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Rozdział I 

Wprowadzenie 

 

1. Podstawa prawna i formalna 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa  

zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 16 lipca 2016r. Dz. U. 2016.778 z dnia 2016.06.04) i 

uchwałę Nr XIII/87/15 z dnia 24 września 2015r w sprawie przystąpienia do sporządzania 

zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Bełchatowa” Zmiana studium” obejmuje cały obszar miasta w jego granicach 

administracyjnych uwzględniając zapisy Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 

20130,  Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, Strategii rozwoju 

miasta Bełchatowa na lata 2015 - 2022. 

 

2. Cel opracowania 

 

Celem opracowania trzeciej edycji Studium to weryfikacja możliwych kierunków rozwoju 

miasta w związku ze zmianami uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, społecznych.  

W uchwale o przystąpieniu do opracowania kolejnej edycji Studium, wskazano iż należy 

uzupełnić zapisy dotyczące wyznaczenia obszarów, na których będą rozmieszczone 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 

100KW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie 

oraz w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. Zdefiniowanie tych obszarów umożliwi 

realizacje celów zawartych w pakiecie energetyczno-klimatycznym UE, dotyczącym 

propagowania odnawialnych źródeł energii i redukcji CO2. 

Ponadto podstawą przystąpienia do opracowania są wnioski zgłoszone w wyniku 

zawiadomienia właściwych instytucji i organów o przystąpieniu do sporządzania zmiany 

studium, wnioski zgłoszone przez instytucje i osoby fizyczne oraz aktualne  zamierzenia 

polityki społeczno-gospodarczej  i koncepcje w zakresie przekształcenia  zainwestowania 

miejskiego władz samorządowych miasta.  

 

Studium ma za zadnie uwzględnienie następujących celów: 

- cel ekonomiczny - zakładający poprawę bytu mieszkańców,  

- cel społeczny - zakładający poprawę istniejących standardów, 

- cel przyrodniczy – podporządkowanie całości przyrody w obszarach istniejących systemach 

ekologicznych, 

- cel kulturowy – ochrona tradycji, kultury materialnej, zabytków, miejsc pamięci 

historycznych,  

- cel przestrzenny – przestrzeń należy traktować jako dobro publiczne. 
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Opracowując  Studium, należy na etapie uwarunkowań dokonać analizy tych uwarunkowań 

wynikających z położenia miasta w regionie, warunkową wynikających z istniejącego 

zagospodarowania terenu, w tym oceny zasobów mieszkaniowych, uwarunkowań 

demograficznych, społecznych uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych. 

Uwzględniając  nowe zapisy  zgodnie z art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym należy wykonać analizy ekonomiczne, środowiskowe, społeczne, prognozy 

demograficzne oraz bilans terenów pod zabudowę w perspektywie nie dłuższej niż 30 lat.  

 

Niniejsze Studium uwzględnia obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

3. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  
 

Wykaz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - stan 

na 31 marca  2017r.  

lp nazwa planu miejscowego 

uchwała 

zatwierdzająca 

Rady Miejskiej 

w Bełchatowie 

publikacja 
pow. 

planu 

1. Miejscowy  plan zagospodarowania 

przestrzennego ograniczonego ulicami 

Pabianicką, Kościuszki, 9 Maja, 

Czapliniecką i Al. Włókniarzy 

 

Nr XLVI/429/06 

z dnia  

27 kwietnia 2006r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 14.06.2006r 

Nr 207, poz. 

1628 

56,10 

2. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu obszaru osiedla 

Binków 

Nr XLVI/427/06 

z dnia  

27 kwietnia 2006r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 10.06.2006r 

Nr 202, poz. 

1598 

98,00 

3. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu obszaru osiedla 

Binków wraz z terenem ograniczonym 

rzeką Rakówką, ulicami: Wiosenną i 

Daleką oraz linią kolejową 

Nr LI/470/06 

z dnia  

5 października 2006r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 24.11.2006r 

Nr 390, poz. 

3023 

88,30 

4. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa –„Bełchatówek” 

Nr XX/152/08 

z dnia  

31 stycznia 2008r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 15.03.2008r 

Nr 83, poz. 811 

89,00 

5. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa – południowej części osiedla 

Czaplinieckiego 

 

Nr XXVII/191/08 

z dnia  

28 sierpnia 2008r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 14.10.2008r 

Nr 321, poz. 

