba pociągów 16 

Zakres robót w infrastrukturze: 

 Odcinek zgierski - przebudowa torów i sieci trakcyjnej na całej długości, 

 Odcinek łódzki - przebudowa torów i sieci na nieremontowanych w ostatnich latach odcinkach, 

 Odcinek pabianicki - przebudowa torów i sieci trakcyjnej na całej długości, 

 Modernizacja 9 i budowa jednej podstacji trakcyjnej na trasie przebiegu ŁTR, 

 Budowa nowoczesnego systemu sterowania ruchem na całej długości trasy. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ)  
to dokument o charakterze operacyjnym, który określa główne kierunki rozwoju województwa. Celem tego 
dokumentu jest dążenie do poprawy konkurencyjności gospodarczej województwa, promowania 
zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz zapewnienia większej spójności społecznej, ekonomicznej  
i przestrzennej regionu. Treść i schemat porządkowy RPO WŁ jest określony poprzez zapisy rozporządzeń 
unijnych na lata 2007-2013, a także dokumentu „Procedury przygotowania programów operacyjnych  
na lata 2007-2013 oraz innych dokumentów niezbędnych do uruchomienia Narodowych Strategicznych 
Ram Odniesienia” (wersja z dnia 14 września 2006 r.), opracowanego przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego. Instytucją zarządzająca tym programem operacyjnym jest Zarząd Województwa. Dokument 
ten musi być zgodny m.in. z dokumentem pt. „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013”. 

Celem strategicznym dokumentu jest: „Integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią 
społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i 
gospodarce oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc”. 
Cel strategiczny ma być realizowany poprzez określone w dokumencie cele operacyjne. Inwestycje 
realizowane w ramach RPO WŁ zadania będą współfinansowane przez wyłącznie jeden fundusz 
strukturalny - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 

W zakresie rozwoju komunikacji dokument ten przedstawia Oś priorytetową I: Infrastruktura 
transportowa. Celem szczegółowym tej osi jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa 
łódzkiego. 

Celami operacyjnymi odnoszącymi się do tej osi są: 

 poprawa stanu oraz powiązanie sieci transportowej województwa łódzkiego z siecią dróg, 

 krajowych, transeuropejską siecią transportową TEN-T oraz lotniskami, 

 poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim, 

 wzrost konkurencyjności oraz poprawa jakości transportu publicznego w miastach, 

 zwiększenie wykorzystania transportu kolejowego w przewozach pasażerskich 
i towarowych, wzrost znaczenia transportu lotniczego. 

Zgodnie z informacjami podanymi w RPO, dzięki tej osi pomoc finansową będą mogły uzyskać 
projekty z zakresu budowy lub przebudowy ciągów pieszo-rowerowych oraz ścieżek rowerowych 
przyczyniające się nie tylko do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także do zwiększenia 
atrakcyjności turystycznej regionu. Projekty drogowe będą dotyczyć dróg wojewódzkich, powiatowych, 
gminnych oraz dróg leśnych uzupełniających drogi publiczne.  

Na realizację tej osi przeznaczone są środki w wysokości 284 154 609 Euro. Natomiast wkład 
wspólnotowy ma wynieść 85% (241 531 418 Euro). 

Transport publiczny objęty zostanie wsparciem finansowym realizowanym na inwestycje takie jak: 

 budowy lub przebudowy układu torowego, sieci energetycznej i zajezdni autobusowych,  

 zakup taboru, 

 inwestycje integrujące różne formy transportu publicznego, 

 inwestycje z zakresu Inteligentnych Systemów Transportu, 

 tworzenie obszarowych systemów zarządzania ruchem drogowym,  
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 inwestycje z zakresu telematyki, komputeryzacji systemów transportu publicznego. 

W RPO WŁ również ujęta jest tematyka Portu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta,  
który przyczynić się ma do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju regionu, wzmocnienia powiązań 
gospodarczych i społecznych, poprawie dostępności komunikacyjnej województwa. W związku z tym 
realizowana będzie m.in. budowa lub przebudowa pasów startowych, dróg kołowania, płyty lotniska,  
a także budowa lub przebudowa terminali pasażerskich. Zakres tych inwestycji pozwoli poprawić 
mobilność mieszkańców, wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz włączy 
województwo w przestrzeń europejską. 

Tabela ilustrująca zbieżność RPO WŁ z innymi dokumentami w zakresie komunikacji 

Dokument 
 Zbieżność priorytetów 
dokumentów 

Regionalny Program Operacyjny  
Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013 
Oś priorytetowa oraz cel 
szczegółowy 

 INFRASTRUKTURA 
TRANSPORTOWA - 
poprawa dostępności 
komunikacyjnej województwa 
łódzkiego 

 Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia 

 cel horyzontalny 3: 
Budowa i modernizacja infrastruktury 
technicznej i społecznej mającej 
podstawowe 
znaczenie dla wzrostu 
konkurencyjności Polski 
cel horyzontalny 5: 
Wzrost konkurencyjności polskich 
regionów i 
przeciwdziałanie ich marginalizacji 
społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej 

 Krajowy Program Reform  Działanie 4.1. 
Tworzenie nowoczesnej sieci 
transportowej 
(drogi, lokalny transport publiczny, 
koleje, 
porty lotnicze, porty morskie) 

 Strategiczne Wytyczne Wspólnoty  Wytyczna 1.1. 
Zwiększenie atrakcyjności Europy i jej 
regionów pod względem inwestycji i 
zatrudnienia 
1.1.1. Rozszerzenie i poprawa 
infrastruktury transportowej 

Obszar 
priorytetowy 
Strategia Rozwoju Województwa 
Łódzkiego 

Dostępność 

Dokumenty samorządu powiatu zgierskiego 

Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007-2015 jest dokumentem strategicznym powiatu zgierskiego  
o charakterze społeczno - gospodarczym, stanowiącym kontynuację powiatowej strategii na lata 2005-
2006. Dokument ten zostały przyjęty Uchwałą Nr XIV/143/07 Rady Powiatu Zgierskiego w dniu 27 grudnia 
2007 r. 

Dokument ten jest zgodny z postanowieniami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego  
oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Struktura planu 
wygląda następująco: 

 część analityczna, 

 część zadaniowa, 

 opis systemu wdrażania i monitorowania. 

Głównym celem sporządzenia tego dokumentu było: 
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 stworzenie możliwości decyzyjnych w sprawach dotyczących podejmowania, przedsięwzięć 

inwestycyjnych w zakresie rzeczowym oraz finansowym w dłuższej perspektywie czasowej, 

 stworzenie aktu, który określa potrzeby społeczności lokalnej oraz określa kierunki działań 
zmierzające do poprawy obecnej sytuacji, 

 przedstawienie wizji rozwoju powiatu oraz rozwiązywania jego problemów, 

 określenie listy rankingowej projektów inwestycyjnych, które z udziałem funduszy europejskich 
będą realizowane w powiecie w najbliższym okresie programowania polityki regionalnej UE. 

Systemy komunikacyjne w tym dokumencie zostały opisane w Części III - 3.3 - Infrastruktura 
techniczna. Część ta opisuje takie zagadnienia jak: dostępność komunikacyjna, ocena stanu sieci 
drogowej, prognozowane zmiany natężenia ruchu. 

W części trzeciej Planu podkreślony jest fakt, iż ruch komunikacyjny w powiecie zgierskim należy  
do najbardziej utrudnionych w regionie. Stan faktyczny spowodowany jest dużą gęstością szlaków 
komunikacyjnych, a także położenia w aglomeracji łódzkiej. Układ komunikacyjny w powiecie uległ 
zasadniczym zmianom w związku z planowanym przebiegiem dwóch autostrad: A-1 i A-2. Lokalizacja 
autostrad będzie mieć wpływ na zwiększenie obciążeń dróg powiatowych. Dlatego też pojawiła się 
konieczność poszukania nowych węzłów komunikacyjnych, umożliwiających szybszy przejazd przez 
zakorkowane ulice Strykowa, Aleksandrowa Łódzkiego, Zgierza i Ozorkowa oraz zwiększających 
przepustowość dróg w powiecie. 

Natężenie ruchu (P/g) na odcinku drogi powiatowej nr 5137 E (ul. Południowa w m. Ozorków) w 
kolejnych latach wynosiło: 

 2004 r.– 42,  

 2005 r. – 43, 

 2006 r. – 49, 

 2007 r. – 52. 

Natomiast przedsięwzięcia – zadania do realizacji w odniesieniu do infrastruktury transportowej 
zostały opisane w Części IV Realizowane zadania i projekty inwestycyjne.  Zgodnie z podanymi 
informacjami 10 inwestycji transportowych ma być realizowanych przez Zarząd Powiatu Zgierskiego.  

Zgodnie z informacjami podanymi w Planie, w obrębie miasta Ozorków realizowane będą dwie 
inwestycje: 

 przebudowa drogi nr 5173E Ozorków Al. Wyszyńskiego - ul. Zgierska, 

 modernizacja drogi powiatowej nr 5137E Ozorków, ul. Południowa. 

Dokumentem zbieżnym do Planu, o którym mowa powyżej, jest Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 
2007 - 2013. Dokument ten sporządzany jest w związku z przepisem art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6 grudnia 
2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 ze zm.), art. 206 
ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 
2104, ze zm.), a także załącznikiem do Uchwały Nr 424/08 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 9 
kwietnia 2008 r. określającego „Zasady przygotowania Planu Rozwoju Lokalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, w zakresie planu finansowego na 
lata 2007 – 2013”. 

Plan inwestycyjny zawiera listę, uporządkowanych według przyjętych kryteriów, zadań inwestycyjnych 
przewidzianych do realizacji wraz z zakresem rzeczowym i źródłami finansowania  
w rozbiciu na poszczególne lata budżetowe. Celem tego dokumentu jest rozwój powiatu zgierskiego,  
a także poprawa standardów życia społeczno – gospodarczego. 

W ramach tego planu planowana jest m.in. budowa ulicy Południowej w Ozorkowie (droga powiatowa  
nr 5137E) oraz przebudowa drogi powiatowej nr 5173E Al. Wyszyńskiego – ul. Zgierska w Ozorkowie. 

Dokumenty samorządu miasta Ozorków 

Głównym dokumentem strategicznym, o charakterze społeczno – gospodarczym jest Zintegrowany 
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na lata 2007 – 2015.  

Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Miasta Ozorkowa na lata 2007-2015 stanowi 
uaktualnienie i uzupełnienie „Zintegrowanego Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Miasta Ozorkowa na lata 
2007-2013” przyjętego Uchwałą Nr XX/156/07 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 października 2007 
roku ze zmianami w Uchwałach Nr XXXIII/319/08 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 31 lipca 2008 r. oraz 
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Nr XLII/427/09 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 26 lutego 2009 roku oraz „Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy Miasta Ozorkowa na lata 2004 – 2013” przyjętego Uchwałą Nr XXIV/191/2004 Rady Miejskiej 
 w Ozorkowie z dnia 24 czerwca 2004 roku ze zmianą w Uchwale Nr XLI/315/05 Rady Miejskiej  
w Ozorkowie z dnia 15 lipca 2005 roku, gdzie działania inwestycyjne ujęte na lata 2007-2013 zostały 
zaplanowane do realizacji w sposób fakultatywny z określeniem łącznych kosztów realizacji bez rozbicia 
na poszczególne lata. 

Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na lata 2007 - 2015 ma na celu: 

 stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania   
z zewnętrznych środków finansowych na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie 
miasta Ozorkowa, 

 skomunikowanie władz samorządowych z mieszkańcami, w zakresie długookresowych zamierzeń 
inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski składane przez mieszkańców,  

 przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno - prywatnych oraz długookresowych 
planów przedsięwzięć inwestycyjnych,  

 utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych miasta Ozorkowa w celu 
skonfrontowania ich z możliwościami inwestycyjnymi,  

 uniknięcia jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności 
finansowania,     

 określenie w  okresie  wieloletnim  poziomu  wydatków  planowanych  do  poniesienia  z budżetu 
miasta Ozorkowa z przeznaczeniem na przedsięwzięcia inwestycyjne. 

Przedmiotem planowania w dokumencie są przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące: 

 wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych 
dotyczących danego projektu, wykupu gruntów, itp., aż do zakończenia prac budowlanych  
i oddania obiektu do użytku, 

 modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne. 

Analiza SWOT, przedstawiona w tym dokumencie w zakresie komunikacyjnym wymienia mocne 
strony, takie jak: 

 gęsta sieć dróg 

 bliskość węzła drogowego Emilia, 

 bliskość węzła kolejowego Kutno, 

 istnienie obwodnicy miasta (droga krajowa nr 1), 

 dobre połączenie komunikacyjne z Łodzią, 

 międzygminna komunikacja autobusowa. 

oraz słabe strony, tj.: 

 zły stan techniczny dróg,  

 zbyt niska ilość utwardzonych dróg, 

 niski poziom wykorzystania linii kolejowych dla połączeń regionalnych i krajowych. 

W dokumencie tym przedstawione są informacje na temat stworzenia nowego układu 
komunikacyjnego. Zakłada on, iż oprócz poprawy dostępności komunikacyjnej południowej części miasta, 
należy zwiększyć dostępność terenów sąsiedniej gminy Parzęczew poprzez połączenie ze zjazdem z 
autostrady A - 2 – węzeł „Emilia”. 

W trakcie opracowywania projektu Studium miasto realizuje  poszczególne  etapy nowego układu 
komunikacyjnego:  

 ulica Maszkowska (przebudowana),  

 budowa skrzyżowania ulic: Maszkowska, Średnia, Zgierska, Południowa, Wyszyńskiego,  

 przebudowa ulicy Południowej wraz z budową mostu na Bzurze,  

 budowa ulicy Unii (wykonana w 2006 r.), 

 budowa ulicy Lipowej (wykonana w 2008 r.). 
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Poprzez tą inwestycję ruch samochodów ciężarowych poprawi dostęp do terenów specjalnej strefy 

ekonomicznej. Ponadto celem jest odciążenie oraz eliminacja kolizji drogowych w historycznym centrum 
miasta, wraz z poprawą miejskich systemów transportowych oraz lepszym dostępem do sieci dróg 
krajowych i międzynarodowych – Droga Krajowa Nr 1. Stworzenie spójnej sieci dróg oraz systemów 
transportu publicznego wpłynie na stymulację społeczno - gospodarczą. Głównymi beneficjentami tych 
założeń będą firmy zlokalizowane na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, mieszkańcy miasta 
Ozorkowa, firmy zlokalizowane w strefie działalności gospodarczej gminy Parzęczew, a ponadto Gmina 
Miasta Ozorkowa i Gmina Parzęczew w zakresie stworzenia drożnego układu komunikacyjnego  
w połączeniu z węzłem „Emilia” autostrady A - 2. 

Ponadto należy mieć na względzie, iż na drogę Nr 708 wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji 
drogi wojewódzkiej pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków  
– Warszyce – Stryków – Brzeziny (…)”. Decyzja ta uwzględnia m.in. poszerzenie pasa drogowego oraz 
zaplanowane zostało tzw. małe rondo, które będzie zlokalizowane na skrzyżowaniu ul. Maszkowskiej  
i drogi gminnej nr 205 w Helenowie gm. Ozorków. 

Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na lata 2007 – 2015 zakłada 
zmiany w układzie komunikacyjnym, poprzez: 

 realizację nowego ciągu drogowego klasy G o charakterze obwodnicy południowo  
– zachodniej miasta (orientacyjnie – od Drogi Krajowej Nr 1, wzdłuż południowej granicy 
Krzeszewa do rejonu Podstrefy Ozorków i dalej do trasy drogowej biegnącej w kierunku Solcy 
Wielkiej z odejściem w kierunku północno – wschodnim do rejonu ul. Wróblewskiej i związania 
tego ciągu,  

 realizację zachodniego wewnątrzmiejskiego ciągu ulic zbiorczych i lokalnych (orientacyjnie  
– od ul. Adamówek i dalej wzdłuż wschodniej granicy terenów kolejowych, na północ do rejonu 
ulicy Łęczyckiej),  

 realizację skrzyżowania wyżej wymienionej trasy G z Drogą Krajową Nr 1 (poniżej Ozorkowa,   
na  terenie  gminy  Ozorków) umożliwiającego przedłużenie trasy G w kierunku wschodnim  
– Aleksandria – Sokolniki. 

W zakresie kolejnictwa, dokument przedstawia informacje m.in. na temat kolejki wąskotorowej,  
która w obecnym czasie pełni funkcję turystyczną. Ponadto prowadzone jest postępowanie w celu 
określenia tej linii kolejowej jako zabytku kultury nieożywionej, dlatego też utworzono Stowarzyszenie 
Krośniewicko - Ozorkowskiej Kolei Wąskotorowej z siedzibą w Ozorkowie.  

Stan i ewentualne inwestycje infrastrukturalne w branży kolejowej na terenie Ozorkowa uzależnione 
są w znacznej części od strategii i zamierzeń inwestycyjnych PKP. 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 
r. (projekt – aktualizacja) w celu realizacji postanowień zawartych w niniejszym dokumencie (ochrona 
przed hałasem) zakłada modernizację dróg w mieście Ozorków. 

Na terenie miasta Ozorków obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przyjęte: 

 uchwałą Nr XV/113/2003 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa w części 
obejmującej teren ograniczony ulicami: Południową, Kochanowskiego, Lipową, Małachowskiego, 
Piłsudskiego, Rataja, 

 uchwałą Nr IX/70/99 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa w części obejmującej 
teren ograniczony torami PKP i ulicami: Konstytucji 3-go Maja, Sikorskiego, Adamówek, 
Działkową. 

DOTYCHCZASOWE UZBROJENIE TERENU 

Zaopatrzenie w wodę 

W Ozorkowie występują wody o znacznym ciśnieniu hydrostatycznym. Wody głębinowe są miękkie, 
miejscami zmineralizowane, a temperatura ich sięga nawet 20

0
C. Ciśnienie hydrostatyczne jest skutecznie 

obniżane przez liczne ujęcia wód wykorzystywanych do celów przemysłowych i komunalnych.  

Miasto posiada dobrze zorganizowany system zbiorowego zaopatrzenia w wodę oparty na 
wykorzystaniu wód podziemnych. Woda ujmowana jest z trzech studni wierconych pobierających wodę  
z górnokredowego poziomu wodonośnego. Istnieje duża rezerwa wód w stosunku do obecnego 
zapotrzebowania. Taka sytuacja sprawia, że w mieście mogą być realizowane przedsięwzięcia 
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„wodochłonne”. Te potencjalne możliwości mogą przełożyć się w przyszłości na wzrost gospodarczy 
miasta. Stacja wodociągowa zlokalizowana jest przy ulicy Sikorskiego. Stacja wyposażona jest 
w urządzenia: 

 2 zbiorniki wyrównawcze, 

 pompownia II
0
, 

 4 hydrofory 

 chlorownia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna długość sieci wodociągowej sięga ponad 51 kilometrów. Woda dostarczana jest mieszkańcom 
siecią rozdzieloną na dwie strefy ciśnień. Wysokie ciśnienie z hydroforów podawane jest na wielorodzinne 
osiedla mieszkaniowe, na Bibianów i Śliwniki oraz na południowy zachód od połowy ulic Maszkowskiej, 
Średniej i Zgierskiej. Niskie ciśnienie obejmuje całą starą część Ozorkowa wzdłuż doliny rzeki Bzury. 
Zasilanie odbywa się tam grawitacyjnie ze zbiorników wody zlokalizowanych na terenie stacji 
wodociągowej. Wodociąg komunalny zasila ponad 99% ludności. Większe zakłady produkcyjne takie jak 
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska czy Ceramika Tubądzin posiadają własne ujęcie (schemat nr 12, 
plansza  - Gospodarka wodno-kanalizacyjna).  
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Odprowadzenie ścieków 

Na terenie Ozorkowa obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji, istnieją jednak odcinki 
ogólnospławne, które wymagają przebudowy (rozdziału). Odbiornikiem ścieków oczyszczonych oraz wód 
opadowych jest rzeka Bzura, w której zlewni położone jest analizowane miasto.  

Większość ścieków sanitarnych odprowadzana jest do oczyszczalni ścieków poprzez kolektory 
ułożone w dolinie Bzury i jej dopływu – deszczowego kanału otwartego „Przekora”. Średnica kolektorów 
zbiorczych w ich dolnych odcinkach wynosi od 0,8 do 1,2 m. Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 27 km. 
Kanalizacja sanitarna stanowi 22,4 km a ogólnospławna 4,6 km. 60 % ludności miasta korzysta z 
kanalizacji. Większość kanałów pracuje w systemie grawitacyjnym, jedynie w rejonie ulicy Adamówek i tzw. 
Zatorza istnieją przepompownie ścieków.  