2737 

57,00 

6. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa – obszaru ograniczonego 

ulicami: Piłsudskiego, Sienkiewicza, 

Kempfinówką, Czyzewskiego, 

Popiełuszki, Olsztyńską i rzeką Rakówką 

Nr XXVII/188/08 

z dnia  

28 sierpnia 2008r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 15.10.2008r 

Nr 322, poz. 

2739 

97,00 
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7. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obszaru osiedla Binków, 

zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/427/06 

Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 27 

kwietnia 2006r. 

Nr XXX/214/08 

z dnia  

27 listopada 2008r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 31.12.2008r 

Nr 405, poz. 

4201 

3,60 

8. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa, 

obejmującego obszar „Centrum” w 

rejonie ulic: Kościuszki, Pabianicka, 

Sienkiewicza, Kwiatowa, 1 Maja, Plac 

Narutowicza, Plac Wolności 

Nr LII/400/10 

z dnia  

25 maja 2010r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 25.06.2010r 

Nr 185, poz. 

1522 

40,00 

9. Zmiana fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

południowej części osiedla 

Czaplinieckiego w Bełchatowie 

Nr VLIII/448/10 

z dnia  

9 listopada 2010r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 3.12.2010r 

Nr 345, poz. 

3058 

3,07 

10. 

 

Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu obszaru osiedla Binków 

Nr VLIII/450/10 

z dnia  

9 listopada 2010r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 9.12.2010r 

Nr 352, poz. 

3135 

1,53 

11. Zmiana fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Bełchatowa, ograniczonego ulicami: 

Pabianicka, Kościuszki, 9 Maja, 

Czapliniecką, i Al. Włókniarzy 

Nr VLIII/454/10 

z dnia  

9 listopada 2010r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 15.12.2010r 

Nr 363, poz. 

3381 

2,32 

12. Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – 

południowej cześci osiedla 

Czaplinieckiego 

Nr XII/85/11 

z dnia  

25 sierpnia 2011r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 4.10.2011r 

Nr 287, poz. 

2938 

30,10 

13. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa – obszaru osiedla 

Dolnośląskiego 

Nr XVII/121/11 

z dnia  

24 listopada 2011r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 11.01.2012r 

poz 10 

118,60 

14. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa – dla terenu ograniczonego 

ulicami: Wojska Polskiego i Armii 

Krajowej, rzeką Rakówką oraz linią 

kolejową 

Nr XXI/163/12 

z dnia  

23 lutego 2012r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 27.04.2012r 

poz. 1325 

21,07 

15. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa – obszaru ograniczonego 

granicami miasta, ulicami: Czapliniecką i 

Cegielnianą oraz rzeka Rakówką 

Nr XXI/161/12 

z dnia  

23 lutego 2012r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 29.03.2012r 

poz. 1039 

109,00 

16. Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – 

południowej cześci osiedla 

Nr XXII/178/12 

z dnia  

29 marca 2012r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 14.05.2012r 

poz. 1463 

7,26 
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Czaplinieckiego 

17.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa – obszaru ograniczonego 

ulicami: Wojska Polskiego, Al. Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego, Al. Jana Pawła II, 

Zamoście oraz linią kolejową 

Nr XXVII/216/12 

z dnia  

23 sierpnia 2012r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 26.09.2012r 

poz. 2896 

76,68 

18. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu części osiedla 

Politanice w rejonie ulic: Wiosennej i 

Dalekiej w Bełchatowie 

Nr XXVIII/233/12 

z dnia  

27 września 2012r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 7.11.2012r 

poz. 3478 

51,50 

19.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru 

ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, 

Kwiatową, pasem zabudowy po 

południowej stronie Placu Wolności, ulica 

Czyzewskiego i Wiosenna oraz rzeką 

Rakówką 

Nr XXXI/258/12 

z dnia  

29 listopada 2012r. 

 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 5.02.2013r 

poz. 616 

70,00 

20.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa – dla obszaru ograniczonego: 

rzeka Rakówką, linią kolejową, granicami 

miasta oraz dopływem rzeki Rakówki 

Nr XXXV/297/13 

z dnia  

21 marca 2013r. 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 3.06.2013r 

poz. 3041 

103,50 

21. Zmiana fragmentu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

ograniczonego ulicami: Pabianicką, 

Kościuszki 9 Maja, Czapliniecką i Al. 