 
 

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest poza granicami miasta w Cedrowie na gruntach 
stanowiących własność gminy Ozorków. Obiekt zbudowany został w 1996 roku jako oczyszczalnia 
mechaniczno- biologiczna w oparciu o technologię i dostawy urządzeń z Danii. Eksploratorem sieci oraz 
zarządcą oczyszczalni jest Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Oczyszczalnia przyjmuje 
ścieki bytowo-gospodarcze oraz nieagresywne ścieki przemysłowe.  

 



 

103 
 

 

 
 

Ponadto należy poinformować, iż 20 sierpnia 2010 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisano umowę o dofinansowaniu budowy kanalizacji w 
południowo - wschodniej części Ozorkowa. Koszt inwestycji, realizowanej przez Ozorkowskie 
Przedsiębiorstwo Komunalne to ponad 24 mln zł netto, dofinansowanie z Funduszu wynosi ponad 14 mln 
złotych.  

Budowa kanalizacji w rejonie tzw. Górek to jedna z największych ozorkowskich inwestycji. 
Rozpoczęła się w lipcu budową kolektora w ul. Granicznej i będzie kontynuowana w ciągu kolejnych 
trzech lat: do roku 2013. W sumie powstanie ponad 16 km kanalizacji: w rejonie Górek zostanie 
zbudowane ponad 13 km sieci – ok. 9 km kanału i 4,5 km, czyli ponad 700 przykanalików do granic 
działek i 3 km sieci w ulicach: Praga, Kolejowa i Poprzeczna. 

Inwestycja ta stanowi jedną z najważniejszych ekologicznych przedsięwzięć realizowanych  
w Ozorkowie. Dzięki tej budowie do kanalizacji będzie mogło się podłączyć 3 800 mieszkańców (schemat 
nr 13, plansza – Gospodarka wodno-ściekowa). 

Gazownictwo i zaopatrzenie w ciepło 

W rejonie dawnych Zakładów Przemysłu Bawełnianego „Morfeo” zlokalizowana jest miejska kotłownia 
gazowa. Wyposażona jest w trzy kotły gazowe o mocach 10,5 MW, 9,3 MW, 3,3 MW. Głównym odbiorcą 
ciepła jest budownictwo mieszkaniowe. Długość sieci cieplnej wynosi 13,8 km. i znajduje się na niej 115 
lokalnych węzłów cieplnych. Ciepło do zabudowań jednorodzinnych dopływa marginalnie. Zdecydowana 
większość obiektów posiada własne kotłownie a gospodarstwa domowe paleniska.  

Zaopatrzenie miasta w gaz odbywa się ze złóż gazu ziemnego poprzez rurociąg wysokiego ciśnienia 
o średnicy 300 mm pracujący w systemie krajowej sieci przesyłowej a przebiegający przez północno - 
wschodnie tereny Ozorkowa. Od głównej magistrali wykonano odgałęzienie do stacji redukcyjno – 
pomiarowej pierwszego stopnia. System gazowy jest w trakcie budowy a obecny stopień gazyfikacji jest 
niezadowalający. Długość sieci sięga ponad 15 km. (schemat nr 14 i 15, plansza - Gospodarka 
energetyczna). 

Elektroenergetyka 

Przez północno-wschodnie obrzeża i pogranicza miasta przebiega linia 110 kV relacji Łęczyca (RPZ 
„Leszcze") – Zgierz (RPZ „Antoniew"). Na ul. Młynarskiej zlokalizowana jest Rozdzielnia Ozorków 110/15 
kV. Ze stacji wyprowadzane są linie średniego napięcia do zasilania mieszkań i przemysłu. Większość 
sieci jest kablowa i wymagana jest jej rozbudowa dla potrzeb rozbudowy przemysłu w Ozorkowie i jego 
okolicach. 

W Ozorkowie eksploatowanych jest około 46 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, z których liniami 
niskiego napięcia doprowadzana jest energia elektryczna bezpośrednio do odbiorców. Sieć energetyczna 
znajduje się w eksploatacji PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź Miasto (schemat nr 16, plansza - 
Gospodarka energetyczna).  
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Usuwanie odpadów 

Na terenie miasta powstają odpady komunalne – pochodzą z gospodarstw domowych oraz obiektach 
usługowych, targowiskach, turystycznych i szkolnictwa. W 2007 roku powstało 6642 Mg odpadów 
komunalnych, z czego ponad 70 % stanowią odpady z gospodarstw domowych, nieco poniżej 30% odpady 
z infrastruktury. W strumieniu odpadów komunalnych znajdują się: 

 odpady budowlane – powstałe podczas remontów, budowy, demontażu itp. W ich składzie dominuje 
cegła (40%) i beton (20%). Pozostałe składowe to piasek, drewno, nawierzchnie bitumiczne, metale, 
tworzywa sztuczne i inne 

 odpady opakowaniowe – wycofane z użytku opakowania jednostkowe, zbiorcze, transportowe, 
wielokrotnego użytku. Na terenie gminy powstaje rocznie 864 Mg opakowań z papieru i tektury, 542 Mg 
opakowań ze szkła, 242 Mg opakowań z tworzyw sztucznych, 103 Mg opakowań z metali. 

 odpady wielkogabarytowe – pochodzą z gospodarstw domowych i nie mieszczą się w standardowych 
pojemnikach. Wymagają oddzielnego traktowania. Do grupy należą meble, zużyty sprzęt gospodarstwa 
domowego, opakowania przestrzenne.  

 odpady niebezpieczne - odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny 
i inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi albo dla środowiska. Są to 
rozpuszczalniki, farby, środki ochrony roślin, oleje, detergenty, leki, drewno nasączone, zużyty sprzęt 
elektroniczny, akumulatory, odpady zawierając rtęć. W mieście powstaje rocznie około 66 Mg tych 
odpadów. 

 odpady ulegające biodegradacji - ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 
mikroorganizmów. W ich bilansie dominują odpady kuchenne ulegające biodegradacji (1746 Mg – 51% 
wszystkich odpadów biodegradowalnych). Pozostałe to papier, tektura, odpady zielone i odpady  
z targowisk.  

W Ozorkowie obserwuje się wzrost segregowanych odpadów od mieszkańców. 85 % miasta objętych 
jest systemem zbierania odpadów. Odpady zbierane są przez Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. Odpady składowane są na składowisku w gminie Ozorków w miejscowości Modlna. Na terenie 
składowiska istnieje możliwość budowy nowej kwatery, która zapewni odbiór odpadów do 2022 roku.  
W mieście powstały tzw. wysepki ekologiczne, na których znajdują się pojemniki na opakowania z tworzyw 
sztucznych, na opakowania szklane oraz makulaturę. 

Na terenie miasta obowiązuje Plan gospodarki odpadami, który został zaktualizowany w 2008 roku  
i obejmuje okres od 2009 do 2012 roku z perspektywą do 2016. Ponadto Gmina Miasto Ozorków posiada 
„Zasady utrzymania czystości i porządku w mieście Ozorków” przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej  
w Ozorkowie Nr XXXIV/234/97 z dnia 19 czerwca 1997 roku. Do celów określonych w ww. Programie 
należą: 

 osiągnięcie w terminie do dnia 31 grudnia 2009 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, w ilości nie 
mniejszej niż 4 kg na mieszkańca rocznie i utrzymanie tego poziomu w następnych latach; 

 objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców gminy 
- do końca 2009 roku; 

 objęcie wszystkich mieszkańców gminy systemem selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
w zakresie odpadów: opakowaniowych, niebezpiecznych, ulegających biodegradacji, 
budowlanych, wielkogabarytowych - do końca 2009 roku; 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych poprzez 
składowanie, aby nie było składowanych z terenu gminy: 

 więcej niż 75 % w 2010 r., 
 więcej niż 50 % w 2015 r., 
 więcej niż 35 % w 2020 r. 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku; 

 wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów do końca 2012 r.; 

 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych z terenu gminy do max 85% 
wytworzonych odpadów do końca 2014 r.; 

 usunięcie z terenu gminy około 30 % wyrobów zawierających azbest do 2016 r.; 
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 sukcesywne usuwanie wyrobów zawierających azbest z urządzeń, instalacji i budynków do 2032 r. 

 

Telekomunikacja 
 
Miasto jest dobrze wyposażone w sieć telefoniczną. W głównych ciągach komunikacyjnych istnieje 

sieć operatorów: Telekomunikacja Polska S.A. oraz Telefonia Dialog S.A. Oprócz ww. na terenie 
Ozorkowa funkcjonują mniejsi, lokalni dostawcy świadczący usługi telekomunikacyjne np. SkyLan. Całe 
miasto znajduje się w zasięgu sieci komórkowych. Zlokalizowane tu są dwie stacje odbiorczo-nadawcze 
telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. oraz po jednej należącej do PTC Sp. z o.o. i Polkomtel S.A.  
 

W związku z art. 23, art. 11 pkt. 8 lit. k oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym,  a także w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r.  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opiniuje  
w zakresie telekomunikacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
 

Elementami poddawanymi ocenie przez Prezesa UKE w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego są m.in.: 
 

- zgodność z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 
- istnienie i sposób określenia kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej w zakresie 

telekomunikacji. 
 

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedłożył Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom Miast, 
propozycje co do zapisów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gmin/miast, tj.: 
 

1. w zakresie telekomunikacji przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych zarówno  
w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie, postuluje się rozbudowę i modernizację 
infrastruktury światłowodowej i objęcie całej gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym 
połączonym z systemami sieci wojewódzkiej i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów 
ustawy  
o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; 

2. ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  
i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  
i teleinformatyczne w gminie i regionie; 

3. w zakresie telekomunikacji zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój 
sieci teleinformatycznych. Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego, wskazuje się rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie 
ogólnodostępnych kawiarenek internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych - budowę systemu 
nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. za pomocą sieci Hotspotów. 
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Rozdział 14 

ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH 

Na terenie miasta nie ma konieczności rezerwowania nowych terenów służących realizacji 
ponadloklanych celów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) za wyjątkiem już ustalonych  
w planach miejscowych rezerw terenu związanych z modernizacją układu drogowego. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa, 
uwzględniono ustalenia zawarte w następujących dokumentach strategicznych o znaczeniu zarówno 
lokalnym jak i ponadlokalnym.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

 

 

Analiza dokumentów obowiązujących i projektowanych, odnoszących do obszaru miasta Ozorków, w celu wykorzystania ich przy pracach nad opracowaniem 
projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ozorkowa, z podziałem na kryteria: 

Systemy komunikacji   

 

 

 

1. 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 obowiązujący 

rewitalizacja linii kolejowej nr 16 na odcinku Zgierz-Ozorków, 

modernizacja istniejących stacji i przystanków kolejowych, budowę 

czterech intermodalnych przystanków kolejowych, budowa pięciu 

węzłów intermodalnych z innymi środkami transportu miejskiego oraz 

zakup 20 elektrycznych pojazdów szynowych. 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 
rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – 

Warszyce – Stryków – Niesułków 

3. 
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 

dokończenie realizacji projektu szybkiego tramwaju na linii – Ozorków 
–Zgierz- Łódź – Pabianice (tzw. Łódzki Tramwaj Regionalny). 

4. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007 - 2015 obowiązujący Przebudowa droga nr 5173E Ozorków Al. Wyszyńskiego - ul. Zgierska 

5. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2015 obowiązujący Budowa ulicy Południowej w Ozorkowie (droga powiatowa nr 5137 E) 

6. 
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2016 obowiązujący 

Przebudowa drogi powiatowej nr 5173E Al. Wyszyńskiego – ul. 
Zgierska w Ozorkowie 

7. Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa  
na lata 2007 - 2015 

obowiązujący Budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie 

8. Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa  
na lata 2007 - 2015 

obowiązujący Budowa   ulicy   Południowej   w   Ozorkowie    

9. Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa  
na lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Przebudowa Placu Jana Pawła II wraz z przebudową układu 
komunikacyjnego 

10. Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa  
na lata 2007 - 2015 

obowiązujący przebudowa ulicy Wyszyńskiego 

11. Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa  
na lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Budowa szybkiego tramwaju regionalnego lub Międzygminnej 
Komunikacji Autobusowej 

12. Program Ochrony  Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków  
na lata 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

modernizacja dróg  
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Gospodarka energetyczna   

1. 
Program Ochrony  Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 - 
2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 

projekt propozycja dalszej gazyfikacji miasta 

2. 
Program Ochrony  Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 - 
2012 z perspektywą do 2015 r. 

projekt - 
aktualizacja 

wykorzystanie wód geotermalnych do ogrzewania budynków 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 
postulat budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: m. Ozorków – 
Parzęczew 

4. 
Program Ochrony  Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 - 
2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

rozbudowa sieci gazowej 

5. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego projekt modernizacja węzłów cieplnych - automatyka pogodowa 

6. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący rozwój klastra ekoenergetycznego 

7. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący inwestycje geotermalne 

Gospodarka wodno - ściekowa   

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 
modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją gospodarki osadowej w 
zasięgu 30 aglomeracji >= 10 000 RLM, aglomeracji Ozorków 

2. 
Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 - 
2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 

projekt rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

3. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2014 obowiązujący 
Budowa krytej kanalizacji deszczowej w ul. Gębickiej na odcinku od ul. 
Młynarskiej do ul. Łęczyckiej w Ozorkowie 

4. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego projekt  rozbudowa sieci kanalizacyjnej (5km) 

5. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego projekt  rozbudowa sieci wodociągowej 

6. Powiatowy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Zgierskiego projekt  modernizacja oczyszczalni ścieków w Ozorkowie 

7. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i przebudo 

wą dróg: ul. Rzemieślnicza, ul. Cmentarna, ul. Graniczna  

8. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: ul. Podleśna, ul. Zagajnikowa  
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9. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz budową i przebudową 
dróg: ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Liściasta, ul. Świerkowa, ul. 
Klonowa, ul. Jodłowa, ul. Jałowcowa, ul. Poprzeczna, ul. Górna,  ul. 
Piaskowa, ul. Krasickiego 

10. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: ul. Łączna, ul. Polna, ul. Olczaka, ul. Partyzantów, 
ul. Wiatraczna 

11. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg, z tego na: Etap VI: ul. Reja, ul. Kochanowskiego, 
ul. Lipowa 

12. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: ul. Makowa, ul. Zielona, ul. Przejazd, ul. Sucha, ul. 
Solecka 

13. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: Przebudowa ulicy Suchej w Ozorkowie od ulicy 
Nowej do torów PKP  

14. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: Budowa ulicy Suchej w Ozorkowie od ulicy Nowej 
do torów PKP do ulicy Kolejowej  

15. 

Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

  

obowiązujący 

  

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających 

(kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Nowa, ul. 
Konopnickiej, ul. Przejazd 

16. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
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kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: Przebudowa ulicy Nowej 

17. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

  

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: ul. Wschodnia, Krzeszewska, Tartaczna, 
Kowalewicka  

18. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Ozorkowie  
(w trakcie przebudowy - wrzesień 2010) 

19. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury systemów 
odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych 
kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z budową i 
przebudową dróg: ul. Wodna  

20. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego w mieście Ozorkowie 
i instalacja lamp w ulicach, gdzie oświetlenia brak  

21. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obszarze tzw. Starego Miasta - 
budowa i przebudowa sieci i urządzeń podziemnych: ul. Sienkiewicza, 
ul. Kilińskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Dolna (w trakcie przebudowy  
– wrzesień 2010) 

22. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z modernizacją ulicy Gębickiej w 
Ozorkowie 

23. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 

Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obszarze tzw. Starego Miasta - 
budowa  
i przebudowa sieci i urządzeń podziemnych: ul. Plac Jana Pawła II, 
Starzyńskiego, Berka Joselewicza 

24. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obszarze tzw. Starego Miasta- 
budowa i przebudowa sieci i urządzeń podziemnych: ul. Listopadowa, 
ul. Traugutta, ul. Żeromskiego 

25. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

rozbudowa sieci kanalizacyjnej (około 800 mb) 

26. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej 

27. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 projekt - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
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- 2012 z perspektywą do 2016 r. aktualizacja 

28. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

rozbudowa sieci wodociągowej (około 430 mb) wraz z dalszą 
rozbudową 

29. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

modernizacja stacji wodociągowej wraz z ujęciami wody 

Gospodarka odpadami   

1. 

 

 

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 

 

 

. 

 

obowiązujący 

 

 

nazwa projektu: "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza 
II" - instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w 
Łodzi o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania 
ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i 
społeczne. Wydajność instalacji 

przewidziana jest do obsługi oprócz miasta Łodzi również 
mieszkańców sąsiednich miast – Pabianice, Zgierz, Ozorków, 
Aleksandrów, Łask, Konstantynów, Brzeziny, Tuszyn i Stryków 

2. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r 

projekt - 
aktualizacja 

 

likwidacja dzikich wysypisk sieci 

3. 
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 - 
2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

Organizacja i budowa centralnego punktu gromadzenia odpadów, w 
tym dla odpadów niebezpiecznych 

4. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Rekultywacja składowiska odpadów, budowa sortowni i spalarni 
odpadów 

Infrastruktura społeczna    

1. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007 - 2016 obowiązujący 
Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury 
edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Ozorkowie 

2. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007 - 2017 obowiązujący 
Udoskonalenie infrastruktury edukacyjnej i technicznej oświaty i 
pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej w Ozorkowie 

3. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2013 obowiązujący 
budowy boiska szkolnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Ozorkowie 

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2017 obowiązujący 
Podniesienie jakości kształcenia poprzez modernizację infrastruktury 
edukacyjnej i sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Ozorkowie 

5. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
budowa (przebudowa) hali sportowej MOSIR ul. Traugutta 2 oraz 
budowa kortów tenisowych  

6. Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na obowiązujący budowa (przebudowa) Korty tenisowe 
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lata 2007 - 2015 

7. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący budowa (przebudowa) boisko sportowe MOSIR ul. Łęczycka  

8. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Adaptacja obszarów Lasu Miejskiego na cele aktywnego wypoczynku 
- przebudowa boiska sportowego 

9. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Adaptacja obszarów Lasu Miejskiego na cele aktywnego wypoczynku 
- przebudowa istniejącej strzelnicy policyjnej na cele miejskiej 
działalności sportowej 

10. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Adaptacja obszarów Lasu Miejskiego na cele aktywnego wypoczynku 
- budowa amfiteatru 

11. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Budowa i rozbudowa gminnych obiektów kultury wraz z 
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych 

12. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Budowa i rozbudowa gminnych obiektów oświatowych wraz z budową 
sal gimnastycznych i boisk przy Szkołach Podstawowych Nr 4 i 5 

13. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący Budowa budynków socjalnych przy ul. Żwirki 10a  

 

Ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego   

1. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 
realizacja inwestycji dot. regulacji rzek, budowy obwałowań, polderów 
i zbiorników retencyjnych, odtwarzania naturalnych terenów 
zalewowych 

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 
postulat ustanowienia Sokolnicko – Piątkowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu m.in. na obszarze miasta Ozorków  

3. 
Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego na lata 2008 - 
2011 z perspektywą na lata 2012 - 2015 

projekt 
propozycja utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego 
"Ozorkowski" 

4. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący 
Rozbudowa istniejącego już sztucznego zbiornika wielozadaniowego 
przy ul. Wiejskiej  

5. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

wprowadzeni zieleni w celu uporządkowania ciągów dolinnych 

6. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

budowa ekranów akustycznych i wprowadzenie zieleni izolacyjnej 

7. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

urządzanie i utrzymanie terenów zieleni i pomników przyrody 

8. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków na lata 2009 
- 2012 z perspektywą do 2016 r. 

projekt - 
aktualizacja 

budowa zbiornika na Starówce 
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Potrzeby i możliwości rozwoju gminy   

1. 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia 2009 r. w 
sprawie ustalenia planu rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej  

obowiązujący 
lokalizowanie obiektów wraz infrastrukturą towarzyszącą, związanych 
z działalnością podmiotów gospodarczych w obrębie Łódzkie 
Specjalnej Strefie Ekonomicznej  

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 
wskazanie miasta Ozorków jako ośrodka koncentracji rozwoju klastru 
farmaceutyczno – medycznego 

3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego obowiązujący 

wskazanie miasta Ozorków jako ośrodka wielofunkcyjnego 
obsługującego podmiejskie strefy mieszkaniowo – rekreacyjnego, w 
związku z koncepcją kształtowania w projektowanym planie 
wojewódzkim Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.  

4. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący Przygotowanie terenów aktywności gospodarczej  

5. 
Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Miasta Ozorkowa na 
lata 2007 - 2015 

obowiązujący Rewitalizacja zurbanizowanych obszarów miasta Ozorkowa 
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Rozdział 15 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji  
w zakresie budowli przeciwpowodziowych określa warunki i procedury w zakresie przygotowania  
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych oraz nabywania nieruchomości  
w związku z realizacją przedmiotowych inwestycji. Inwestycje, o których mowa powyżej, stanowią 
realizację celu publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 i Nr 106, poz. 675). 

 Zgodnie z podanymi informacjami w projekcie Programu Ochrony Środowiska Województwa 
Łódzkiego na 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015 w województwie tym występuje 596 stref 
możliwych zagrożeń powodzią, z czego najmniej, bo 30 w zlewni rzeki Bzury. W obszarach stref 
zlokalizowane są przede wszystkim zabudowania, bądź elementy infrastruktury położone na terenach 
zagrożenia powodziowego wodą o p = 1%. Jednak powiat zgierski, obok powiatów: brzezińskiego, 
łowieckiego, pabianickiego, radomszczańskiego, wieruszowskiego, bełchatowskiego, rawskiego, 
odnotował najmniejszą liczbę zjawisk powodziowych, co nie oznacza, iż problemy powodziowe można 
bagatelizować. 

Miasto Ozorków położone jest nad rzeką Bzurą. Bzura to rzeka o długości 166,2 km, obszar jej zlewni 
wynosi 7787,5 km

2
. Rycypientem Bzury jest rzeka Wisła na 587,3 kilometrze.  

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumencie pt. „Studium dla potrzeb ochrony 
przeciwpowodziowej – Etap I – Uzupełnienie do Studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi – Etap I”, wykonanym na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, stan wody dla miasta Ozorków wynosił odpowiednio: 

 102 cm [NNW], 

 280 cm [WWQ]. 

Ww. dokumencie przedstawione zostały obliczenia dla trzech przekrojów dla Miasta Ozorków: 

Oznaczenie 
przekroju 

Wodowskaz 
Hektometraż 

Zwierciadło 
wody 

Przepływ 
Q0,5%, 

km m n.p.m. m
3
/s 

P12 Ozorków 128+000 126,36 51,6 

P13 Ozorków 123+550 117,75 58,52 

P14 Ozorków 119+750 110,88 64,42 

 
Natomiast przepływy maksymalne [m

3
/s] wynosiły: 

 21 (1%), 

 18 (2%), 

 15,2 (5%), 

 11,6 (10%). 

Przepływ maksymalny dla miast Ozorków wyniósł 24,00 (m
3
/s) – Q0,5%. 

Zgodnie z zapisami art. 82 ustawy - Prawo wodne, w dokumentach planistycznych powinny zostać 
wskazane tereny bezpośrednio zagrożone powodziami. Wskazania te powinny być dokonane  
na podstawie studium sporządzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, o którym mowa w art. 
82 ust 2 ustawy - Prawo wodne.  

Na mapie uwarunkowań i kierunków zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Ozorkowa (rysunek nr 1) naniesiono zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 
1% na jego terenie, zgodnie ze Studium wykonanym na zlecenie RZGW w Warszawie w 2006 roku. 
Integralną częścią Studium dla potrzeb ochrony przeciwpowodziowej – Etap I – Uzupełnienie do Studium 
dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi – Etap I jest szkic 
przeglądowy arkuszy z legendą, arkusze map w skali 1:10 000 oraz profil podłużny w skali 1:500 / 
1:100000. Na arkuszach przedstawione są m.in. zasięgi wielkie wody  o prawdopodobieństwach: 0,5%, 
1%, 5%, a także strefy płytkiego zalewu (0,5 ml) od wody 1%. Ponadto przedstawione są obszary 
potencjalnego zagrożenia powodzią, a także obszary o szczególnym znaczeniu społecznym, 
gospodarczym i kulturowym. 
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Obszar miasta odwadniany jest przez dwie rzeki: Bzurę i jej dopływ Starówkę. Oba te cieki stwarzają 

zagrożenie powodziowe.  

Również występująca na użytkach rolnych sieć rowów melioracyjnych znajduje się w większości, w 
złym stanie technicznym (jest niedrożna), w związku z czym nie spełnia w stu procentach swojego zadania 
w odprowadzaniu wody z pól. 

Przyczynami podtopień i powodzi na trenie Miasta Ozorkowa mogą być:  

1. bardzo intensywne opady burzowe, określane jako oberwanie chmury, obejmujące najczęściej 
niewielkie obszary, powodujące gwałtowne i krótkotrwałe lokalne wezbrania wód w okresie  
od czerwca do lipca,  

2. opady rozlewne w okresie od maja do września, trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu, 
obejmujące większą część zlewni,  

3. szybkie topnienie śniegów i towarzyszące im opady deszczu, a szczególnie, gdy towarzyszą im 
zatory lodowe na rzekach, w okresie od połowy lutego do końca kwietnia,  

Wskutek wezbrania wód rzeki Bzury i Starówki mogą nastąpić podtopienia na terenie strefy 
bezpośredniego zagrożenia wodami powodziowymi, która obejmuje miejscami dość szeroki pas doliny  
z użytkami rolnymi. W roku 2010 w mieście Ozorkowie odnotowano lokalne podtopienia na terenach łąk 
położonych pomiędzy ulicą Południową, a groblą zbiornika po obu stronach rzeki Bzury (do ulic 
Sienkiewicza i Kochanowskiego).  



 

116 
 

 
Bibliografia: 

- Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020; 

- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego przyjęty Uchwałą Nr 
LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. w sprawie: zmiany 
Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w 
sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” 
(aktualizacja); 

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; 

- Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego przyjęty uchwałą Nr XXVIII/241/04 Rady 
Powiatu Zgierskiego z dnia 24.09. 2004 r. (aktualizacja); 

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa – 
marzec 2002, przyjęty Uchwałą Nr XL/381/2002 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 
kwietnia 2002 roku; 

- Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2007 – 
2010, przyjęty Uchwałą Nr VIII/39/07 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 22 lutego 2007 
roku ze zmianami; 

-  Program Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorkowa, przyjęty Uchwałą Nr 
XXIX/243/04 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 25 listopada 2004 roku, ze zmianami; 
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CZĘŚĆ 2 
KIERUNKI 

 
Rozdział 1 

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ MIASTA 
ORAZ W PRZEZNACZENIU TERENÓW 

 
ZASADY STRUKTURALNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ MIASTA 

Na podstawie dokonanej analizy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego Ozorkowa 
przyjmuje się jako zasadę kontynuację myśli planistycznej wynikającej z historycznego charakteru miasta 
oraz zawartej w poprzednich opracowaniach planistycznych takich jak: zmieniane studium, 
nieobowiązujący miejscowy plan ogólny czy historyczne plany rozwoju miasta. Przyjmuje się jako zasadę 
kształtowanie polityki przestrzennej, wynikające ze struktury istniejącego zainwestowania miejskiego w 
formie obszarów funkcjonalnych. 

Obszary funkcjonalne składające się na strukturę zagospodarowania przestrzennego Ozorkowa, 
przedstawiono na rysunku „Kierunków i Polityki Przestrzennej”. Wyodrębniono następujące obszary: 

a) obszary o przewadze zabudowy śródmiejskiej (C), 

b) obszary o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi (MN), 

c) obszary o przewadze zabudowy ekstensywnej zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
towarzyszącymi (MNE), 

d) obszary o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi (MW), 

e) obszary aktywności gospodarczej (PU), 

f) obszary o przewadze upraw polowych i użytków zielonych (R/O), 

g) obszary o przewadze usług, w tym usług publicznych (U), 

h) obszary usługowo-mieszkaniowe (UMN), 

i) obszary miejskiej zieleni urządzonej i ogrodów działkowych (ZP, ZD), 

j) obszary cmentarzy (ZC), 

k) obszary o przewadze zieleni leśnej (ZL), 

l) obszary o przewadze zieleni nieurządzonej (ZN). 

Zasadą planistyczną na poszczególnych obszarach funkcjonalnych jest wzmocnienie funkcji 
dominujących.  

Wybrane obszary ze względu na swoje położenie są poddane szczególnym warunkom rozwoju. Są to 
wskazane na rysunku „Kierunków i Polityki Przestrzennej”: 

 Obszar strefy koncentracji funkcji miejskich, 

 Obszar przestrzeni publicznych o szczególnym znaczeniu dla miasta, 

 Tereny rozwojowe w przypadku wypełnienia terenów sąsiednich, 

 Centra ponadlokalne i lokalne, 

 Pierzeje usługowe, 

oraz  

    Nieprzekraczalna strefa rozbudowy cmentarza. 

POLITYKA W ZAKRESIE GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 

Polityka przestrzenna miasta gminy Ozorków realizowana jest w działaniach planistycznych oraz w 
decyzjach administracyjnych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym. 

Kształtowanie polityki przestrzennej miasta oparte być musi o zasady równoważonego rozwoju 
zwłaszcza w dziedzinach: ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych, optymalnego gospodarowania 
przestrzenią, wzrostu standardów cywilizacyjnych i dobrobytu mieszkańców oraz rozwoju gospodarki. 

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym w studium określa się: 

 działania na obszarach objętych lub wskazanych do objęcia ochroną, 
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 działania w zakresie ochrony lokalnych wartości środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania 

zagrożeniom środowiskowym, 

 działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

 działania dotyczące rehabilitacji i przekształceń na terenach zabudowanych, 

 predyspozycje terenów do zabudowy, 

 kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicznej, 

 obowiązki w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 obszary niezbędne dla realizacji polityki państwa na obszarze miasta Ozorkowa. 

Przyjęta uchwałą Rady Miasta polityka przestrzenna (zapisana w niniejszym dokumencie), określona 
w odniesieniu do każdego z wyżej wymienionych zagadnień, jest podstawą podejmowania kolejnych prac 
planistycznych, odnoszących się do wybranych obszarów miasta Ozorkowa, podstawą opracowywania 
analiz zgodności ustaleń sporządzanych planów miejscowych z tą polityka, a także będzie dokumentem 
pomocniczym w przygotowywaniu decyzji administracyjnych związanych z zagospodarowaniem terenów 
na obszar nie objętych dotychczas planami miejscowymi. 

Będzie również materiałem pomocniczym do: 

 planowania i realizacji zadań własnych gminy związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, 

 ofertowej działalności organów gminy, 

 posługiwania się przepisami ustaw szczególnych, które mając swój aspekt przestrzenny na obszarze 
miasta wpływają na ustalenia studium i wiążą organy gminy w postępowaniu administracyjnym, 

 gospodarki gruntami, 

 podejmowania działań związanych z obejmowaniem ochroną najbardziej cennych i wartościowych 
obszarów i obiektów, 

 wykonywania prognoz wpływu ustaleń planów miejscowych na środowisko, 

 wykonywania ocen oddziaływania inwestycji na środowisko, 

 planowania prac kartograficznych umożliwiających sprawną działalność planistyczną i administracyjną. 
 
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA 

Główne kierunki rozwoju przestrzennego miasta, zakładają intensywne i wielofunkcyjne 
wykorzystanie przestrzeni. Przyjęto jako nadrzędną zasadę ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych 
miasta, poprzez określenie:  

a) systemu przyrodniczego, w tym: struktury (określenie obszarów o przewadze zieleni nieurządzonej, 
które powinny zostać bezwzględnie ochronione, oraz obszarów o szczególnych wartościach 
przyrodniczych których ochrona jest pożądana, ale nie wyklucza innych form zagospodarowania),  

b) sposobu realizacji ochrony, czyli wytycznych do planów miejscowych lub określenie innych form ochrony 
oraz zasięgu systemu przyrodniczego,   

c) obszary przestrzeni otwartych i zielonych winny utworzyć jednolity system ciągłych ogólnodostępnych 
terenów łączących tereny zurbanizowane, zachowując i chroniąc istotne elementy środowiska 
przyrodniczego i kulturowego,  

d) układu komunikacyjnego, gdzie główne zmiany wynikać będą z rozstrzygnięć związanych z 
powiązaniami podstawowego układu komunikacyjnego miasta z układem zewnętrznym. 

Cele polityki przestrzennej:  

 Poprawa struktury funkcjonalno-przestrzennej, w tym podniesienie ładu przestrzennego, stworzenie 
korzystnego wizerunku miasta, oraz wzmocnienie jego powiązań z regionem.  

 Racjonalne wykorzystanie terenów i intensyfikacja ich zagospodarowania.  

 Ochrona wartości środowiska przyrodniczego i wykorzystanie potencjału terenów otwartych.  

 Ochrona wartości zasobów dziedzictwa kulturowego.  

STRUKTURA FUNKCJONALNO – PRZESTRZENNA MIASTA 

W studium miasta wyznaczono dwanaście obszarów funkcjonalnych charakteryzujących się 
odmiennymi typami zabudowy i sposobem zagospodarowania poprzez wyodrębnienie obszarów o 
przewadze określonego przeznaczenia terenu - istniejącego lub planowanego dla uczytelnienia struktury 
funkcjonalno-przestrzennej ukierunkowanej na wzrost jego atrakcyjności i podniesienia jakości przestrzeni 
publicznych.  
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Z uwagi na skalę i szczegółowość sporządzanego studium dla każdego terenu objętego dokumentem, 

szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania będą mogły być uściślone i uzupełnione o dodatkowe 
elementy zagospodarowania terenu w planach miejscowych o ile nie naruszy to ładu przestrzennego, a 
funkcja nie będzie kolidująca z przeznaczeniem podstawowym, pozostałymi ustaleniami studium oraz 
przepisami odrębnymi. Na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
dopuszcza się również uszczegółowienie przebiegu granic poszczególnych obszarów funkcjonalnych oraz 
przebiegu dróg i sieci infrastruktury technicznej. 

Dla jednoznaczności wprowadzono autorskie definicje niektórych pojęć planistycznych, tj: 

1. usługi publiczne to: 

 usługi administracyjne na szczeblu rządowym, wojewódzkim i samorządowym;  

 usługi społeczne czyli: ochrona zdrowia, oświata i wychowanie oraz edukacja, kultura, 
gastronomia, sektor bankowy, kultura fizyczna i rekreacja, turystyka, pomoc i opiekę społeczna, 
bezpieczeństwo publiczne,  

 usługi techniczne: infrastruktura techniczna lokalna, w tym obsługa komunikacyjna, gospodarka 
wodna – zaopatrzenie w wodę i kanalizację, gospodarka odpadami oraz utrzymanie porządku i 
czystości, zaopatrzenie w energię (elektroenergetyka, gazownictwo, ciepłownictwo),  

 usługi uciążliwe, w tym usługi transportu, parkingi, garaże naziemne, a także stacje paliw, obiekty 
infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym, stacje i maszty przekaźnikowe oraz 
cmentarnictwo,  

 usługi nieuciążliwe, w tym handlowe (o pow. sprzedaży do 2000 m
2
) i rzemieślnicze. 

2. tereny otwarte – pod tym pojęciem rozumie się tereny lasów, doliny cieków wodnych, tereny 
zbiorników wodnych, łąki, pastwiska, tereny ciągów ekologicznych, tereny zieleni nieurządzonej, tereny 
zieleni miejskiej urządzonej i ogrodów działkowych, oraz obszary szczególnie cenne przyrodniczo w 
ramach których ogranicza się możliwość lokalizacji obiektów kubaturowych, natomiast dopuszczalne 
jest funkcjonowanie już istniejących oraz wprowadzenie niezbędnych elementów infrastruktury 
technicznej sprzyjających ochronie środowiska przyrodniczego na zasadach ochrony krajobrazu i 
wizerunku miasta. 

3. ciąg ekologiczny – pod tym pojęciem należy rozumieć tereny: leśne, zakrzaczone i podmokłe z 
naturalną roślinnością o przebiegu liniowym (pasmowym) położone pomiędzy obszarami 
zagospodarowanymi, które zapewniają zwierzętom odpowiednie warunki życia. W ramach ciągu 
ekologicznego, dla jego prawidłowego funkcjonowania wprowadza się ograniczenie w jego 
zagospodarowaniu poprzez dopuszczenie funkcjonowania istniejących elementów infrastruktury 
technicznej oraz wprowadzanie nowych niezbędnych i sprzyjających ochronie środowiska z 
jednoczesnym zakazem realizacji obiektów kubaturowych o innej niż w/w funkcji. 

4. tereny aktywności gospodarczej (obszary rozwoju gospodarczego) – pod tym pojęciem należy 
rozumieć zabudowę produkcyjną, magazynową, składów i obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży do 2000 m

2
 . 

W studium wskazuje się tereny rozwojowe (tj. tereny które zostały wyznaczone pod zainwestowanie w 
obowiązującym studium, a które do dnia dzisiejszego jeszcze nie zostały w pełni zagospodarowane) w 
następujących obszarach: 

 obszary o przewadze zabudowy śródmiejskiej (C), 

 obszary o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi (MN), 

 obszary o przewadze zabudowy ekstensywnej zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami 
towarzyszącymi (MNE), 

 obszary o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi (MW), 

 obszary aktywności gospodarczej (PU), 

 obszary o przewadze usług, w tym usług publicznych (U), 

 obszary usługowo-mieszkaniowe (UMN). 
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ZAKRES I OGRANICZENIA ZMIAN ORAZ WYTYCZNE DO MIEJSCOWYCH PLANÓW 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

Zakłada się tworzenie następujących obszarów funkcjonalnych wytyczonych w tkance miasta siecią 
komunikacji, dla których ustala się zasady, które mają być wytycznymi przy prowadzeniu działalności 
realizacyjnej oraz sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary funkcjonalne Zasady zagospodarowania Ogólna charakterystyka 

tereny zurbanizowane 

obszary o przewadze 
zabudowy śródmiejskiej 
(C) 

- realizacja zabudowy śródmiejskiej w gabarycie i formie 
oraz układzie zgodnym z warunkami i tradycją lokalną, 

- koncentracja wielofunkcyjnych usług (w rejonie ul. 
Wyszyńskiego i Listopadowej, stanowiących obecnie 
„usługową oś” miasta), 

- preferencje dla realizacji zabudowy usługowej i 
usługowo-mieszkaniowej, 

- zakaz realizacji nowych funkcji przemysłowej i 
składowej, z dopuszczeniem adaptacji już istniejącej, 

- kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez: tworzenie 
ciągów pieszych (spacerowo-handlowy i spacerowo-
parkowy), placów i skwerów, jednolitych pierzei ulicznych i 
placów, zamknięć widokowych w formie dominanty 
wysokościowej, uatrakcyjnienie elewacji poprzez 
stosowanie witryn, wystaw i wejść itp. 

- zapewnienie niezbędnych miejsc parkingowych, 

- zakładanie i uzupełnianie ciągów zadrzewień wzdłuż 
ulic, 

- ochrona obiektów zabytkowych i o walorach 
kulturowych. 

- porządkowanie i rozbudowa istniejących układów 
przestrzennych, ze szczególnym uwzględnieniem 
racjonalnych podziałów gruntów i wytyczania lokalnych 
układów komunikacyjnych, 

- utrzymywanie katalogu elementów i detali 
architektonicznych charakterystycznych i pożądanych, z 
uwagi na zachowanie tożsamości, 

- zakaz realizacji zespołów garażowych w formie 
zgrupowanej w części frontowej działki, 

- zakaz lokalizacji zabudowy z jedną kondygnacją 
nadziemną w pierzei Al. Kardynała Wyszyńskiego, ul. 
Listopadowej, Placu Jana Pawła II, 

- kształtowanie funkcji rozwojowych struktur 
przestrzennych służące ochronie przyrody i krajobrazu, 

- uwzględnianie przy zagospodarowaniu terenu lokalnych 
wartości przyrodniczych i kulturowych. 