Włókniarzy 

Nr XXXVI/309/13 

z dnia  

25 kwietnia 2013r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 28.05.2013r 

poz. 2951 

4,29 

22.  Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru 

ograniczonego ulicami: Piłsudskiego, 

Sienkiewicza, Kempfinówką, 

Czyżewskiego, Popiełuszki, Olsztyńską i 

rzeką Rakówką 

Nr XXXVIII/323/13 

z dnia  

27 czerwca 2013r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 13.08.2013r 

poz. 3998 

5,85 

23.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru 

ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, 

Czapliniecką, Cegielnianą i rzeka 

Rakówką 

Nr XXXVIII/325/13 

z dnia  

27 czerwca 2013r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 13.08.2013r 

poz. 3999 

139,0 

24.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa, obszaru 

ograniczonego ulicami: Grabową, 

Czapliniecką, Zakątek, przedłużeniem 

ulicy Zakątek do granic miasta i 

granicami miasta 

Nr XLV/403/14 

z dnia  

27 marca 2014r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 30.04.2014r 

poz. 2010 

41,50 

25. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów miasta 

Bełchatowa 

Nr V/19/15 

z dnia  

29 stycznia 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 20.03.2015r 

1 384,73 
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poz. 1073 

26. 

 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa - obszaru ograniczonego 

ulicami: Czapliniecka, Lipową i Al. 

Włókniarzy 

Nr VIII/51/15 

z dnia  

30 kwietnia 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 16.06.2015r 

poz. 2436 

30,70 

27.  

 

Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru 

ograniczonego ulicami: Czapliniecką, 

Grabową oraz rzeką Rakówką 

Nr X/57/15 

z dnia  

28 maja 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 30.06.2015r 

poz. 2613 

31,30 

28.  

 

Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru 

ograniczonego ulicami: Czapliniecką, 

Grabową oraz granicami miasta 

Nr X/55/15 

z dnia  

28 maja 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 10.07.2015r 

poz. 2785 

77,10 

29.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego części osiedla Grocholice 

w Bełchatowie 

Nr XI/67/15 

z dnia  

25 czerwca 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 6.08.2015r 

poz. 3130 

212,50 

30.  

 

Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru 

ograniczonego ulicami: Staszica, 1 Maja, 

Kwiatową, pasem zabudowy po 

południowej stronie Placu wolności, ulica 

Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką 

Rakówką 

Nr XIII/86/15 

z dnia  

24 września 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 26.10.2015r 

poz. 4055 

 

31.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – dla 

obszaru ograniczonego ul. Olsztyńską, 

rowem melioracyjnym R-A (odnoga rzeki 

Rakówki), zachodnią granicą działki nr 

48/6 obręb 6, ul. Zabią, zachodnia granica 

działek nr 4/1, 4/2, 4/3 obręb 6, rowem 

melioracyjnym oraz granicami miasta 

Nr XV/110/15 

z dnia  

26 listopada 2015r 

 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 29.12.2015r 

poz. 5780 

45,70 

32.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Ludwików w 

Bełchatowie 

Nr XV/112/15 

z dnia  

26 listopada 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 8.01.2016r 

poz. 72 

146,50 

33.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa obszaru 

ograniczonego ulicami: Armii Krajowej, 

Wojska Polskiego, 9 Maja oraz rzeka 

Rakówką 

Nr XVII/130/15 

z dnia  

30 grudnia 2015r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 2.02.2016r 

poz. 477 

65,90 

34.  Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru 

ograniczonego ulicami: Al. Włókniarzy, 

Czapliniecką, Cegielnianą i rzeka 

Nr XXI/181/16 

z dnia  

28 kwietnia 2016r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 19.05.2016r 

poz. 2271 

19,50 
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Rakówką 

35.  Zmiana części miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa – 

„Bełchatówek” 

Nr XXI/179/16 

z dnia  

28 kwietnia 2016r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 19.05.2016r 

poz. 2270 

11,90 

36.  Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego fragmentu miasta 

Bełchatowa części osiedli: Olsztyńskiego, 

Politanice i Dobrzelów 

Nr XXIV/218/16 

z dnia  

25 sierpnia 2016r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 15.10.2016r 

poz. 3908 

125,40 

37.  Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

fragmentu miasta Bełchatowa dla obszaru 

ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, 

Staszica i rzeka Rakówką 

Nr XXV/223/16 

z dnia  

29 września 2016r 

Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego 

z 20.10.2016r 

poz. 4394 

89,40 

 

4. Zakres Studium 

Studium poprzez określenie polityki przestrzennej całego miasta, stanowi podstawowe 

narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, 

zrównoważonego rozwoju, transportu,  infrastruktury technicznej.  

 

Studium jest źródłem wiedzy dla uczestników życia społeczno- gospodarczego  i władz 

samorządowych o mieście| w zakresie: 

- uwarunkowań społeczno- gospodarczych i przestrzennych, 

- stanie zagospodarowania przestrzennego miasta,  

- stanie środowiska przyrodniczego, 

- stanie infrastruktury technicznej,  

- potencjalnych możliwościach rozwoju w poszczególnych dziedzinach. 

Ustalenia Studium wymagają uszczegółowienia w zakresie wymaganych ustawą 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym analiz, prognoz w zakresie możliwości 

finansowych, bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, poprzedzających  określeniu 

potrzeb i możliwości rozwoju miasta, analiz demograficznych, środowiskowych 

i społecznych.  

Ustalenia studium nie są przepisem prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta 

przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

W opracowaniu kolejnej edycji Studium wykorzystane zostały materiały studialne, 

planistyczne dotyczące obszaru miasta, strategię rozwoju miasta Bełchatowa na lata 2015- 

2022,  projekt gminnego programu rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 – 2022, plan 

zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, informacyjne dane GUS,  

obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, aktualne Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, wnioski 

zgłoszone przez instytucje oraz wnioski osób fizycznych do tego uprawnione na etapie 

zgłaszania wniosków do zmiany przedmiotowego studium.  

Na podstawie  ww. materiałów wykonano analizę dotyczącą stanu gospodarki przestrzennej 

miasta, analizę z zakresu środowiska przyrodniczego, kulturowego, delimitacji wartości 

przestrzeni rolniczej, analizę komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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Opracowanie składa się z części opisowej i graficznej:  

Część opisowa to:  

1. Uwarunkowania rozwoju miasta 

2. Kierunki polityki przestrzennej . 

 

Na część graficzną, sporządzoną w skali 1: 10 000, składają się: 

 

 Rysunek nr 1 – „Uwarunkowania zagospodarowania” 

 Rysunek nr 2 – „Infrastruktura techniczna 1 – uwarunkowania” 

 Rysunek nr 3 – „Infrastruktura techniczna 2 – uwarunkowania” 

 

 Rysunek nr 4 – „Polityka przestrzenna - kierunki zagospodarowania” 

 Rysunek nr 5 – „Infrastruktura techniczna 1 – kierunki rozwoju” 

 Rysunek nr 6 – „Infrastruktura techniczna 2 – kierunki rozwoju” 

 

W granicach administracyjnych miasto pokryte jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego w 100% (za wyjątkiem terenów zamkniętych kolei). 

 

5. Materiały wyjściowe do opracowania 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Bełchatowa”, 

(zmiana) przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLVII/35/10 z dnia 

14 stycznia 2010r.; 

 „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego” – aktualizacja,  2010r. 

przyjęty Uchwałą Nr LX/1648/10 Sejmiku Wojew. Łódzkiego z dnia 21 września 2010r. 

(Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego Nr 364 poz. 3485 z 17.12.2010r.; 

 „Strategia rozwoju Województwa Łódzkiego 2020” przyjęta Uchwałą Nr XXXIII/644/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego   z dnia 26 lutego 2013r. (Dz. Urz. Wojew. Łódzkiego 

poz. 1881 z dnia 04.04.2013r.; 

 Strategia rozwoju miasta Bełchatowa na lata 2016 – 2022 opracowana przez zespół 

zadaniowy do spraw aktualizacji strategii rozwoju m. Bełchatowa, przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej w Bełchatowie nr XIV/100/15 z dnia 29 października; 