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie w 
szczególności zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej z 
towarzyszącymi usługami 
oraz niezbędnej 
infrastruktury, których 
zabudowa i 
zagospodarowanie 
uwzględniać musi ochronę 
konserwatora zabytków 

obszary o przewadze 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 
towarzyszącymi (MN) 

- realizacja zabudowy jednorodzinnej w gabarycie i formie 
oraz układzie zgodnym z warunkami i tradycją lokalną, 

- kształtowanie nowych zespołów zabudowy o czytelnym 
układzie i kompozycji przestrzennej, uwzględniających 
konieczność lokalizowania ogólnodostępnych przestrzeni 
publicznych, 

- uzupełnienie funkcji mieszkalnych zabudową usługową, 

- zakaz realizacji zespołów garażowych w formie 
zgrupowanej 

- kształtowanie funkcji rozwojowych struktur 
przestrzennych służące ochronie przyrody i krajobrazu, 

- uwzględnianie przy zagospodarowaniu terenu lokalnych 
wartości przyrodniczych i kulturowych, 

- realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we 

wszystkich formach (wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa) 

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie w 
szczególności zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i ewentualnie 
wielorodzinnej w formach 
małych domów 
mieszkalnych do 6 lokali 
wraz z towarzyszącymi 
usługami oraz niezbędnej 
infrastruktury 

obszary o przewadze 
zabudowy ekstensywnej 
zagrodowej i 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami 

- realizacja zabudowy jednorodzinnej w gabarycie i formie 
oraz układzie zgodnym z warunkami i tradycją lokalną, 

- uzupełnienie funkcji mieszkalnych zabudową usługową, 

- dopuszczenie wprowadzenia w ramach funkcji 

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie w 
szczególności zabudowy  
zagrodowej i ewentualnie 
mieszkaniowej 
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towarzyszącymi (MNE) uzupełniającej produkcji rolnej i hodowli, w tym obsługi 

gospodarki rolnej, 
- zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m² oraz inwestycji powodujących 
zagrożenie dla jakości środowiska i warunków życia, a 
także sprzecznych z charakterem lokalnym istniejącej 
zabudowy (pod względem formy i skali) specyfice terenu, 
za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, 
- kształtowanie funkcji rozwojowych struktur 
przestrzennych służące ochronie przyrody i krajobrazu, 
- uwzględnianie przy zagospodarowaniu terenu lokalnych 
wartości przyrodniczych i kulturowych, 
- realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we 
wszystkich formach (wolnostojąca, bliźniacza), 
- dopuszczalnie funkcji towarzyszącej – obiekty usługowe 
i działalności gospodarczej nieuciążliwej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, nie powodujące kolizji z funkcją 
podstawową 

jednorodzinnej na dużych 
działkach i o powierzchni 
biologicznie czynnej 
powyżej 60% wraz z 
towarzyszącymi usługami 
oraz niezbędnej 
infrastruktury 

obszary o przewadze 
zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami 
towarzyszącymi (MW) 

- kształtowanie nowych zespołów zabudowy o czytelnym 
układzie i kompozycji przestrzennej, uwzględniających 
konieczność lokalizowania ogólnodostępnych przestrzeni 
publicznych, 

- uzupełnienie funkcji mieszkalnych zabudową usługową, 

-zakaz realizacji obiektów handlowych o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2000 m² oraz inwestycji powodujących 
zagrożenie dla jakości środowiska i warunków życia, a 
także sprzecznych z charakterem lokalnym istniejącej 
zabudowy (pod względem formy i skali) specyfice terenu, 
za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej i w granicach, 

- kształtowanie funkcji rozwojowych struktur 
przestrzennych służące ochronie przyrody i krajobrazu, 

-uwzględnianie przy zagospodarowaniu terenu lokalnych 
wartości przyrodniczych i kulturowych, 

- dopuszczalnie funkcji towarzyszącej – obiekty usługowe 
i działalności gospodarczej nieuciążliwej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, nie powodujące kolizji z funkcją 
podstawową, 

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie w 
szczególności zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej z 
towarzyszącymi usługami 
oraz niezbędnej 
infrastruktury 

obszary aktywności 
gospodarczej (PU) 

- uzupełnienie zabudową usługową w miejscach 
wystąpienia ewentualnych sprzeczności interesów i 
konfliktów (wynikających z niemożności pogodzenia 
potrzeb i interesów różnych grup społecznych i 
rzeczywistych lub potencjalnych użytkowników przestrzeni 
oraz jej walorów), 

- działalność usługowa i produkcyjna nie może 
spowodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska poza teren działki, 

- kształtowanie funkcji rozwojowych struktur 
przestrzennych służące ochronie przyrody i krajobrazu  

-uwzględnianie przy zagospodarowaniu terenu lokalnych 
wartości przyrodniczych i kulturowych  

- minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki 
budowlanej 5 000 m

2
, 

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie usług 
nieuciążliwych oraz 
uciążliwych z zakresu 
obsługi komunikacji 
samochodowej, 
budownictwa, produkcji oraz 
składów, magazynów i 
obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaży do 
2000 m

2 
oraz niezbędnej 

infrastruktury  

obszary usługowo-
mieszkaniowe (UMN) 

- wymiana funkcji mieszkalnych na zabudowę usługową. 
Możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej w 
wolnostojących obiektach na tyłach działki z preferencją 
realizacji mieszkań tylko jako wbudowanych w budynki 
usługowe, 

- kształtowanie funkcji rozwojowych struktur 
przestrzennych służące ochronie przyrody i krajobrazu, 

-uwzględnianie przy zagospodarowaniu terenu lokalnych 
wartości przyrodniczych i kulturowych, 

- dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy 
produkcyjnej z możliwością jej wymiany, rozbudowy, 
przebudowy w ramach istniejącego zagospodarowania 

przeznaczenie terenów na 
realizację nowej zabudowy  
usługowej wraz z 
towarzyszącą zabudową 
mieszkaniową  oraz 
niezbędnej infrastruktury 
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obszary o przewadze 
usług, w tym usług 
publicznych (U) 

- kształtowanie funkcji rozwojowych struktur 
przestrzennych służące ochronie przyrody i krajobrazu  

-uwzględnianie przy zagospodarowaniu terenu lokalnych 
wartości przyrodniczych i kulturowych, 

-dopuszczenie usług na wydzielonych działkach - 

adaptacja usług infrastruktury społecznej oraz ich 
rozbudowa w zależności od potrzeb w dostosowaniu do 
przewidywanej liczby mieszkańców 

- dopuszczenie zachowania istniejącej zabudowy 
produkcyjnej z możliwością jej wymiany, rozbudowy, 
przebudowy w ramach istniejącego zagospodarowania 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej 

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie 
zabudowy usług 
nieuciążliwych w 
szczególności o charakterze 
centrotwórczym, również 
zabudowy usług 
publicznych, towarzyszącej 
zabudowy mieszkaniowej 
oraz niezbędnej 
infrastruktury 

tereny niezurbanizowane z dopuszczeniem obiektów i urządzeń rekreacyjno-sportowych 

obszary miejskiej zieleni 
urządzonej i ogrodów 
działkowych (ZP, ZD) 

- ochrona przyrody i krajobrazu o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym wg. ustaleń rozdz. 3, 

- uzupełnienie i wzbogacenie roślinności terenów miejskiej 
zieleni urządzonej oraz zachowanie bądź stworzenie 
nowych połączeń ciągami pieszymi z innymi terenami, 

- ochrona układu zieleni przyulicznej, uzupełnienie ciągów 
istniejących drzew, 

- tereny pełniące funkcje rekreacyjno – ekologiczne, 

 

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie 
zieleni miejskiej oraz 
drobnych usług 
funkcjonalnie związanych z 
podstawowym 
przeznaczeniem oraz 
niezbędnej infrastruktury 

obszary o przewadze 
zieleni nieurządzonej (ZN) 

- renaturalizacja i odbudowa stosunków ekologicznych na 

obszarach niestabilnych przyrodniczo, 

- ochrona przyrody i krajobrazu o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym, 

- ochrona ciągów zieleni nadwodnej  – uzupełnienie 
układu zieleni zgodnie z warunkami siedliska, 
prowadzenie ścieżek pieszych i rowerowych, 

- urządzanie terenów rekreacyjno-sportowych 
wykorzystujących istniejące walory przyrodnicze - 
zbiorniki wodne, ciąg rzeki Bzury, ukształtowanie terenu, 
zieleń, 

- doliny cieków wodnych przebiegające przez miasto 
stanowić będą przykład wzmocnienia i poszerzenia roli 
wody w strukturze przestrzennej miasta oraz atrakcyjne 
zagospodarowanie przyrzeczy odpowiadające wymogom 
ochrony wartości przyrodniczych i dziedzictwa 
kulturowego, 

- zakaz zabudowy za wyjątkiem dopuszczenia na 
terenach dolin wód powierzchniowych zagospodarowania 
rekreacyjno-wypoczynkowego i związanego z 
infrastrukturą techniczną, 

- dla terenów wód otwartych, w tym zbiorników 
retencyjnych, cieków wodnych zakłada się zachowanie 
ich w dotychczasowej formie, 

- dopuszcza się realizację drugiej części zbiornika 
retencyjnego zgodnie z opracowaną koncepcją  

przeznaczenie terenów na 
realizację i utrzymanie 
zieleni nieurządzonej 

tereny niezurbanizowane 

obszary o przewadze 
zieleni leśnej (ZL) 

- ochrona przyrody i krajobrazu o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym, 

- pełnią funkcje przyrodnicze (biologiczną, klimatyczną i 
hydrologiczną) współtworząc – wraz z innymi terenami 
niezurbanizowanymi oraz większością zainwestowanych 
terenów bądź proponowanych do zainwestowania– 
system przyrodniczy, 

- zakaz zabudowy za wyjątkiem dopuszczenia na 
terenach leśnych zagospodarowania rekreacyjno-
wypoczynkowego i związanego z infrastrukturą 
techniczną, 

- pełnią ważną rolę społeczną, kulturotwórczą i 
estetyczną, 

- zaadaptowanie istniejącej w Lesie Miejskim strzelnicy 
policyjnej na cele miejskiej działalności sportowej, 

przeznaczenie terenów na 
utrzymanie kompleksów 
leśnych z dopuszczeniem 
niezbędnej dla miasta 
infrastruktury technicznej 
oraz funkcji rekreacyjnych 
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- zagospodarowanie lasów zgodnie z planami urządzenia 
lub planami ochrony 

- zachowanie istniejącej zabudowy z możliwością jej 
wymiany, rozbudowy, przebudowy w ramach 
istniejącego zagospodarowania 

obszary cmentarzy (ZC) - zakłada się przeznaczenie terenów na realizację i 
utrzymanie funkcji sepulkralnych wraz z niezbędną 
infrastrukturą 

 

obszary o przewadze 
upraw polowych i użytków 
zielonych (R/O) 

- ochrona przyrody i krajobrazu o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym, 

- tereny o funkcji ekologicznej nie pełniące funkcji 
rekreacyjnej, 

 

przeznaczenie terenów na 
utrzymanie terenów rolnych 
z dopuszczeniem zabudowy 
zagrodowej 

 

Dla całego obszaru miasta zakłada się nadrzędną rolę wartości przyrodniczo – krajobrazowych poprzez 
wkomponowanie ich ze szczególną dbałością w istniejące i planowane zagospodarowanie w różnych 
formach zieleni i wód powierzchniowych.  

 
Rozdział 2 

KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA 
TERENÓW, W TYM TERENY WYŁĄCZONE SPOD ZABUDOWY. 

 
OGÓLNE KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
 

Model funkcjonalno-przestrzenny miasta określony w studium jest wynikiem stanu istniejącego 
zagospodarowania i uwarunkowań, realizacji planu miasta i planów poszczególnych terenów oraz 
istniejących trendów rozwojowych.  
 
Po przeanalizowaniu istniejących uwarunkowań i potrzeb przyjmuje się następujące ustalenia: 

 koncentrację zabudowy mieszkaniowej o maksymalnej intensywności zabudowy w centralnej części 
miasta; 

 adaptację istniejącej zabudowy wielorodzinnej położonej poza w/w Strefą centralną; 

 realizację pierzei usługowych w miejscach oznaczonych na rysunku „Kierunków…”, w formie lokali 
usługowych zlokalizowanych w parterze budynków, dostępnych od ulicy lub placu, 

 adaptację wszystkich zorganizowanych terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
uruchomienie nowych, wskazanych terenów pod ten rodzaj zabudowy; 

 rozwój nowoplanowanych terenów aktywności gospodarczej wzdłuż drogi krajowej nr 1; 

 dopuszczanie na wszystkich w/w terenach mieszkaniowych nieuciążliwych usług z rodzaju usług 
podstawowych (oświaty, handlu, kultury itp.), a także nieuciążliwych obiektów produkcyjno-usługowych 
nie naruszających mieszkaniowego charakteru działek, na których będą zlokalizowane; 

 dopuszczenie powiększenia cmentarza komunalnego w granicach nieprzekraczalnej strefy rozbudowy 
cmentarza pokazanej na rysunku „Kierunków i Polityki Przestrzennej”; 

 ponadto nakazuje się elastyczne stosowanie dostępnych instrumentów ekonomicznych w postaci renty 
planistycznej i opłat adiacenckich w celu odpowiedniego etapowania rozwoju mieszkalnictwa i 
zapewnienia pełnego wyposażenia terenów mieszkaniowych w infrastrukturę techniczną. 

 
PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE, UWZGLĘDNIAJĄCE WYMAGANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO, W TYM URBANISTYKI I ARCHITEKTURY ORAZ ZRÓWNOWAŻONEGO 
ROZWOJU 

Zakłada się następujące wskaźniki do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego: 

1. Dla obszarów o przewadze zabudowy śródmiejskiej (C) – zakłada się następujące wskaźniki liczbowe 
dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę: 

a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy - 2,0, 



 

124 
 

 
b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle –12 m, 

c) maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy – 2, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 %, 

2. Dla obszarów o przeważającej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi (MW) 
– zakłada się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach przeznaczonych pod zabudowę:  

a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 1,5, 

b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle – 20 m, 

c) maksymalna ilość kondygnacji zabudowy – 5, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 20 %, 

3. Dla obszarów o przeważającej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi (MN) 
– zakłada się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach przeznaczonych pod zabudowę:  

a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 2,0, 

b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle –14 m, 

c) maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy  – 3, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 30 %, 

4. Dla obszarów o przewadze zabudowy ekstensywnej zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami towarzyszącymi (MNE) – zakłada się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, 
zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę:  

a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 1,0, 

b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle – 16 m, 

c) maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy – 2, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 60 %, 

5. Dla obszarów usługowo-mieszkaniowych (UMN) – zakłada się następujące wskaźniki liczbowe 
dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę:  

  a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 1,0, 

  b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle –16 m, 

  c) maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy – 2, 

  d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30 %, 

6. Dla obszarów o przewadze usług, w tym usług publicznych (U)– zakłada się następujące wskaźniki 
liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu na terenach przeznaczonych pod zabudowę:  

a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 2,0, 

b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle –16 m, 

c) maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy – 2, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 30 %, 

7. Dla obszarów aktywności gospodarczej (PU) - zakłada się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące 
warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę:  

a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 3,0, 

b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle – 15 m, z wyłączeniem części budynków 
związanych z technologią prowadzonej działalności, 

c) maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy – 2, 
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d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 10 %, 

8. Dla terenów miejskiej zieleni urządzonej (ZP, ZD) - zakłada się następujące wskaźniki liczbowe 
dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę:  

a) maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 0,1, 

b) maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle – 6 m, 

c) maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy –1, 

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80 %, 

e) maksymalna powierzchnia zabudowana - 20 %, 

9. Dla obszarów o przewadze zieleni leśnej (ZL) - zakłada się ich zachowanie w stanie niezmienionym 
przyrodniczo, z wyjątkiem wprowadzania funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych związanych 
bezpośrednio z lasem. 

10. Dla obszarów o przewadze terenów upraw polowych i użytków zielonych (R/O) - zakłada się ich 
zachowanie w stanie niezmienionym przyrodniczo. 

11. Dla obszarów o przewadze zieleni nieurządzonej (ZN) - zakłada się ich zachowanie w stanie 
niezmienionym przyrodniczo, z wyjątkiem wprowadzania funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 
 Powyższe parametry mają charakter orientacyjny i wymagają szczegółowego przesądzenia na etapie 
sporządzania planów miejscowych i dostosowania ich do specyfiki miejsca i uwarunkowań szczegółowych 
oraz przepisów odrębnych. Dopuszcza się bilansowanie wskaźników w ramach terenów funkcjonalnych, a 
nie tylko pojedynczych działek pod warunkiem, że będzie to jednoznacznie ustalone w planie. 

 Część miasta Ozorków znajduje się w granicach zasięgu powierzchni ograniczającej podejścia 
lotniska wojskowego Łęczyca, przedstawionej na rysunku „Kierunków i Polityki Przestrzennej”. 
Powierzchnia ta ma nachylenie 1:70 (około 1,4%), a generowane przez nią ograniczenia wysokości 
zabudowy wahają się od 200 m n.p.m (rejon m. Kolonia Wróblew) do 265 m npm. 

 Mając na względzie wartości rzędnych terenu na analizowanym obszarze (około 120 m npm.), przed 
wydaniem pozwolenia na budowę, wszystkich obiektów budowlanych (wież, kominów, masztów, słupów, 
itp.) o wysokości 50,00 m n.p.t i większej należy wystąpić do Szefostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił 
Zbrojnych w Warszawie w celu uzgodnienia lokalizacji i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego 
tych obiektów. 

 
STANDARDY I WSKAŹNIKI DLA INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ 

 Przyjęte jako jeden z głównych celów polityki przestrzennej Studium: tworzenie warunków dla 
uzyskiwania właściwych wskaźników dostępu do infrastruktury społecznej zarówno na terenach nowej 
zabudowy mieszkaniowej, jak i w istniejącej tkance miejskiej – w odczuciu mieszkańców przekłada się na 
szeroki dostęp do usług podstawowych w miejscu zamieszkania, poczucie bezpieczeństwa, możliwość 
wypoczynku i rekreacji. 

Studium zakłada, że usługi podstawowe publiczne i komercyjne istotne dla codziennego życia 
mieszkańców, takie jak handel, kultura, gastronomia i rzemiosło bytowe, będą wprowadzane uzupełniająco 
w zabudowie istniejącej (w szczególności dotyczy to osiedli zabudowy wielorodzinnej wielkopłytowej), a w 
nowych osiedlach – powstawać będą równolegle z zabudową mieszkaniową.  

Studium przyjmuje w oparciu o prognozę demograficzną dla miasta i obecny poziom zapewnienia usług 
oświaty następujące wskaźniki jako optymalne proporcje ilości placówek oświatowych do ilości 
mieszkańców: 

a) 1 przedszkole / 4-6 tys. mieszkańców 

b) 1 szkoła podstawowa / 5 – 8 tys. mieszkańców 

c) 1 gimnazjum / 10 – 15 tys. mieszkańców 

d) 1 szkoła ponadgimnazjalna / 20 – 25 tys. mieszkańców 

Placówki podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta powinny spełniać następujące wskaźniki: 

a) 1 lekarz rodzinny lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej / 2,0 – 2,5 tys. mieszkańców 

b) 1 lekarz pediatra / 1,5 tys. mieszkańców 
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c) 1 pielęgniarka środowiskowa / 2,5 tys. mieszkańców 

Zapewnienie możliwości korzystania z placówek upowszechniania kultury typu lokalne centrum kultury, 
kluby wg wskaźnika 10 tys. mieszkańców / 1 placówkę. 

W zakresie sportu i rekreacji należy dążyć do osiągnięcia następujących wskaźników: 

a) zieleń urządzona (parki)  15 m
2
 / mieszkańca 

b) zieleń rekreacyjna   35 – 40 m
2
 / mieszkańca 

c) tereny sportu i rekreacji  5 – 7 m
2
 / mieszkańca 

d) boiska     2 – 3 tys. mieszkańców / obiekt 

Należy zapewnić w osiedlach zabudowy mieszkaniowej, zarówno jedno- jak i wielorodzinnej, boisk oraz 
placów do gier i zabaw dla dzieci i młodzieży. 

 
OBSZARY PODDANE SZCZEGÓLNYM WARUNKOM ROZWOJU.  

Obszary poddane szczególnym warunkom rozwoju wymagają szczegółowych opracowań 
analitycznych i projektowych kompleksowo rozwiązujących ich funkcjonowanie. Zaleca się aby były objęte 
planami miejscowymi lub w przypadku jeśli już są nimi objęte należy zweryfikować te plany pod kątem 
szczególnego znaczenia tych obszarów  w tkance miasta. 

Obszary strefy koncentracji funkcji miejskich 

Zakłada się większą elastyczność w przeznaczaniu terenu w celu umożliwienia wprowadzania 
wszelkich form służących kreowaniu centrum miasta. 

W granicach obszaru dopuszcza się następujące wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i 
standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę:  

- maksymalny współczynnik intensywności zabudowy – 3, 

- maksymalna wysokość budynków w ich głównej bryle –15 m, 

- maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy – 3, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 20 %. 