 Gminny program rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 -2022;  

 Program ochrony środowiska dla miasta Bełchatowa  na lata 2017 -2020 z uwzględnieniem 

perspektyw na lata 2012- 2024, autor opracowania: Eko-Perfekt, Piotrków Tryb. 2016r. ; 

 Strategia marki miasta Bełchatowa związana z województwem łódzkim opracował 

AGERON POLSKA, Warszawa, czerwiec, 2012r.; 

 Raporty o stanie środowiska w wojew. łódzkim 2010r. - 2014r., - WIOŚ w Łodzi, 

Biblioteka Monitoringu Środowiska ; 

 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.XII 2015r., PIG, PIB Warszawa 

2106r.;  

 Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego opracowane przez Pracownię  Naukowo-

Edukacyjną „PRIMUS”,   09.09.2016r.;  



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I 

12 

 

 Perspektywy demograficzne  województwa łódzkiego do 2030r. opracował Urząd 

Statystyczny w Łodzi, Łódź, 2005 r.; 

 Urząd Statystyczny w Łodzi, województwo łódzkie 2015 – podregiony, powiaty, gminy; 

 Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Polski – arkusz Bełchatów, Kamieńsk , 

wg PIG - Jan  Ziomek, Warszawa 1992r.; 

 Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej  Polski - arkusz Bełchatów, Kamieńsk PIG 

Warszawa 2004r.; 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa wschodniej 

obwodnicy Bełchatowa w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na 

odcinku Bełchatów- Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa” – 

streszczenie w języku niespecjalistycznym – Ekkom Biuro Ekspertyz i Projektów 

Budownictwa Komunikacyjnego, Kraków 2010 r.; 

 Aneks do raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego 

na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku Bełchatów – Kamieńsk wraz 

z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa – Ekkom Biuro Ekspertyz i Projektów 

Budownictwa Komunikacyjnego, Kraków 2013r.; 

 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 

na odcinku Bełchatów- Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa”– 

opr. Ekkom Sp. z o.o. Warszawa, lipiec 2013r.;  

 Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy 

Bełchatowa” w ramach zadania pn.”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 484 na odcinku 

Bełchatów - Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa”. Opr.  ecologic 

-Biuro ekspertyz przyrodniczych  Michał Stopczyński,  Łódź, listopad 2012r.;  

 Materiały do wniosku o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 484 na odcinku Bełchatów- 

Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatów” - Ekkom Sp. z o.o. 

Warszawa, listopad 2014r.; 
 

Rozdział II 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego 

 

1. Uwarunkowania historyczne 

Pierwsza wzmianka historyczna o Bełchatowie pochodzi z 1391 r. Tereny, na których 

powstało miasto Bełchatów z częścią ziemi wieluńskiej i sieradzkiej otrzymał założyciel 

i pierwszy właściciel osady Bełchat herbu Topór. Grocholice, jako macierz Bełchatowa 

stanowiły od początków państwowości polskiej, łącznie z Klukami, Parznem 

i przyległościami znaczną część majątku należącego do rozległych dóbr Arcybiskupstwa 

Gnieźnieńskiego. Ich początek sięga 1136 r. Potwierdza to pierwsza fundacja kościelna 

pochodząca z lat 1220 - 1233. Wybudowany z fundacji Abpa Gnieźnieńskiego Wincentego 

z Czarnkowa kościół parafialny pod wezwaniem Wszystkich Świętych został konsekrowany 

w 1230 r. W 1420 roku Grocholice otrzymały prawa miejskie i przywilej na targi, z rąk króla 
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Władysława Jagiełły. Wolą i staraniem Zbigniewa Oleśnickiego abp gnieźnieńskiego i całej 

Kapituły Gnieźnieńskiej odbywającej się w zamku arcybiskupim w piątek po nowym roku 

tj. 1485 uchwalono akt erekcyjny Grocholic do godności miasta polskiego. 

Przodkowie Bełchackich, wywodzący się z rodu Grzymalitów, przekazali Bełchatów w XVI 

wieku, w drodze dziedziczenia, w ręce rodziny Kowalewskich. Rodzina ta nadała 

Bełchatowowi charakter wsi kościelnej, budując w niej kościół i klasztor, w którym osiedlili 

się franciszkanie.  