Zakłada się utrzymywanie jak najściślejszych rygorów dotyczących jakości architektury i kształtowania 
przestrzeni. 

Dopuszcza się nietypowe formy zagospodarowania, takie jak budynki przylegające do granic działek 
lub linii rozgraniczających ulic, budynki nadwieszone nad przestrzeniami komunikacji etc. pod warunkiem 
spełnienia wymogów przepisów odrębnych. 
 

Obszary przestrzeni publicznych o szczególnym znaczeniu 

Są to obszary, w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia 
potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze 
względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Wymagają opracowań szczegółowych przede wszystkim w zakresie ukształtowania posadzki i małej 
architektury, kształtowania zieleni, bezpieczeństwa funkcjonowania, dostępności terenu i usług. Obszary 
przestrzeni publicznych nie muszą w całości być terenami realizacji celów publicznych niemniej jednak 
powinny być w miarę możliwości ogólnodostępne nawet jeśli są terenami prywatnymi. 
Należy dążyć do kształtowania jak najczytelniejszych założeń przestrzennych. 

Tereny rozwojowe 

Są to tereny obecnie nie posiadające zainwestowania  zgodnego z polityką określoną w niniejszym 
studium. W celu nie dopuszczenia do ich niekontrolowanego zabudowywania, zgodnie z polityką określoną 
w niniejszym Studium tereny te mogą być zagospodarowywane po „wypełnieniu” funkcją obszarów 
sąsiednich, tj. przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozostać mogą w 
dotychczasowym użytkowaniu. Szczególny nacisk należy położyć na włączenie tych terenów w tkankę 
miasta, aby nie pozostały odseparowanymi enklawami. Ich przekształcanie wymaga kompleksowych 
rozwiązań planistycznych i inwestycyjnych.  
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WYTYCZNE OKREŚLANIA WYMAGAŃ W PLANACH MIEJSCOWYCH 

Należy dążyć do jednorodnej zasady konstruowania planów miejscowych na obszarze Miasta 
Ozorkowa zarówno pod względem formy i treści jak i szczegółowości. 

Wszystkie plany miejscowe powinny być opracowywane z wykorzystaniem takich narzędzi jak: bazy 
danych GIS  i być w tej formie przekazywane do Urzędu Miasta. 
 

 
Rozdział 3 

OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY 
PRZYRODY, KRAJOBRAZU KULTUROWEGO I UZDROWISK 

 
SYSTEM POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH, TERENY BIOLOGICZNIE CZYNNE 

Wychodząc z przekonania, ze zachowanie przyrodniczych elementów układu przestrzennego miasta 
jest warunkiem jego zrównoważonego rozwoju, przyjęto następujące zasady kształtowania środowiska 
przyrodniczego: 

1) w strukturze przestrzennej miasta ustalony został system przyrodniczy miasta, który budują zieleń 
leśna i nadwodna, uzupełnione zielenią miejską oraz dolina rzeki Bzury i innych cieków razem z 
lokalnymi obniżeniami terenu, przy czym: 
- doliny cieków i obszary zieleni tworzą system nawietrzania i regeneracji powietrza oraz mają 

gwarantować zachowanie ciągłości powiązań przyrodniczych regionalnych i ponadregionalnych, 
- zadrzewienia o charakterze leśnym na terenach zainwestowania miejskiego, zieleń urządzona, 

obsadzenia uliczne, zadrzewienia wzdłuż dróg i cieków stanowią element wspomagający 
podstawowy układ przyrodniczy, 

2) w strefie o szczególnych wartościach przyrodniczych, ustala się następujące zasady 
zagospodarowania: 

 na obszarach  o przewadze terenów upraw polowych i użytków zielonych (R/O) i zieleni 
nieurządzonej (ZN): 

- nakaz przynajmniej częściowej (fragmentarycznej) renaturyzacji doliny Bzury, 

- dopuszczenie wycinki drzew w terenie miejskim tylko w koniecznych sytuacjach (m.in. w 
ramach zabiegów pielęgnacyjnych), a na pozostałych terenach zgodnie z prowadzoną 
gospodarką leśną, 

- zachowanie zadrzewień śródpolnych oznaczonych na planszy pt. „Kierunki 
zagospodarowania i polityka przestrzenna” jako większe skupiska drzew, 

- utrzymanie dotychczasowych form zagospodarowania (w szczególności otwartych przestrzeni 
– terenów łąk, zgodnie przyjętymi kierunkami), 

- realizacja infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej np. ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż rzeki i 
zbiornika, 

- utrzymanie drożności lokalnych ciągów ekologicznych, 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 70%, 

- opracowanie projektu (koncepcji) zagospodarowania zbiorników wodnych jako elementu 
realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. 

 na pozostałych obszarach: 

- minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 60%, 

- utrzymanie drożności lokalnych ciągów ekologicznych, 

- uwzględnienie w koncepcjach zagospodarowania terenu istnienia zadrzewień oznaczonych 
na planszy pt. „Kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna” jako większe skupiska 
drzew, 

OBSZARY I OBIEKTY OBJĘTE OCHRONĄ  

Na terenie miasta występują następujące obszary objęte lub wskazane do objęcia ochroną: 

Pomniki przyrody 
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Zgodnie z danymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi na terenie miasta zatwierdzono 

29 drzew pomników przyrody. Poniżej przedstawiono tabelaryczne zestawienie listy pomników przyrody 
oraz datę i podstawę prawną ich zatwierdzenia.  
 

Lp. Lokalizacja  Opis obiektu 
Obwód na wys. 
1,3 m (cm) 

Data utworzenia/Podstawa prawna 

1 
cmentarz, 

ul. Zgierska 33 
dąb szypułkowy 350 

16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

2 
cmentarz, 

ul. Zgierska 33 
dąb szypułkowy 425 

16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

3 
park miejski, 
ul. Traugutta 

dąb szypułkowy 330 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

4 
park miejski, 
ul. Traugutta 

olsza czarna 420 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

5 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 390 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

6 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 350 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

7 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 320 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

8 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 270 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

9 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 350 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

10 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 380 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

11 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 350 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

12 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion wyniosły 340 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

13 ul. Wigury 14 lipa drobnolistna 330 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

14 
ul. Partyzantów na 

wysokości 
ul. Krasickiego 

lipa drobnolistna 330 
16.12.1991/Zarządz. Woj. Łódzkiego Nr 
12/91 (Dz. U. W. Ł. Nr 11 poz. 235 z 
1991 r.) 

15 park miejski, dąb 388 25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 



 

129 
 

 
ul. Traugutta 2104 z 01.07.2005 r. 

16 
park miejski, 
ul. Traugutta 

dąb 390 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

17 
park miejski, 
ul. Traugutta 

dąb 393 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

18 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion 349 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

19 
park miejski, 
ul. Traugutta 

jesion 387 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

20 ul. Traugutta klon 299 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

21 ul. Traugutta dąb 340 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

22 ul. Traugutta dąb 378 
25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

23 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 348 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

24 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 360 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

25 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 398 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

26 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 335 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

27 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 320 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

28 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 320 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

29 
Park przy 

ul. Stypułkowskiego 
dąb 385 

25.05.2005/Dz. U. W. Ł. Nr 204, poz. 
2104 z 01.07.2005 r. 

 
Projektowane formy ochrony w przyrody w mieście Ozorków - obszar chronionego krajobrazu i zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy 

 Część terenów miasta planowana jest do objęcia ochroną przyrodniczą. W rozporządzeniu Wojewody 
Łódzkiego określono tereny objęte ochroną, o łącznej powierzchni wynoszącej 20 690 ha, leżące na 
terenie gmin: Bielawy, Głowno, Góra św. Małgorzaty, Ozorków, Piątek Stryków, Zgierz oraz miast: Łódź, 
Ozorków, Zgierz. Celem ochrony jest tu zachowanie walorów przyrodniczych i dużego urozmaicenia 
krajobrazowego, wynikającego między innymi z położenia  
w zasięgu krawędzi Wzniesień Łódzkich, znacznego zalesienia oraz licznych cieków i kanałów.  
W granicach miasta obszar obejmuje zasięgiem drzewostan zlokalizowany w południowo-wschodniej 
części Ozorkowa oraz sąsiadujące przestrzenie otwarte – łąki i grunty orne. 

 Projektowany Zespół przyrodniczo-krajobrazowego, którego orientacyjne granice wyznaczone w 
Studium odpowiadają zasięgowi obszarowemu, postulowanemu w Planie Zagospodarowania 
Województwa Łódzkiego. Jego zasięg terytorialny wymaga doprecyzowania na etapie jego utworzenia tej 
formy ochrony przyrody, tj. w drodze rozporządzenia wojewody albo uchwały rady gminy, jeżeli wojewoda 
jej nie ustanowił (zgodnie z art. 44 ustawy o ochronie przyrody).   

OBSZARY DO OBJĘCIA OCHRONĄ Z POWODU WAŻNEJ ROLI W FUNKCJONOWANIU 
ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
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 tereny leśne - obowiązuje  zakaz zmiany użytkowania terenu, w tym zakaz zabudowy, zakaz zmiany 

warunków siedliska, zakaz poboru piasku, zakaz wysypywania i wylewania nieczystości (ustawa o 
lasach Dz.U. nr 101 z 1991r.), 

 ciąg ekologiczny - ustala się utrzymanie ciągłości układu, 

 wody otwarte i wody stojące - obowiązuje ochrona istniejącego układu wodnego przed likwidacją, 
zanieczyszczeniem i skanalizowaniem, 

 doliny i obniżenia terenu - w zasięgu terenów otwartych wyklucza się wszelkiego rodzaju 
zainwestowanie utrudniające spływ powietrza, 

 szpalery drzew – konieczna jest ochrona istniejących szpalerów drzew, ich uzupełnianie, a także 
kształtowanie nowych. Szpalery korzystnie wpływają na percepcję krajobrazu i często spełniają 
funkcję korytarzy ekologicznych. 

 zgrupowania cennych drzew - ustala się maksymalną ochronę zadrzewień. 

 
KSZTAŁTOWANIE ZIELENI NA OBSZARACH PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ 

Na obszarach dotychczas niezurbanizowanych, przeznaczonych pod zabudowę konieczne jest 
zachowanie struktury przyrodniczej i funkcjonowania środowiska. W tym celu dla każdej działki budowlanej 
należy wyznaczyć minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej (czyli terenu na naturalnym 
podłożu, pokrytym trwałą roślinnością) w zależności od przeznaczenia terenu. Postuluje się: dla zabudowy 
jednorodzinnej wartość minimalnego procentu powierzchni biologicznie czynnej wskazane jest 30%, dla 
zabudowy o funkcji usług nieuciążliwych 30%, dla terenów zieleni urządzonej 80%. 

Do utwardzania powierzchni, w szczególności na parkingach i drogach wewnętrznych, wskazane jest 
stosowanie materiałów półprzepuszczalnych, umożliwiających infiltrację wód opadowych do gruntu. 

Wzdłuż dróg oraz wzdłuż granic terenów o funkcji usług uciążliwych konieczne jest kształtowanie 
szpalerów drzew w oparciu o rodzime gatunki.  

Tereny zieleni publicznej należy kształtować także na istniejących osiedlach wielorodzinnych. Jest to 
wskazane zarówno z punktu widzenia jakości życia mieszkańców, jak i z punktu widzenia zachowania ładu 
przestrzennego i ochrony krajobrazu. 

Przed oddaniem budynku do użytku konieczne jest wcześniejsze wykonanie infrastruktury 
technicznej. W przypadku gospodarki ściekowej niedopuszczalne są rozwiązania tymczasowe ze względu 
na zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych i gleb. 

 
KSZTAŁTOWANIE ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

Warunki glebowe panujące na terenie miasta sprzyjają rozwojowi rolnictwa. Gleby wysokich klas 
bonitacyjnych zapewniają odpowiednią wydajność produkcji rolnej, stąd nie powinny być 
zagospodarowywane.  

 Tereny leśne stykające się bezpośrednio ze zurbanizowaną częścią miasta, muszą być poddane 
szczególnej ochronie ze względu na ich rolę wodo- i glebochronną. 

Tereny zmeliorowane należy chronić poprzez kontynuację dotychczasowego rolniczego sposobu 
użytkowania. Jednak w przypadku zmiany użytkowania tych terenów z nadaniem funkcji budowlanych, 
rozwiązanie kolizji z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych szczegółowych powinno być dokonane 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2-19, z 
późn. zm.), w uzgodnieniu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Terenowy 
Inspektorat w Łodzi. Po zmianie sposobu użytkowania zmeliorowanych gruntów, w celu wykreślenia  
z ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów powierzchni zajętej pod 
zabudowę, zgodnie z par. 6 ust. 2 pkt 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 
grudnia 2004 r. (Dz.U. z 2005 r., Nr 7, poz. 55) – inwestor winien przesłać pisemną informację o 
zakończeniu inwestycji wraz z decyzją właściwego organu – pozwoleniem wodno prawnym na przebudowę 
lub rozbiórkę do WZMiUW w Łodzi Terenowy Inspektorat w Łodzi. 

OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w 
szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym 
poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 
dotrzymany. 

Obiekty przemysłowe, ruch drogowy i kolejowy stanowią główne źródła emisji hałasu do środowiska, a tym 
samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania. 
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Hałas przemysłowy. 

Na terenie miasta Ozorków funkcjonują podmioty gospodarcze oferujące usługi o charakterze 
komercyjnym w tym jednostki handlu detalicznego, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne. Punktowymi 
źródłami hałasu są wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem 
hałasu wtórnego są obiekty produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń 
emitowany jest do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane 
poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy 
stanowią dodatkowe źródło hałasu. 

Hałas drogowy. 

Każdy układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi ośrodkami. 
Układ linii tramwajowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią podstawowe systemy 
transportowe przewozów pasażerskich w mieście. Nadal obserwowany jest gwałtowny rozwój motoryzacji. 
Konsekwencją tego jest: 

- stały wzrost natężenia ruchu, 

- rozciąganie się godzin szczytu komunikacyjnego, aż do 22°° włącznie, 

- powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu, 

- wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach, 

Największą uciążliwość hałasu obserwuje się w obszarach o zwartej zabudowie. Z ogólnodostępnych 
danych wynika, że w porze dziennej równoważny poziom dźwięku wynosi l-Aeq = 72.4dB, a 
ponadnormatywnym hałasem ulicznym l-Aeq = 60dB zagrożonych jest około 28% mieszkańców luźnej i 
około 42% mieszkańców zabudowy zwartej. 

Hałas kolejowy. 

W porze nocnej hałas pochodzący od linii kolejowej może przekraczać dopuszczalną wartość 50dB w 
odległości do około 80m od osi torów. Generalnie w całej Polsce hałas kolejowy kształtuje się na 
jednakowym poziomie. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne zmiany ze względu na: 

- stan infrastruktury (torowiska), 

- prędkości przejazdu, 

- rodzaju taboru kolejowego, 

- stanu taboru kolejowego, 

- położenia torowiska (nasyp, wąwóz, teren płaski). 

Ochrona przed hałasem na terenach chronionych. 

Rozwiązania uwzględniające ochronę przed hałasem powinny być podawane w Miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo w pasach przydrogowych na terenach chronionych 
powinno się wprowadzać zieleń izolacyjną – szpalery drzew i krzewów, mające zmniejszać propagację 
hałasu. W wyniku odpowiednich nasadzeń należy dążyć do ograniczenia oddziaływanie hałasu do terenów 
ograniczonych liniami rozgraniczającymi tras komunikacyjnych.   
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Rozdział 4 

OBSZARY I ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ 

 

1. OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

Ochronie podlegają: 

- obiekty wpisane do rejestru zabytków, 

- obiekty wpisane do ewidencji zabytków, 

- stanowiska archeologiczne, 

- strefy urbanistycznej ochrony konserwatorskiej. 

Ewidencja zabytków stanowi otwarty katalog obiektów zabytkowych podlegający aktualizacji. 

Celem ochrony jest utrzymanie wartości kulturowych w/w obiektów poprzez: 

- renowację i modernizację techniczną obiektów, ewentualnie rekonstrukcję fragmentów 
historycznych, 

- usunięcie elementów zmieniających historyczną kompozycję (np. zmian w elewacji, nadbudowy 
dachów, zastosowanych współczesnych okien itp.), 

- zakaz podziałów wtórnych działek na których znajdują się obiekty zabytkowe, 

- eliminację reklam i szyldów umieszczonych na obiektach lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie, 

- dostosowanie charakteru nowej zabudowy na działkach sąsiednich  do obiektów zabytkowych w 
zakresie skali bryły, podziału elewacji, wysokości itp. 

W stosunku do obiektów wpisanych do rejestru i ewidencji zabytków: 

 w odniesieniu do obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków ustalenia wynikają z ustawy 
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. wszelkie prace przy 
obiektach wpisanych do rejestru i mogące wpływać na wygląd zabytku oraz prace archeologiczne i 
wykopaliskowe, a także prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymagają 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wykorzystanie na cele użytkowe zabytku 
wpisanego do rejestru zabytków może odbywać się wyłącznie w sposób zapewniający trwałe 
zachowanie jego wartości. Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek właściciela lub 
posiadacza zabytku może wydać zalecenia konserwatorskie określające sposób korzystania z 
zabytku, jego zabezpieczenia, wykonania prac konserwatorskich, a także dopuszczalnych zmian w 
zabytku.  

 obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków wyznaczone do zachowania; ochronie podlegają m.in. 
skala obiektu, detal architektoniczny elewacji, historyczny podział okien, podziały elewacji, 
proporcje otworów okiennych i drzwiowych, forma dachów, materiał wykończeniowy: elewacji, 
pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej itd. Wszelkie inwestycje obejmujące w/w obiekty 
mogą być prowadzone po uprzednim uzgodnieniu z WKZ, zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi 
wydanymi na etapie prac projektowych. Ewentualna konieczność rozbiórki obiektu ujętego w 
gminnej ewidencji zabytków  (uzasadniona względami technicznymi - zagrożenie dla 
bezpieczeństwa), wymaga uzgodnienia z WKZ w celu określenia możliwości i zasad wyłączenia z 
tej ewidencji.  

W stosunku do strefy ochrony historycznego układu miejskiego: 

 obowiązuje zachowanie i eksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego tj. 
rozplanowanie publicznych dróg, ulic i placów w historycznych liniach rozgraniczających;  

 obowiązuje zachowanie i eksponowanie historycznych linii zabudowy w pierzejach dla zabudowy 
zwartej; 

 obowiązuje zachowanie historycznej zabudowy miejskiej, w szczególności obiektów objętych 
ochroną konserwatorską (w ramach rejestru i ewidencji zabytków) oraz obiektów zabudowy 
tradycyjnej zasługującej na zachowanie, charakter wnętrz miejskich;  
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 obowiązuje zachowanie dominant wysokościowych oraz innych dominant i subdominant 

przestrzennych;  

 zakazuje się zmiany historycznie ukształtowanych wnętrz urbanistycznych; 

 adaptacja i modernizacja zabudowy powinna odbywać się na zasadach zapewniających 
zachowanie istotnych dla miejscowej tradycji form architektonicznych, proporcji detalu, materiałów i 
faktur elewacji zewnętrznych;  

 wszelkie działania dotyczące zmiany gabarytów, zmiany w sposobie artykulacji elewacji (w tym 
także proporcji otworów zewnętrznych stolarki okiennej i drzwiowej), tzn. takie, które mogą mieć 
wpływ na stan zachowania lub zmianę wyglądu - wymagają uzgodnienia z WKZ;  

 wszelkie zmiany w otoczeniu i sąsiedztwie zabytków, a także na obszarach zabytkowych,  których 
charakter może mieć wpływ na walory zabytków (np. ekspozycje) - przebudowa istniejących i 
budowa nowych obiektów, a także sposób zagospodarowania przestrzeni- nie mogą pogorszyć 
stanu zachowania zabytku ani naruszyć jego wartości. Wymagają zatem działania w porozumieniu 
z WKZ; 

 nowa zabudowa - na obszarach zabytkowych i w sąsiedztwie zabytków - w układzie, gabarytach i 
proporcjach, a także w sposobie kompozycji i wystroju elewacji zewnętrznych - powinna stanowić 
harmonijnie skomponowaną całość z istniejącymi elementami zabudowy historycznej.                             
W sytuacjach problemowych, dla nowo projektowanych obiektów - należy uzyskać wytyczne 
konserwatorskie do projektu budowlanego, a następnie uzgodnienie lub opinię na temat projektu w 
toku postępowania o udzieleni pozwolenia na budowę;  

 wszelkie prace kompozycyjne i rekompozycyjne zieleni oraz zmiany wystroju przestrzeni 
publicznych należy uzgadniać z WKZ;  

W stosunku do strefy ochrony ekspozycji zabytkowych obiektów i założeń: 

 w strefie, ograniczeniu podlega każda działalność inwestycyjna, która może wpłynąć na odbiór 
wizualny obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską oraz wartościowych, 
historycznych układów przestrzennych, panoramy miasta. W szczególności należy przeciwdziałać 
tworzeniu nowych kontrdominant dla obiektów zabytkowych oraz sukcesywnie likwidować 
istniejące. Ograniczenia dla inwestycji w w/w strefie powinny być przedmiotem ustaleń prawa 
lokalnego poprzedzonego wykonaniem stosownych analiz i studiów dotyczących układu 
przestrzennego i zabudowy.  

W stosunku do objętych ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych: 

 Obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych przed wydaniem pozwolenia na budowę 
zgodnie z przepisami odrębnymi (zapis art. 31 ust.1a i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162, poz.1568 z 2003 r. wraz ze wszystkimi zmianami). Na prowadzenie 
badań archeologicznych należy uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O 
pozwolenie należy wystąpienie później niż 21 dni przed rozpoczęciem. 

W stosunku do objętych ochroną konserwatorską stref ochrony archeologicznej: 

 „Strefa ochrony archeologicznej obejmuje obszary istniejących i potencjalnych stanowisk 
archeologicznych. W strefie ochrony archeologicznej obowiązuje przeprowadzenie nadzorów 
archeologicznych przy wszelkich inwestycjach związanych ze zmianą zagospodarowania terenu 
tam gdzie prowadzone będą roboty ziemne. Na prowadzenie nadzorów archeologicznych należy 
uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O pozwolenie należy wystąpić nie 
później niż 21 dni przed rozpoczęciem inwestycji. W sytuacji ujawnienia nowego stanowiska 
archeologicznego w obszarze ochrony archeologicznej wymagane jest wykonie badań 
archeologicznych. W takiej sytuacji wszelkie prace powinny zostać przerwane, a teren 
udostępniony do badań archeologicznych. Wszystkie nowoodkryte stanowiska archeologiczne 
należy oznaczyć, zabezpieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Dopuszczalne jest powiększenie strefy ochrony archeologiczne po odkryciu nowych stanowisk i 
wciągnięciu ich do ewidencji zabytków archeologicznych. 

 Przy wszystkich inwestycjach liniowych dłuższych niż 20 m i szerszych niż 30 cm, wymagających 
prac ziemnych na całym terenie objętym planem należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków konieczność przeprowadzenia

 
prac archeologicznych. 

W stosunku do stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków: 
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 na obszarze stanowisk wpisanych do rejestru zabytków wprowadza się zakaz prowadzenia 

jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, rolniczej czy leśnej. W przypadku planowania dużych 
inwestycji celu publicznego, jakiekolwiek działania naruszające strukturę gruntu należy uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. 

 CELE I KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO MIASTA W ASPEKCIE KULTUROWYM 

Kulturowe cele rozwoju miasta wyrażają się w: 

 ochronie istniejących zasobów kulturowych miasta tj. ochronie obiektów zabytkowych i sylwety 
miasta, 

 kształtowaniu harmonijnego krajobrazu kulturowego i naturalnego krajobrazu miasta, 

 zachowaniu tożsamości kulturowej w sferze materialnej i niematerialnej, 

 poprawie i zachowaniu walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla rozwoju turystyki, 

 ochronie i przystosowaniu na potrzeby rekreacji i wypoczynku parków, zieleńców miejskich, a 
także terenów leśnych, 

 podjęciu rewaloryzacji zabudowy, historycznych obszarów zieleni miejskiej i cmentarzy, 

 możliwości wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego w dalszym rozwoju, a w 
szczególności do tworzenia atrakcyjnego wizerunku miasta, 

 zachowaniu odpowiednich proporcji  w wysokości między zabudową zabytkową a współczesną . 

Obiekty wpisane do rejestru zabytków wskazuje się do bezwzględnego zachowania. Niedozwolone 
jest dokonywanie w ich obrębie wszelkich zmian bryły detalu i wnętrza (chyba, że za zgodą i pod 
nadzorem właściwych służb konserwatorskich). 

Obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków podlegają mniej rygorystycznym wymaganiom. W 
stosunku do tych obiektów zachodzi konieczność zazwyczaj zachowania bryły i wystroju elewacji z 
dopuszczeniem możliwości przekształceń. Weryfikacja listy obiektów i obszarów zabytkowych powinna 
odbywać się na podstawie ewidencji gminnej będącej aktualizowanym zbiorem informacji o zabytkach, a w 
przypadku jej braku na etapie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W stosunku do zieleni miejskiej należy: 

 podjąć prace rewaloryzacyjne parku, 

 podjąć prace porządkowe na cmentarzach, 

 opracować projekt zieleni, który byłby integralnie związany z układem urbanistycznym miasta  

 stworzyć trasy turystyki kołowej po obszarze obrazującym historię miasta oraz jego walory, 

 zadbać o otoczenie obiektów wpisanych w rejestr zabytków przez co staną się bardziej widoczne i 
podniosą poziom atrakcyjności miasta. 

Wyżej wymienione kierunki i zadania obejmują swoim zasięgiem zabudowę miejską Ozorkowa, 
kształtującą sylwetę miasta. Wartości kulturowe i krajobrazowe tej sylwety należy poddać ochronie. 

Na podstawie, niżej wymienionych, zaproponowanych przez Stowarzyszenie Architektów Polskich 
Oddział w Warszawie kryteriów oceny – wyboru dóbr kultury współczesnej, tj: 

- kryterium nowatorstwa zarówno w zakresie rozwiązań architektonicznych, przestrzennych jak i 
technicznych. 

- kryterium kontekstu, współistnienia zarówno na etapie tworzenia, jak i późniejszego rozwoju 
przestrzennego miejsca lokalizacji. 

- kryterium tradycji miejsca, w tym zaprzeczenia jako próby stworzenia nowych wartości lub 
twórczego nawarstwiania się dziedzictwa pokoleń. 

- kryterium symbolu w ujęciu ogólnym - historycznym i np. dla przyjezdnych (migracje zawodowe i 
turystyka). 

- kryterium uznania współczesnych - nagrody, wyróżnienia, plebiscyty. 

- kryterium próby czasu, zachowania walorów przestrzennych i estetycznych pomimo degradacji 
będącej efektem technicznego zużycia lub niedbalstwa zarządcy, czy tez "spontanicznego" 
rozwoju zagospodarowania terenów przyległych. 
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- kryterium artystyczne 

- kryterium unikalności np. jedyny obiekt zachowany w formie nie przekształconej.  

Na podstawie subiektywnej oceny w Ozorkowie brak jest wartościowych obiektów dóbr kultury 
współczesnej.  
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Rozdział 5 

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

 

Polityka rozwoju transportu 

Celem generalnym polityki rozwoju transportu, opartej na zasadzie trwale zrównoważonego rozwoju 
jest stworzenie warunków dla sprawnego, bezpiecznego i ekonomicznego przemieszczania się osób i 
towarów, z jednoczesnym ograniczaniem lub eliminacją konfliktów z otoczeniem środowiskowym, 
przyrodniczym, kulturowym, zabytkowym oraz społeczno – gospodarczym. Realizacja polityki 
transportowej winna także uwzględniać potrzebę zachowania ładu przestrzennego i komunikacyjnych 
powiązań z otoczeniem.  

Jako cele szczegółowe przyjmuje się: 

 zapewnienie sprawności funkcjonowania transportu przy rosnącym poziomie motoryzacji, 

 zapewnienie powiązań z ponadlokalnymi systemami transportowymi oraz integracja  
z terenami sąsiednimi, 

 zaspokojenie potrzeb przewozowych mieszkańców (zapewnienie możliwości dojazdu  
i umożliwienie partycypacji w różnych formach aktywności - praca, nauka, usługi, wypoczynek) i 
gospodarki, 

 zapewnienie dotarcia pomocy,  

 poprawa standardów podróży (skrócenie czasów i warunków podróży) oraz poprawa warunków 
bezpieczeństwa ruchu, 

 poprawa warunków ruchu pieszego i rowerowego oraz parkowania, 

 racjonalizacja kosztów rozwoju i eksploatacji poprzez maksymalne wykorzystanie istniejących 
urządzeń transportowych,  

 kształtowanie racjonalnych zachowań komunikacyjnych poprzez ułatwienie korzystania z 
komunikacji zbiorowej oraz zapewnienie właściwych, przede wszystkim bezpiecznych, warunków 
ruchu pieszego i rowerowego, jako alternatywy dla ruchu samochodowego, 

 stymulowanie rozwoju przestrzennego i gospodarczego, integrowanie społeczności lokalnych, 
współtworzenie ładu przestrzennego, 

 ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne i kulturowe oraz warunki 
życia mieszkańców przez redukcję oddziaływania hałasu i spalin, a także łagodzenie efektów 
fragmentacji przestrzeni przez trasy komunikacyjne, 

 zwiększenie punktualności przewoźników prowadzących międzygminną komunikację autobusową, 

 poprawa dostępności do terenów, objętych specjalną strefą ekonomiczną, 

 odciążenie oraz eliminacja kolizji drogowych w historycznym centrum miasta. 

Rekomendowany podział zadań przewozowych pomiędzy komunikację indywidualną i zbiorową.  
Ze względu na strukturę przestrzenną miasta i intensywność zagospodarowania, za właściwe uznaje się: 

 umożliwienie pełnej swobody korzystania z samochodu osobowego, ograniczenia w tym zakresie 
występować będą w obszarach koncentracji handlu i usług, 

 tworzenie warunków dla rozwoju komunikacji zbiorowej,  

 tworzenie bezpiecznych warunków dla ruchu pieszego i rowerowego, 

 poprawa właściwości technicznych dróg. 

Kierunki rozwoju systemu kolejowego i tramwajowego w mieście 

Głównym celem studium jest stworzenie atrakcyjnej oferty w zakresie komunikacji zbiorowej, która 
powinna nabrać większego znaczenia w obsłudze ruchów wewnątrz miasta i w ramach aglomeracji.  

Plany przekształcenia rozerwanej struktury nie stykających się linii komunikacji szynowej w sieć sprawnych 
powiązań w ramach aglomeracji Łódzkiej są zależne od zaangażowania wielu podmiotów samorządowych: 
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miast, powiatów i gmin, a także władz wojewódzkich i krajowych oraz zamierzeń inwestycyjnych Polskich 
Kolei Państwowych Spółka Akcyjna.  

Główny cel w zakresie rozwoju systemu transportowego to: utrzymywanie oraz zwiększenie ilości połączeń 
komunikacji autobusowej. Konieczna jest stopniowe polepszanie warunków transportowych tj. wymiana 
przestarzałych autobusów na nowe jednostki. Wpłynie to na standard przewozów oraz zmniejszy emisję 
zanieczyszczeń ze środków komunikacyjnych. Przedmiotowe działania pozostają w gestii zarządców 
jednostek przewozowych. 

Rozwój komunikacji zbiorowej nastąpi poprzez: 

 budowę, przebudowę, rozbudowę, remont dróg kołowych, 

 budowę, przebudowę, rozbudowę, remont przystanków autobusowych, 

 budowę, przebudowę, rozbudowę, remont przystanków kolejowych, 

 wymianę środków komunikacji na nowsze, 

 rewitalizację linii kolejowej nr 16 na odcinku Zgierz – Ozorków wraz z modernizacją istniejących 

stacji i przystanków kolejowych, w tym intermodalnych przystanków kolejowych, a także budowę 

pięciu węzłów intermodalnych z innymi środkami transportu miejskiego. 

 W przypadku Ozorkowa jednym z głównych środków transportu miejskiego i alternatywnym środkiem 
dojazdu do Łodzi i Zgierza jest  linia tramwajowa 46. W celu polepszenia bezpieczeństwa i komfortu jazdy, 
wskazana jest modernizacja istniejącej linii tramwajowej na odcinku Ozorków - Łódź, wymagająca  
współpracy i zaangażowania środków finansowych wielu podmiotów samorządowych, poprzez których 
teren przebiega linia tramwajowa 46. 

Kierunki rozwoju systemu drogowego miasta 

Głównymi celami rozwoju układu drogowego w mieście Ozorków są: 

 ułatwienie rozdzielenia ruchu docelowo-źródłowego związanego z miastem oraz przeprowadzenie 
ruchu tranzytowego,  

 zapewnienie dostępności celów podróży, obsługi terenów rozwojowych oraz możliwości obsługi 
komunikacją zbiorową, 

 poprawa czytelności układu drogowego, poprzez uwzględnienie jej hierarchizacji, określającej 
zróżnicowane funkcje poszczególnych dróg w układzie transportowym, ochronę dróg wyższych 
kategorii (krajowych i wojewódzkich) oraz klas (głównych ruchu przyspieszonego i głównych) przed 
nadmierną dostępnością oraz uwolnienie zwartych obszarów zabudowy od ruchu tranzytowego lub 
co najmniej zmniejszenie jego uciążliwości i kolizji z ruchem lokalnym. 

Przy określaniu kierunków rozwoju układu drogowego w szczególności wzięto pod uwagę dotychczasowe 
podstawowe zasady jego rozwoju, ustalone w planach miejscowych oraz studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa. Ponadto uwzględniono inwestycje, w tym 
także inwestycje celu publicznego, wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
łódzkiego, Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007 – 2015, Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2015, Zintegrowanego Planu Rozwoju Lokalnego dla 
Gminy Miasta Ozorkowa na lata 2007 – 2015, Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Ozorków 
na lata 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 r. (projekt – aktualizacja) 

Układ drogowy miasta Ozorków będzie tworzył zhierarchizowany system, składający się z:  

 układu podstawowego ustalonego w studium: 
o drogi główne ruchu przyspieszonego i główne - otaczające miasto i zapewniające sprawne 

przejazdy tranzytowe, na szlakach dróg krajowych, wojewódzkich i ważniejszych powiązań 
powiatowych 

o drogi zbiorcze – zapewniające powiązania wewnątrz miasta i część powiązań z terenami 
sąsiadującymi, będące w zarządzie powiatu lub gminy 

 układu obsługującego (drogi lokalne i dojazdowe), o znaczeniu lokalnym, tworzonego przez pozostałe 
drogi gminne i wyjątkowo drogi powiatowe. 

Zasady kształtowania układu podstawowego przedstawiono na rysunku „Kierunki i polityka 
przestrzenna”. Dopuszcza się zmiany przebiegu poszczególnych dróg, ich klas technicznych i lokalizacji 
skrzyżowań wyznaczonych w studium, pod warunkiem zachowania zgodności z warunkami technicznymi 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne. Obsługa zagospodarowania przy pomocy dróg układu 
podstawowego będzie mogła odbywać się w ograniczonym zakresie, wynikającym z kategorii i klas dróg, a 
w przypadku drogi głównej ruchu przyspieszonego będzie wykluczona, z wyjątkiem obsługi przy pomocy 
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tzw. dróg serwisowych umożliwiających zachowanie reżimów lokalizacji skrzyżowań i skomunikowanie 
istniejących dróg oraz obszarów przylegających do drogi. 

Zadaniem układu obsługującego będzie zapewnienie bezpośredniego dojazdu i obsługa 
zagospodarowania, wyprowadzenie ruchu na układ podstawowy oraz zapewnienie powiązań 
zewnętrznych i wewnętrznych, nie obsługiwanych przez układ podstawowy. 

W studium uwzględniono wszystkie ważniejsze plany budowy, rozbudowy lub przebudowy, którymi są 
zainteresowani zarządcy poszczególnych dróg: 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków – Niesułków, 

 przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 5173E: Zgierska - Al. Kardynała Wyszyńskiego – Plac Jana 
Pawła II – ul. Listopadowa, 

 budowa ulicy Lipowej w Ozorkowie, 

 przebudowa Placu Jana Pawła II wraz z przebudową układu komunikacyjnego, 

 budowa skrzyżowania ulic: Maszkowska, Średnia, Zgierska, Południowa, Wyszyńskiego,  

 budowa ul. Południowej w Ozorkowie 

Ponadto planowana jest realizacja: 

 nowego ciągu drogowego klasy Z o charakterze obwodnicy południowo – zachodniej miasta 
(orientacyjnie – od Drogi Krajowej Nr 1, wzdłuż południowej granicy Krzeszewa do rejonu 
Podstrefy Ozorków i dalej do trasy drogowej biegnącej w kierunku Solcy Wielkiej z odejściem w 
kierunku północno – wschodnim do rejonu ul. Wróblewskiej i związania tego ciągu (przy ścisłej 
współpracy z samorządem gminy Parzęczew),  

 zachodniego wewnątrzmiejskiego ciągu ulic zbiorczych i lokalnych (orientacyjnie – od ul. 
Adamówek i dalej wzdłuż wschodniej granicy terenów kolejowych, na północ do rejonu ulicy 
Łęczyckiej),  

 skrzyżowania wyżej wymienionej trasy Z z Drogą Krajową Nr 1 (poniżej Ozorkowa,   
na terenie gminy Ozorków) umożliwiającego przedłużenie trasy Z w kierunku wschodnim – 
Aleksandria – Sokolniki.  

Należy mieć na względzie, iż realizacja polityki przestrzennej Miasta Ozorkowa będzie wymagała 
ścisłej współpracy, polegającej m.in. na koordynacji realizacji inwestycji drogowych, z ościennymi 
samorządami gminnymi (m.in. z samorządami gmin Parzęczew i Ozorków), a także samorządem 
wojewódzkim, jak i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. 

Istotne znaczenie dla funkcjonowania układu drogowego w mieście Ozorków będą mieć dalsze 
inwestycje, polegające na rozbudowie systemów autostradowych (autostrada A-1, autostrady A-2). 

Ponadto dopuszcza się również możliwość wytworzenia dodatkowych połączeń drogowych, które 
stanowić będą uzupełnienie istniejącej sieci drogowej. Drogi te będą służyć powiązaniom z sąsiednimi 
gminami, a także drogami powiatowymi i wojewódzkimi. Realizacja dodatkowych połączeń drogowych, o 
których mowa powyżej, ma na celu m.in. obsługę potencjalnego zagospodarowania. 

W zakresie układu obsługującego przewiduje się przebudowę i modernizację istniejących dróg gminnych 
lokalnych i dojazdowych (w tym także innych dróg, stanowiących własność miasta Ozorków) oraz budowę 
nowych na terenach planowanego zagospodarowania. Jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji 
dróg wewnętrznych. Wyznaczenie przebiegu dróg układu obsługującego zostanie rozwiązane                                  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Polityka parkingowa 

Zasady polityki parkingowej wynikają z założonego dopuszczalnego wysokiego udziału komunikacji 
indywidualnej w podróżach. Oznacza to dobre udostępnienie całej gminy dla pojazdów samochodowych, 
włącznie z zapewnieniem właściwej liczby i organizacji miejsc do parkowania, dostosowujących ich podaż 
do popytu.  

Przy programowaniu inwestycji zaleca się stosować następujące wskaźniki postojowe: 

 dla zabudowy wielorodzinnej minimum 1 miejsce postojowe / lokal, 

 dla zabudowy jednorodzinnej minimum 2 miejsca postojowe / 1 mieszkanie, dom lub segment, 

 dla obiektów administracji i biur minimum 25 miejsc postojowych / 1000 m
2
 powierzchni użytkowej, 
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 dla banków minimum 30 miejsc postojowych / 1000 m

2
 powierzchni użytkowej,   

 dla handlu i usług minimum 30 miejsc postojowych / 1000m
2

 powierzchni użytkowej, 

 dla hurtowni minimum 10 miejsc postojowych / 1000m
2
 powierzchni użytkowej,  

 dla produkcji minimum 35 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych, 

 dla szkół minimum 30 miejsc postojowych / 100 zatrudnionych, 

 dla obiektów sportu i rekreacji 10 – 35 miejsc postojowych użytkowników jednocześnie, 

 dla gastronomii minimum 35 miejsc / 100 miejsc konsumpcyjnych, 

 dla rejonowych przychodni zdrowia minimum 10 miejsc postojowych / 1000 m
2
 powierzchni 

użytkowej,  

 dla prywatnych przychodni i gabinetów lekarskich minimum 2 miejsca postojowe / 1 gabinet, 

 dla hoteli minimum 35 miejsc postojowych / 100 łóżek, 

 dla stacji obsługi pojazdów minimum 4 miejsca postojowe / stanowisko naprawcze, 

 dla kościołów minimum 10 miejsc postojowych / 100 użytkowników jednocześnie, 

 dla cmentarzy minimum 10 miejsc postojowych / 1 ha, 

 2 miejsca na każdy domek lub działkę letniskową, 

 2 miejsca na 5 działek dla ogródków działkowych. 