Bełchatów należał do powiatu sieradzkiego. Prawa miejskie Bełchatów uzyskał w XVIIIw. 

Był to 1728r. lub 1737, 1738 r.  

W wyniku zabiegów ówczesnych właścicieli Rychłowskich, Bełchatów uzyskał status miasta 

prywatnego. 

Korzystne położenie Bełchatowa na skrzyżowaniu dróg wiodących z Piotrkowa 

Trybunalskiego do Wielunia i z Łasku do Kamieńska nasiliło na tym terenie ruchy osadnicze. 

Przyznane mu prawo do 6 jarmarków rocznie wpłynęło ożywczo na lokalną społeczność, 

pobudzając dawną rywalizację z pobliskimi Grocholicami. 

W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r., bełchatowskie wraz z całym województwem 

sieradzkim zostało zagarnięte przez Prusy. Bełchatów wchodził w skład tzw. Prowincji Prus 

Południowych. Sytuacja prawno-administracyjna Bełchatowa uległa zmianie w okresie 

napoleońskim. Obszar ten bowiem znalazł się w Księstwie Warszawskim i wraz z całym 

powiatem piotrkowskim wszedł w skład guberni kaliskiej.  

W 1866 r. utworzono gubernię piotrkowską i cały obszar bełchatowskiego znalazł się w tej 

jednostce. W takiej konstrukcji prawno-administracyjnej funkcjonował do wybuchu I wojny 

światowej. W 1870 r. wraz z pobliskimi Grocholicami, Szczercowem, Kamieńskiem 

i Rozprzą, w wyniku rozmyślnej polityki zaborców utracił status miasta.  

W samym Bełchatowie podobnie, jak w całej okolicy, mieszkańcy zajmowali się 

sukiennictwem. 

Około 1801 r. Józef Kaczkowski właściciel miasta założył manufakturę, w skład której 

wchodziły: przędzalnia, postrzygalnia, gręplarnia, farbiarnia i folusz. Dostarczał on sukna 

dla wojska.  

W 1818r. w Bełchatowie pracowało 17 sukienników i 2 postrzygaczy.  

W 1840r. założono cech tkacki. 

W 1849r. w Bełchatowie było 164 przedsiębiorstw. 

W latach 1859 - 61 powstawały nowe zakłady przemysłu bawełnianego. 

Ogółem w 1861 r. w mieście były 43 zakłady bawełniane. W rejestrach notowano działalność 

cechów: sukienników, tkaczy, szewców, krawców, stolarzy, kowali, młynarzy, rzeźników. 

W 1870 r. Bełchatów zdegradowano do pozycji  wiejskiej osady i włączono do gminy 

Bełchatówek. Jednak 1892 r. uzyskał on uprawnienia budowlane obowiązujące w miastach, 

pojawiła się możliwość uzyskania kredytów budowlanych i w następstwie - rozbudowa 

osady. 

W końcu XIX wieku zabudowa w 65% była już murowana. Wzrastała liczba mieszkańców. 

Cechą tej społeczności było zróżnicowanie społeczno - zawodowe, wyznaniowe 

i narodowościowe. Mieszkali tutaj Polacy, Niemcy, Żydzi. Szczególnie szybko wzrastała 
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liczba Żydów. W 1809 r. stanowili oni 11% ludności m. Bełchatowa, a 1897 r. już 77%. 

Na 16 zakładów przemysłowych, 13 było w posiadaniu Żydów. W 80% opanowali oni 

przemysł bawełniany, a tym samym w sposób decydujący wpływali na kierunek rozwoju 

Bełchatowa. 

Do 1911 r. utworzono 3 szkoły elementarne oraz przedszkole zwane wówczas ochronką. 

Pierwsza szkoła średnia powstała w 1916r. - było to gimnazjum, w tym samym roku założono 

w Bełchatowie 3 letnią szkołę tkactwa rękodzielniczego, a w 2 lata później rozpoczęła 

działalność prywatna szkoła żydowska. 

Na mocy uchwały sejmu w 1925 r. Bełchatów odzyskał prawa miejskie. Przyłączono 

następujące wsie: Zamość, Lipy, Olsztyn, Czapliniec. Miasto wówczas zamieszkiwało 9200 

osób.  