Parkingi należy realizować na terenie własnym inwestycji. 

Realizacja miejsc postojowych w liniach rozgraniczających ulic w formie zatok i pasów postojowych, 
dopuszczalna jest na warunkach określonych w rozporządzeniu MTiGM w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. 

Dodatkowo należy przewidywać miejsca dla przechowywania (postoju) rowerów w liczbie nie 
mniejszej niż 10% wyliczonej liczby miejsc dla samochodów osobowych. 

Obsługa transportu ładunków 

Transport ładunków odbywać się będzie przy pomocy transportu samochodowego. Na terenie miasta 
Ozorków przebiega droga krajowa nr 1, która w sposób znaczący obciążona jest transportem ładunków. 

Ruch pieszy 

Należy dążyć do stworzenia dogodnych, krótkich i bezpiecznych powiązań dla pieszych.  
W czasie budowy i modernizacji dróg należy je wyposażać w chodniki i przejścia dla pieszych. 

Ruch rowerowy 

Osią systemu ścieżek rowerowych powinien stać się system zieleni publicznej związanej z dolina 
Bzury. 

Celem rozwoju dróg rowerowych jest zapewnienie każdemu chętnemu możliwości korzystania  
z roweru, poruszania się bezpiecznie w dogodnych warunkach środowiskowych, uczynienie z roweru silnie 
konkurencyjnego środka lokomocji, szczególnie w stosunku do samochodu osobowego. 

Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi ruchu rowerowego są: 

 obecność rozległych terenów leśnych i otwartych w gminie i obszarach sąsiednich, stanowiących 
atrakcyjny cel wycieczek rowerowych,  

 możliwości przestrzenne budowy ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż dróg 
publicznych,  

 rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa,  
 stosunkowo niski koszt budowy ścieżek rowerowych. 

Czynnikami niesprzyjającymi dla rozwoju ruchu rowerowego są: 

 niesprzyjające warunki klimatyczne przez znaczną część roku, 
 świadomość obecnie niedogodnych warunków i bezpieczeństwa dla ruchu rowerowego oraz 

długiego procesu budowy sieci dróg i parkingów dla rowerów. 

Przyjęto następujące zasady kształtowania sieci dróg rowerowych: 
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 zapewnienie powiązań między rejonami mieszkalnymi i miejscami pracy, szkołami, handlem i 

usługami oraz stacją kolejową, 
 wyposażenie dróg wojewódzkich oraz powiatowych i wybranych gminnych w ścieżki rowerowe lub 

pieszo-rowerowe oddzielone od pozostałego ruchu kołowego, 
 dopuszczenie ruchu rowerowego na pozostałych drogach o mniejszym ruchu, wspólnie z ruchem 

pojazdów samochodowych oraz na drogach wewnętrznych na terenach rolnych i leśnych, 
 propagowanie codziennego użytkowania roweru jako sprawnego i ekologicznego środka 

transportu, 
 stworzenie odpowiedniej infrastruktury rowerowej obejmującej nie tylko ścieżki i szlaki lecz także 

miejsca postojowe gdzie bezpiecznie można pozostawić rower (np. wydzielony w centrum miasta 
strzeżony postój dla rowerów). 

 bezwzględne tworzenie miejsc postojowych przy budynkach użyteczności publicznej, szkołach, 
parkach, dworcach. 

Koordynacja polityki rozwoju transportu i polityki rozwoju przestrzennego 

W dobie intensywnie prowadzonych inwestycji konieczne jest skoordynowanie polityki komunikacyjnej 
z polityką przestrzenną, tak aby uzyskać zmniejszenie transportochłonności i kosztów rozwoju całego 
układu. Jako główne działania w tym zakresie należy wymienić: 

 utrzymanie zwartości struktury przestrzennej terenów zabudowanych miasta, przeciwdziałanie 
przenoszenia się osadnictwa na obszary trudne do obsługi lub wymagające znacznych nakładów 
dla jej zapewnienia, 

 kształtowanie zagospodarowania przyjaznego ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz umożliwienie 
jego obsługi transportem zbiorowym, 

 polityka lokalizacyjna, uwzględniająca istniejącą lub możliwą do osiągnięcia dostępność 
komunikacyjną,  

 utrzymanie wysokiej intensywności wykorzystania terenów o dogodnej obsłudze transportowej. 
 

Zabudowa przy drogach i liniach kolejowych powinna być lokalizowana w sposób minimalizujący 
uciążliwości komunikacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w zakresie komunikacji 

Na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego (projekt  
– aktualizacja), Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007 – 2015, Wieloletniego Planu 
Inwestycyjnego Powiatu Zgierskiego na lata 2007-2015 na terenie miasta przewiduję się realizację 
inwestycji celu publicznego, w myśl art. 6 ustawy z dnia21 sierpnia 1997 r. o gospodarki nieruchomościami 
oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Stryków  
– Niesułków, 

 dokończenie realizacji projektu szybkiego tramwaju na linii – Ozorków – Zgierz - Łódź 
 – Pabianice (tzw. Łódzki Tramwaj Regionalny), 

 budowa ulicy Południowej w Ozorkowie (droga powiatowa nr 5137 E), 

 przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 5173E: Zgierska - Al. Kardynała Wyszyńskiego – Plac Jana 
Pawła II – ul. Listopadowa, 

 budowa skrzyżowania ulic: Maszkowska, Średnia, Zgierska, Południowa, Wyszyńskiego, 

 budowa pd-zach. Obwodnicy Ozorkowa oraz budowa przedłużenia ul. Adamówek na teren gminy 
Parzęczew, 

 przebudowa linii kolejowej nr 16 na odcinku Zgierz-Kutno, wraz z realizacją drugiego toru w/g 
Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 r. przyjętego Uchwałą nr 277/2008 Rady 
Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. 

 budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej wraz z realizacją I etapu według Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2007-2013 przyjętego Uchwałą Nr 2/2008 Rady Ministrów z 
dnia 3 stycznia 2008 r. i aktualizacja z 2010 r. 
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Inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie komunikacji 

Mając na względzie:  

 politykę rozwoju transportu  

 kierunki rozwoju systemu drogowego miasta,  

 kierunki rozwoju systemu kolejowego i tramwajowego  

 rozwoju komunikacji zbiorowej, obsługi transportu ładunków  

 koordynację polityki rozwoju transportu i polityki rozwoju przestrzennego,  

 politykę parkingową,  

 ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  

 inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie komunikacji,  

oraz w myśl przepisów o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym stwierdza się iż inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym pokrywają się z 
inwestycjami o znaczeniu ponadlokalnym. 

 
Kierunki rozwoju transportu – priorytety realizacyjne  

Działaniem priorytetowymi powinna być poprawa warunków ruchu na najważniejszych ciągach 
drogowych, tj. na drogach wojewódzkich i powiatowych, zapewniających powiązania zewnętrzne, co 
należy do zadań samorządów województwa i powiatu.  

Dla miasta Ozorków priorytetami rozwojowymi układu komunikacyjnego są: 

 dostosowanie miejskiego układu komunikacyjnego do układów komunikacyjnych wyższych 
szczebli (powiatowego, wojewódzkiego, krajowego), 

 wyposażenie w układ komunikacyjny terenów, na których planuje się rozwój zabudowy, w tym 
obiektów, które związane są z działalnością Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 

ZASADY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

 Zaopatrzenie w wodę 

Zasoby wód podziemnych występujących na terenie miasta uważa się za wystarczające na pokrycie 
istniejących i prognozowanych potrzeb.  

Należy stwierdzić, iż miasto posiada sprawny system zaopatrzenia w wodę. Elementy infrastruktury 
istniejącej, służącej zaopatrzeniu w wodę, w tym m.in. trzech studni wierconych pobierających wodę z 
górnokredowego poziomu wodonośnego, 2 zbiorników wyrównawczych, pompowni II

0
, 4 hydroforów, 

chlorowni, wodociągowa sieć magistralna i rozdzielcza, należy zachować. W przypadku realizacji nowej 
zabudowy, (m.in. budowa osiedli mieszkaniowych, w tym jedno i wielorodzinnych, obiektów, związanych z 
prowadzeniem działalności w ramach Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) teren nowej zabudowy 
należy wyposażyć w brakujące elementy  infrastruktury, służącej zaopatrzeniu w wodę. Przyjmuje się, że w 
zależności od potrzeb na terenie istniejących ujęć wody mogą być wykonane dodatkowe studnie jak 
również może nastąpić przebudowa stacji uzdatniania wody. Przewiduje się zachowanie istniejącego 
ujęcia wody. W przypadku realizacji nowych dużych osiedli mieszkaniowych konieczne będzie 
wybudowanie dodatkowych punktów ujęć wody. Ponadto ustala się możliwość modernizacji stacji 
wodociągowej wraz z ujęciami wody. 

 Odprowadzenie ścieków komunalnych, deszczowych 

W zakresie odprowadzenie ścieków komunalnych, deszczowych obowiązują następujące zasady: 
doprowadzenie ścieków z terenu miasta odbywać się będzie w systemie kanalizacji ciśnieniowo-
grawitacyjnej: 

 docelowo zakłada się przyjęcie ścieków sanitarnych od 100% mieszkańców miasta, 
 należy zachować istniejące elementy infrastruktury służącej odprowadzeniu ścieków komunalnych, 
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 dopuszcza się możliwość realizacji przebudowy, rozbudowy, remontu, modernizacji systemu 

odprowadzania ścieków komunalnych, w tym jego elementów, w szczególności wskazane są 
działania zmierzające do rozdzielenia systemu kanalizacji deszczowej od sanitarnej, 

 propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków szczególnie tam gdzie nie przewiduje 
się aby w najbliższym czasie doprowadzano kolektory, 

 realizacja nowych inwestycji winna uwzględniać konieczność podczyszczania wód opadowych z 
terenów komunikacji takich jak drogi czy parkingi. 

Z uwagi na lokalizację miejskiej oczyszczalni ścieków, która oczyszcza ścieki bytowo-gospodarcze oraz 
przemysłowe nieagresywne ścieki z istniejących w Ozorkowie zakładów przemysłowo - usługowych, poza 
granicami miasta Ozorków, miasto Ozorków prowadzi ścisłą współpracę z samorządem gminy Ozorków w 
przedmiotowym zakresie.  

Ponadto w mieście Ozorków planuje się realizację, takich inwestycji, jak: 

- modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnej, modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz 
z modernizacją gospodarki osadowej w zasięgu 30 aglomeracji >= 10 000 RLM, aglomeracji 
Ozorków, 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w gminie Ozorków, 

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- budowa na obszarach pozbawionych infrastruktury: 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Rzemieślnicza, ul. Cmentarna, ul. 
Graniczna , 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Podleśna, ul. Zagajnikowa, 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz budową i przebudową dróg: ul. Brzozowa, ul. Dębowa, ul. Liściasta, 
ul. Świerkowa, ul. Klonowa, ul. Jodłowa, ul. Jałowcowa, ul. Poprzeczna, ul. Górna, ul. 
Piaskowa, ul. Krasickiego, 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Łączna, ul. Polna, ul. Olczaka, ul. 
Partyzantów, ul. Wiatraczna, 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg, z tego na: Etap VI: ul. Reja, ul. 
Kochanowskiego, ul. Lipowa, 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Makowa, ul. Zielona, ul. Przejazd, ul. 
Sucha, ul. Solecka, 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: Przebudowa ulicy Suchej w Ozorkowie 
od ulicy Nowej do torów PKP,  

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: Budowa ulicy Suchej w Ozorkowie od 
ulicy Nowej do torów PKP do ulicy Kolejowej,  

o systemów odwadniających(kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Nowa, ul. Konopnickiej, ul. Przejazd, 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: Przebudowa ulicy Nowej, 

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Wschodnia, Krzeszewska, 
Tartaczna, Kowalewicka,  
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o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 

sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: Przebudowa ulicy Sienkiewicza w 
Ozorkowie,  

o systemów odwadniających (kanałów deszczowych), sieci rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 
sieci wodociągowej wraz z budową i przebudową dróg: ul. Wodna,  

- rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obszarze tzw. Starego Miasta - budowa i przebudowa sieci i 
urządzeń podziemnych: ul. Sienkiewicza, ul. Kilińskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Dolna, 

- rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obszarze tzw. Starego Miasta - budowa i przebudowa sieci i 
urządzeń podziemnych: ul. Plac Jana Pawła II, Starzyńskiego, Berka Joselewicza, 

- rozdział kanalizacji ogólnospławnej w obszarze tzw .Starego Miasta- budowa i przebudowa sieci i 
urządzeń podziemnych: ul. Listopadowa, ul. Traugutta, ul. Żeromskiego. 

 Gazownictwo 

Niniejsze studium ustala możliwość: 

 dalszej gazyfikacji miasta, 

 budowy gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: m. Ozorków – Parzęczew, (na dzień dzisiejszy nie 
jest znany jego konkretny przebieg, odpowiadający skali opracowania Studium – koncepcyjny 
kierunek gazociągu oznaczono na rysunku uwarunkowań nr 7 i na planszy „Kierunki i Polityka 
Przestrzenna)) 

 rozbudowa sieci gazowej. 

Ponadto studium ustala możliwość realizacji przebudowy, remontu, modernizację istniejących systemów 
gazowniczych. Wskazuje się rozbudowę systemu gazowego celem zaopatrzenia mieszkańców w gaz 
głównie na potrzeby grzewcze. Umożliwi przedmiotowe działania stopniowe wypieranie palenisk 
domowych zasilanych węglem przez bardziej ekologiczne piece gazowe.  

Elektroenergetyka 

Przyjmuje się zasadę pełnego pokrycia potrzeb miasta w zakresie: 

 oświetlenia, 

 zasilania sprzętu gospodarstwa domowego i innych urządzeń, 

 oraz częściowo w zakresie ogrzewania pomieszczeń.  

Zakłada się, że pełne zasilanie obszaru miasta w energię elektryczną – w tym rejonów,  
w których przewidywane jest nowe zainwestowanie – może nastąpić po rozbudowie infrastruktury 
energetycznej. Ponadto dopuszcza się możliwość wykorzystanie wód geotermalnych do przetwarzania 
czerpanej z niej energii na energię elektryczną.  

   Energetyka odnawialna 

W zakresie energetyki odnawialnej ustala się możliwość realizacji obiektów budowlanych  
i infrastruktury towarzyszącej związanych z energetyką odnawialną. Możliwość ta głównie dotyczy 
realizacji inwestycji z zakresu energetyki geotermalnej, lecz dopuszcza się także inne obiekty takie jak 
biogazownie, farmy wiatrowe. Ich realizację warunkują odrębne przepisy. Każda tego rodzaju inwestycja 
winna być poprzedzona konsultacjami społecznymi, co wskazuje się w niniejszym dokumencie. Ze 
szczególnym naciskiem należy propagować proekologiczne rozwiązania dotyczące indywidualnych 
gospodarstw domowych takie jak wykorzystanie energii słonecznej czy wiatrowej.  

Usuwanie odpadów 

Studium zakłada likwidację dzikich wysypisk sieci. Ustala się możliwość:  

 budowy centralnego punktu gromadzenia odpadów, w tym dla odpadów niebezpiecznych 
 rekultywacja składowiska odpadów,  
 budowy sortowni odpadów,  
 budowy spalarni odpadów. 

Ze względu na lokalizację składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Modlna, położonej w 
gminie Ozorków, samorząd miasta Ozorków współpracuje ściśle z samorządem gminy Ozorków na rzecz 
realizacji polityki przestrzennej miasta Ozorków w zakresie gospodarki odpadami. 
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Ponadto należy mieć na względzie, iż realizacja projektu pt. "Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi 
– faza II" - instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Łodzi przewidziana jest do 
obsługi oprócz miasta Łodzi również mieszkańców sąsiednich miast – Pabianice, Zgierz, Ozorków, 
Aleksandrów, Łask, Konstantynów, Brzeziny, Tuszyn i Stryków.  

 Ciepłownictwo 

Na terenie miasta nie przewiduje się scentralizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. Obszar miasta 
zaopatrywany będzie w ciepło z indywidualnych źródeł, w których czynnikami grzewczymi będą: gaz, 
energia elektryczna, olej opałowy niskosiarkowy lub odnawialne źródła energii. Zaleca się stosowanie do 
ogrzewania budynków źródeł ciepła o charakterze proekologicznym. Zakłada się zachowanie istniejących 
kotłowni zakładowych lub ogrzewających zespoły zabudowy wielorodzinnej oraz ich ewentualną 
przebudowę dla wykorzystania w/w czynników grzewczych. Paliwa stałe (odpady drewniane) dopuszcza się 
wyłącznie do spalania w kominkach. 

Ponadto dopuszcza się możliwość wykorzystania wód geotermalnych do ogrzewania budynków oraz 
modernizację węzłów cieplnych - automatyka pogodowa. 

Telekomunikacja 
W zakresie telekomunikacji: 

 przewiduje się dalszą rozbudowę sieci telekomunikacyjnych, teleinformatycznych zarówno  
w formie tradycyjnej jak i wykorzystując nowe technologie,  

 ustala się objęcie terenu gminy zintegrowanym system telekomunikacyjnym, połączonym  
z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej. 

 postuluje się rozbudowę i modernizację infrastruktury światłowodowej i objęcie całego miasta 
zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym połączonym z systemami sieci wojewódzkiej  
i krajowej z zachowaniem w lokalizacji wymogów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych; 

 ustala się rozwój systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych przewodowych  
i bezprzewodowych stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne  
i teleinformatyczne w mieście i regionie; 

 zakłada się pełną dostępność do łączy telekomunikacyjnych, rozwój sieci teleinformatycznych. 

Dla zwiększenia dostępności sieci internetowej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, wskazuje się 
rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu, urządzenie ogólnodostępnych kawiarenek 
internetowych, rozwój sieci bezprzewodowych - budowę systemu nieodpłatnego dostępu do Internetu - np. 
za pomocą sieci hotspotów. 

PODSUMOWANIE 

1. Polityka infrastrukturalna miasta oparta jest na hierarchizacji poszczególnych systemów, co wpływa 
na zwiększenie atrakcyjności dla nowych inwestorów strategicznych, poprawę stanu środowiska oraz 
ogólny rozwój gospodarczy i społeczny. 

2. Rozwój infrastruktury to zadanie własne gminy, którego realizacja musi nie tylko zapewniać obsługę 
mieszkańców i usług na odpowiednim poziomie, ale stwarzać także możliwości rozwoju, głównie 
poprzez zwiększenie efektywności użytkowania terenów (uzupełnienie uzbrojenia, zmniejszenie luki 
infrastrukturalnej itp.). 

 
Rozdział 6 

OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO  
O ZNACZENIU LOKALNYM 

 
Z analizy uwarunkowań wynika, że za najlepiej predysponowane tereny do lokalizacji celów 

publicznych należy uznać tereny położone w centrum miasta na gruntach będących we władaniu jednostek 
samorządowych. 

Struktura przestrzenna i charakter Ozorkowa nie wyklucza jednak możliwości lokalizowania celów 
publicznych na obszarze całego Miasta. 

W celu znalezienia lokalizacji pod konkretne przedsięwzięcia publiczne należy oceniać indywidualnie 
przydatność poszczególnych terenów w szczególności analizując: 

 charakter usług w odniesieniu do grupy potencjalnych odbiorców usług, 

 dostępność komunikacyjną, 
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 stan prawny gruntów, 

 odporność środowiska, 

 inwestycje celu publicznego planowane w budowlach zabytkowych lub w ich sąsiedztwie należy 
uzgadniać z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

 
 

 
 

Rozdział 7 
OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE BĘDĄ INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O 

ZNACZENIU PONADLOKALNYM, ZGODNIE Z USTALENIAMI PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA I USTALENIAMI 

PROGRAMÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 48 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I 
ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM Z DNIA 27 MARCA 2003R. (DZ. U. NR 80, 

POZN. 717 Z PÓŹ. ZM.) 
 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa, 
uwzględniono ustalenia zawarte w Aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Łódzkiego, zatwierdzonej Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r.  w 
sprawie: zmiany Uchwały Nr XLV/524/2002 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w 
sprawie uchwalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, zgodnie z art. 10 
ust. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Celem jego jest w szczególności stworzenie warunków dla trwałego i 
zrównoważonego rozwoju województwa, poprawy warunków życia jego mieszkańców i zwiększenia 
konkurencyjności m.in. poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury transportowej.  

Na terenie miasta, na dzień dzisiejszy, nie ma konieczności rezerwowania nowych terenów służących 
realizacji ponadlokalnych celów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), bowiem ustalone w 
obowiązujących planach miejscowych rezerwy terenu związane z modernizacją układu drogowego są 
wystarczające. 
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Rozdział 8 

OBSZARY, DLA KTÓRYCH OBOWIĄZKOWE JEST SPORZĄDZENIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA PODSTAWIE PRZEPISÓW 
ODRĘBNYCH, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I 
PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBSZARY ROZMIESZCZENIA OBIEKTÓW 
HANDLOWYCH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 M2 ORAZ OBSZARY 

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
 

W Ozorkowie nie występują uwarunkowania formalno-prawne wynikające z przepisów odrębnych, 
które narzucałyby obowiązek sporządzenia planów miejscowych. 

Istniejąca struktura własnościowa i przestrzenna gruntów pozwala na rozwój miasta oraz jego  
przekształcanie bez narzucania obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości. 
Niemniej jednak w indywidualnych przypadkach pojedynczych inwestorów, jeśli zaistnieje taka potrzeba 
podyktowana rodzajem przedsięwzięcia scalenia i podział nieruchomości zawsze może nastąpić na 
wniosek zainteresowanych zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.). 

W Ozorkowie przewiduje się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 
2.000 m

2
 jedynie w miejscach wyznaczonych jako tzw. „centra ponadlokalne”. 

Dopuszcza się tworzenie i działanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych poniżej 2 000 m
2
 

na obszarach aktywności gospodarczej. 

W Ozorkowie za obszary przestrzeni publicznych  (przez co należy rozumieć obszary o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne) uznaje się 
następujące tereny: 

1. Tereny położone w centrum miasta,  ze względu na ich walory kulturotwórcze oraz ich genius loci. 
Tereny te powinny sposobem zagospodarowania wyróżniać Ozorków jako ośrodek o lokalnym 
znaczeniu dla turystyki i rekreacji. 

2. Tereny parków wraz z jego bezpośrednim otoczeniem, ze względu na jego walory przyrodniczo-
krajobrazowe. 

 
Zasięg terytorialny obszarów przestrzeni publicznych przedstawiono na rysunku „Kierunki i polityka 
przestrzenna”. 

 
 

Rozdział 9 
OBSZARY, DLA KTÓRYCH GMINA ZAMIERZA SPORZĄDZIĆ MIEJSCOWY PLAN 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W TYM OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY 
PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE 

 Analiza stanu istniejącego oraz obecnego przeznaczenia terenów w planach miejscowych wykazała 
potrzebę opracowania w pierwszej kolejności planów miejscowych dla następujących terenów: 

1. obszar ograniczony drogą krajową nr 1, ul. Ogrodową, ul. Słowackiego, granicą adm. miasta, ul. 
Maszkowską, ul. Wyszyńskiego, ul. Listopadową i ul. Żwirki (powierzchnia około 144 ha); 

2. obszar przemysłowy po nieistniejących zakładach MORFEO i LATONA (powierzchnia około 130 
ha); 

3. obszar ograniczony ul. Graniczną,  drogą krajową nr 1, granicą adm. miasta, ul. Kowalewicką, ul. 
Wiejską (powierzchnia około 230 ha). 

1 stycznia 2009 r. weszły w życie przepisy, ustawy z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych, które zmieniły zasady gospodarowania gruntami rolnymi położonymi w 
granicach administracyjnych miast. Zgodnie z nowymi przepisami (art. 5b nowelizacji ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych) procedury wyłączenia z produkcji rolnej lub leśnej nie stosuje się do gruntów 
rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Zlikwidowana została 
bowiem konieczność uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub marszałka województwa (w 
zależności od klasy i rodzaju gruntu) na zmianę przeznaczenia gruntu oraz zgody starosty na wyłączenie 
gruntu z produkcji rolnej. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie objęła gruntów 
leśnych, nadal, dla wykorzystania na cele nieleśne lasu położonego w granicach administracyjnych miasta 
konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntu z leśnego na nieleśny oraz wyłączenie go z produkcji leśnej. 
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W ramach opracowywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w obszarze 

miasta Ozorkowa, dopuszcza się zmiany przeznaczenia gruntów leśnych, jedynie, na cele związane z 
infrastrukturą miejską. 

 
Rozdział 10 

KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA 
ROLNICZEJ I LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ 

 
Na obszarze Ozorkowa poza lasami i niezabudowanymi terenami użytków rolnych większość terenów 

to tereny już zurbanizowane. Dopuszcza się stopniowe przekształcenia istniejących terenów rolnych 
poprzez ich wyłączanie z produkcji w procesie uzyskiwania pozwoleń na budowę.  

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie dokonała automatycznego „odrolnienia” 
gruntów rolnych, rozumianego jako zmiana przeznaczenia gruntów oraz nie wyeliminowała obowiązku 
zmiany przeznaczenia gruntu rolnego poprzez uchwalenie (lub zmianę) miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Zakłada się, że tereny gruntów leśnych mogą zostać przeznaczone na cele nieleśne tylko w 
przypadku konieczności budowy infrastruktury technicznej, w tym dróg. 

Rozdział 11 
OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ 

ORAZ OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH 
 

Na obszarze Ozorkowa występują tereny narażone na zalanie wodą powodziową przedstawione na 
planszy pt. ”Kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna” jako zasięg wielkiej wody o 
prawdopodobieństwie 1%. Zagospodarowanie tych terenów winno minimalizować występowanie 
zagrożenia dla ludzi i ich mienia. W poniższej tabeli zawarto propozycje ogólnych zapisów zasad 
zabudowy i zagospodarowania na terenach w granicach zasięgu wielkiej wody o prawdopodobieństwie 
1%. 

W granicach zasięgu wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1%: 

obiekty budowlane muszą być 
dostosowane do czasowego 
zalewania 

dopuszcza się realizację usług 
nieuciążliwych z zakresu 
rekreacji, sportu i gastronomii 
oraz obiekty i urządzenia służące 
ochronie środowiska oraz 
zbiorników i innych urządzeń 
wodnych służących zaopatrzeniu 
w wodę, oczyszczaniu i 
odprowadzaniu ścieków, regulacji 
przepływów i ochronie przed 
powodzią, regulacji 
i utrzymywaniu wód 

zakazuje się likwidowania i 
niszczenia zadrzewień 
nadwodnych, jeżeli nie wynika to 
z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub budowy, 
odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń 
wodnych. 

 

poziom użytkowy budynków 
musi znajdować się powyżej 
poziomu wód powodziowych 

stałe obiekty małej architektury 
muszą być dostosowane do 
kierunku przepływu wód 
powodziowych 

Szczegółowe zasady zagospodarowania dla tych terenów określone powinny być w ustaleniach 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa 
wodnego. Z uwagi na uwarunkowania terenowe i historyczne należy dążyć do przeprowadzenia regulacji 
wód rzeki Bzury (w tym przebudowa mostu w ulicy Południowej) i inicjowania przedsięwzięć mających na 
celu kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta tego cieku, przy 
zachowaniu dynamicznej równowagi koryta. 

Ustawa Prawo Wodne przed zmianami zawartymi w Ustawie z 5 stycznia 2011 roku o zmianie ustawy 
- Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 32 poz. 159). zawierała przepisy w zakresie 
planowania w ochronie przeciwpowodziowej przewidujące obowiązek sporządza przez dyrektorów 
regionalnych zarządów gospodarki wodnej studiów ochrony przeciwpowodziowej, które ustalają granice 
zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz określają kierunki 
ochrony przed powodzią.  

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Ustawy Prawo Wodne, które weszły w życie 18 marca 2011 r. 
obowiązujące na dzień dzisiejszy Studia ochrony przeciwpowodziowej obowiązywać będą nie dłużej niż 
do dnia 22 grudnia 2013 r. 
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Według obowiązujących przepisów planowanie w ochronie przeciwpowodziowej będzie odbywało się 

etapowo.  

W pierwszym etapie, tj. do 22 grudnia 2011r. ma być dokonana wstępna ocena ryzyka powodziowego 
dla obszarów dorzeczy, gdzie określone zostaną obszary, tzw „obszary narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi”, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi jest 
prawdopodobne. Będzie ona zawierać również opisy powodzi historycznych, ocenę przyszłych, 
potencjalnych, negatywnych skutków powodzi dla ludzi, środowiska i dziedzictwa kulturowego oraz 
działalności gospodarczej. 

W drugim etapie, tj. do 22 grudnia 2013r. sporządzone mają być mapy zagrożenia i ryzyka 
powodziowego, na których mają być wskazane: 

- obszary, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi co najmniej raz na 500 lat lub istnieje 
możliwość wystąpienia zdarzenia ekstremalnego; 

- obszary, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat oraz  

- obszary, gdzie prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. 

Mapy te będą musiały zawierać informacje na temat szacunkowej liczby mieszkańców potencjalnie 
dotkniętych powodzią, rodzaju działalności gospodarczej i ważnych instalacjach zlokalizowanych na 
obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi. 

W trzecim etapie, tj. do 22 listopada 2015r. (ogłoszenie w „Monitorze Polskim” najpóźniej do 22 
grudnia 2015 r.) na podstawie „map zagrożenia i ryzyka powodziowego” sporządzone mają być, 
skoordynowane na poziomie obszaru dorzecza, plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Plany te, 
zawierać mają wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym, m.in. działania ukierunkowane na 
zapobieganie, ochronę i właściwe przygotowanie, w tym  prognozowanie powodzi i systemy wczesnego 
ostrzegania, gdzie przy ich ustalaniu, będzie się uwzględniać przede wszystkim: zasięg powodzi, trasy 
przejścia fali powodziowej, obszary o potencjalnych możliwościach retencyjnych, zasady gospodarowania 
wodami, sposób uprawy i zagospodarowania gruntów, stan planowania i zagospodarowania 
przestrzennego. 

Powyższe dokumenty, mają być poddane procedurze konsultacji społecznych oraz będą 
podlegały przeglądowi i stosownie do potrzeb aktualizacji co 6 lat. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią 
zabronione będzie podejmowanie działań, które mogą utrudniać ochronę przeciwpowodziową, m.in. 

1) wykonywanie urządzeń wodnych oraz wznoszenia innych obiektów budowlanych, 

2) sadzenie drzew lub krzewów, z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji wód oraz 
roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania 
brzegów, obwałowań lub odsypisk, 

3) zmiany ukształtowania terenu, 

4) składowanie materiałów, 

5) wykonywanie innych robót, z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzymywaniem wód, a także 
utrzymywaniem lub odbudową, rozbudową lub przebudową wałów przeciwpowodziowych wraz z 
infrastrukturą techniczną. 

W kontekście w/w nowelizacji Ustawy Prawo wodne przedstawione na planszy pt. ”Kierunki 
zagospodarowania i polityka przestrzenna”, przedmiotowego Studium, granice terenów narażonych na 
zalanie wodą powodziową jako zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 1% ulegną odpowiednim 
korektom i doprecyzowaniu. 

Na obszarze Ozorkowa naturalne zagrożenia geologiczne nie występują. 

 
Rozdział 12 

OBIEKTY LUB OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR 
OCHRONNY 

 
Na obszarze Ozorkowa nie występują złoża kopalin, których eksploatacja wymagałaby wyznaczenia 

w złożu kopaliny filaru ochronnego dla jakichkolwiek obiektów lub obszarów.  
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Rozdział 13 
OBSZARY POMNIKÓW ZAGŁADY I ICH STREF OCHRONNYCH ORAZ OBOWIĄZUJĄCE NA 

NICH OGRANICZENIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, ZGODNIE Z 
PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 7 MAJA 1999R. O OCHRONIE TERENÓW BYŁYCH 

HITLEROWSKICH OBOZÓW ZAGŁADY (DZ. U. NR 41, POZ. 412 ORAZ Z 2002R. NR 113, 
POZ. 984 I NR 153, POZ. 1271) 

 
Na obszarze Ozorkowa nie występują obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych. 
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Rozdział 14 
OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEKSZTAŁCEŃ, REHABILITACJI LUB REKULTYWACJI 

 
Celem przekształceń jest zapewnienie ciągłości rozwoju miasta poprzez stworzenie czytelnej 

przestrzennie i sprawnej funkcjonalnie struktury miejskiej oraz dostosowanie funkcji i form zabudowy do 
aktualnych standardów.  
Przekształceniom mogą ulegać również wszystkie tereny, niezależnie od funkcji, położone na styku z 
układem komunikacyjnym istniejącym wskazanym do przebudowy oraz nowo projektowanym.  

W obrębie poszczególnych obszarów funkcjonalnych, występują niewielkie obszary, głównie 
niezagospodarowane bądź zagospodarowane tymczasowo, których nie wskazano do przekształceń, a 
które stanowią uzupełnienie funkcji podstawowej.  

  Celem rehabilitacji zabudowy Ozorkowa jest wzmocnienie funkcji tego obszaru jako ogólnomiejskiego 
centrum usługowego oraz uzyskanie wysokiej jakości środowiska świadczenia usług i zamieszkiwania 
poprzez poprawę standardu technicznego i funkcjonalnego poszczególnych budynków i mieszkań, 
kształtowanie racjonalnych i bezpiecznych form zamieszkiwania, ochronę i kształtowanie harmonijnych 
krajobrazów, ochronę wartości historycznych i kulturowych. Rezultaty działań rehabilitacyjnych powinny 
być widoczne przede wszystkim wobec zabudowy zabytkowej i zabudowy o wartościach kulturowych, oraz 
wobec terenów o potencjalnych możliwościach realizacji nowej zabudowy usługowej i mieszkaniowo-
usługowej oraz takich w których niski standard przestrzenny utrudnia osiąganie celów rehabilitacji. 
Programy renowacji muszą uwzględniać następujące elementy o charakterze przestrzennym: remonty 
budynków historycznych, zharmonizowanie powojennej zabudowy z kompozycją historyczną, zwiększenie 
ilości lokali użytkowych, zapewnienie większej liczby miejsc parkingowych, uporządkowanie terenów 
publicznych i zieleni, utworzenie ciągów pieszych, remont nawierzchni ulic. 

W obszarze rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej: 
- na działkach zabudowanych wszelkie działania inwestycyjne należy prowadzić w połączeniu z 

przekształceniem lub podnoszeniem jakości i standardu obiektów istniejących, 
- zakazuje się realizacji jakiejkolwiek tymczasowej zabudowy kubaturowej, 
- działki lub zespoły działek, których kształt, wielkość, struktura własnościowa, dostępność do dróg 

publicznych i infrastruktury, ukształtowanie i pokrycie utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowanie 
zgodne z ustaleniami planu powinny być scalone i wtórnie podzielone w nawiązaniu do historycznych 
zasad parcelacji tego terenu. 

Granice obszaru opracowania powinny być wyznaczone na podstawie analiz (w tym wniosków różnych 
podmiotów współuczestniczących w procesie rewitalizacji) przeprowadzonych dla potrzeb przygotowania 
Lokalnego Programu Rewitalizacji, przy uwzględnieniu następujących czynników: uwarunkowań 
wynikających z istniejącego stanu zagospodarowania i infrastruktury oraz poziomu: bezrobocia, ubóstwa, 
przestępczości, wykształcenia mieszkańców, przedsiębiorczości mieszkańców, zanieczyszczenia 
środowiska naturalnego. 

W Lokalnych Programach Rewitalizacji muszą obligatoryjnie zostać wyznaczone granice obszaru 
rewitalizacji wraz z ich uzasadnieniem. Poza tym Lokalne Programy Rewitalizacji powinny zawierać: opis 
niezbędnych działań potrzebnych dla rozwoju gospodarczego terenów rewitalizowanych, sposoby 
rozwiązywania problemów społecznych, kilkuletnie plany finansowe gmin dotyczące rewitalizacji. Programy 
te muszą być także zgodne ze strategią rozwoju województwa i powinny być przekazane wraz z wnioskiem 
aplikacyjnym do EFRR - po uprzednim zatwierdzeniu uchwałą Rady Miejskiej - Urzędowi 
Marszałkowskiemu. 

Jako obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji wyznacza się  następujące tereny: 

1. Tereny zieleni nieurządzonej oraz wybrane tereny zieleni na terenach funkcjonalnych. 
2. Obszar koncentracji usług ogólnomiejskich. Obszar ten należy uznać za kluczowy dla polityki 

przestrzennej miasta. Skupia on główne problemy rozwoju miasta w zakresie: 

- rewaloryzacji obiektów zabytkowych i układu urbanistycznego, 

- kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu na cele usługowe, 

- gospodarowania mieniem komunalnym na cele mieszkaniowe, 

- niesprawności układu komunikacji kołowej. 

Przekształcenia tego układu wymagają: 
- likwidacji zabudowy gospodarczej wewnątrz parcel budowlanych, 
- uporządkowania podziałów geodezyjnych nieruchomości, 
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- zagospodarowania brzegu rzeki na ciąg usługowy dla obsługi ruchu turystycznego 

z ukształtowaniem powiązań przestrzennych z ulicami centrum, 
- przebudowy układu komunikacji kołowej, w tym głównie węzłów kolizyjnych, 
- rozmieszczenia parkingów dla samochodów osobowych. 

Na planszy pt. ”Kierunki zagospodarowania i polityka przestrzenna” wyznaczono orientacyjne (do 
doprecyzowania na etapie szczegółowych analiz i koncepcji), granice terenów, które powinny w pierwszej 
kolejności poddane zostać procesom przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, tj.: 

1. teren Łęczycka – rzeka Bzura- granica administracyjna miasta; 

2. rejon ulicy St. Wyszyńskiego – historyczne centrum miasta; 

3. dolina rzeki Bzury i Starówki w rejonie lic Południowej – Wiejskiej i Lipowej.  

Rozdział 15 
GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH 

 
W granicach administracyjnych Ozorkowa występują tereny zamknięte w rozumieniu Ustawy z dnia 

17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z 
późn. zm.). Tereny te nie posiadają wyznaczonych stref ochronnych. Również Studium nie wyznacza stref 
ochronnych od terenów zamkniętych. Zakłada się jednak możliwość wprowadzenia takich stref - bez 
potrzeby zmiany Studium w tym zakresie, o ile przewidywane zagospodarowanie przestrzenne nie będzie 
kolidowało z zasadami przyjętymi w strefie. 

Obecny zasięg terytorialny tych terenów przedstawiono na planszy, jednak przy opracowaniach 
szczegółowych np. planów miejscowych, ich granice należy weryfikować na bieżąco. 
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SPIS SCHEMATÓW: 

1. STAN PLANISTYCZNY  

2. STRUKTURA FUNKCJONALNA 

3. WYSOKOŚĆ ZABUDOWY 

4. TYPY ZABUDOWY 

5. STRUKTURA UŻYTKÓW ROLNYCH, OBSZARY I OBIEKTY PRAWNIE CHRONIONE 

6. UKŁAD TERENÓW ZIELENI WRAZ Z ELEMENTAMI DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

7. PRZYBLIŻONY STOPIEŃ ZAINWESTOWANIA TERENÓW WSKAZANYCH W „STARYM” 

STUDIUM POD INWESTYCJE 

8. STOPIEŃ ZABUDOWANIA TERENÓW ZURBANIZOWANYCH 

9. PRZYBLIŻONY UDZIAŁ POWIERZCHNI ZABUDOWANEJ NA TERENACH 

ZAURBANIZOWANYCH WG OBRĘBOW 

10. PRZYBLIŻONY UDZIAŁ POWIERZCHNI ZABUDOWANEJ WG OBRĘBÓW 

11. WŁASNOŚĆ GRUNTÓW 

12. SIEĆ WODOCIĄGOWA 

13. SIEĆ KANALIZACYJNA 

14. SIEĆ CIEPŁOWNICZA 

15. SIEĆ GAZOWA 

16. SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA 

 

 

SPIS PLANSZ GŁÓWNYCH 

UWARUNKOWANIA (SKALA 1: 10 000): 

1. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU 

2. DZIEDZICTWO KULTUROWE 

3. KOMUNIKACJA I TRANSPORT 

4. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA 

5. WYDANE ZOBOWIĄZANIA FORMALNO-PRAWNE ORAZ WNIOSKI ZŁOŻONE DO ZMIANY 

STUDIUM 

6. WŁASNOŚĆ I WŁADANIE GRUNTAMI 

7. GOSPODARKA ENERGETYCZNA 

8. GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA 

KIERUNKI (SKALA 1: 5 000): 

9. KIERUNKI I POLITYKA PRZESTRZENNA 

 