W 1938 r. Bełchatów posiadał 689 budynków murowanych, 478 drewnianych. W połowie lat 

dwudziestych funkcjonowało w mieście 36 przedsiębiorstw włókienniczych. Wśród 

mieszkańców (dane z 1931r.) najliczniejszą grupę stanowili Polacy tj. 47,4%, a następnie 

Żydzi 44,4% i Niemcy 9,1%. W strukturze społecznej dominowali robotnicy, głównie 

przemysłowi i dość liczna grupa tkaczy chałupników. Miasto zamieszkiwało wówczas około 

12 000 mieszkańców. 

W okresie międzywojennym powstawały fabryki bawełniane, farbiarnie, wykańczalnie, 

działał młyn motorowy, cegielnia, tartak. Przemysł włókienniczy przyczynił się do odbudowy 

miasta ze zniszczeń wojennych z lat 1914 - 1918.  

W wyniku II wojny światowej, Bełchatów zniszczony był 40%., miasto liczyło ok. 4,5 tys. 

mieszkańców. 

W 1955 r. na mocy decyzji Rady Ministrów został utworzony powiat bełchatowski, 

a Bełchatów liczący wówczas 6,3 tys. mieszkańców stał się miastem powiatowym. 

W związku z powstaniem kombinatu energetycznego, uruchomieniem kopalni węgla 

brunatnego w 1975r. a więc powstaniem kombinatu górniczo-energetycznego, nastąpił 

gwałtowny rozwój miasta. 

W 1977r. powiększono granice administracyjne miasta włączając: Grocholice, Zamoście, 

część Zdzieszulic, Domiechowic, Ludwikowa i Politanic. Wraz ze wzrostem liczby 

mieszkańców zmieniła się również struktura zawodowa mieszkańców. 

Obecnie miasto zajmuje obszar o powierzchni 35km² i zamieszkuje ok. 59 tys. ludności.   

 

2. Położenie miasta w regionie  i w województwie  

Bełchatów należy do województwa łódzkiego, które  położone jest w centrum Polski na 

pograniczu Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich. Województwo łódzkie  zajmuje 

powierzchnię 18 219 km² i zamieszkałe jest przez  2 mln 504tys., ludność zamieszkała 

w miastach stanowiła 63,2% ogółu ludności województwa.  

W strukturze funkcjonalno-przestrzennej systemu osadniczego województwa łódzkiego 

ośrodkiem o znaczeniu krajowym i kształtującym się środkiem metropolitalnym jest Łódź.  

W województwie łódzkim brak jest miast  liczących ponad 100 tys. mieszkańców. System 

osadniczy województwa charakteryzuje ogromna dominacja Łodzi i dysproporcja między 

Łodzią i pozostałymi ośrodkami miejskimi. Struktura przestrzenna cechuje się między innymi 
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zmniejszaniem się wielkości miast, nierównomiernym rozłożeniem dużych ośrodków 

miejskich.  

Miasto Bełchatów zaliczane jest do ośrodków o wysokich potencjałach rozwojowych. 

Ośrodkami pełniącymi funkcje subregionalne, jednocześnie dosyć zróżnicowaną wewnętrznie 

pod względem potencjału gospodarczego  i skali oddziaływania są miasta między innymi: 

Piotrków Trybunalski, Kutno, Skierniewice, Radomsko Tomaszów Mazowiecki, Bełchatów.  

W większości miast uważanych za dotychczas najsilniejsze, nastąpił spadek potencjału 

społeczno-ekonomicznego spowodowanego niekorzystną strukturą gospodarczą miast 

i procesami demograficznymi utrzymującymi  się od dłuższego czasu. 

Bełchatów jest miastem powiatowym położonym. Miasto zajmuje obszar 35km², gęstość 

zaludnienia – 1719osób/km². Na koniec 2014r. zamieszkiwało 60 017 osób. W porównaniu 

z rokiem  2013 liczba ludności zmniejszyła się o 385 osób. 

Mimo iż Bełchatów położony jest w centralnej części Polski, to jednak leży poza głównym 

szlakiem komunikacyjnym tj. drogą krajową nr 1. Niekorzystnym aspektem jest także budowa 

nowej drogi ekspresowej  łączącej Warszawę z Wrocławiem z pominięciem Bełchatowa, 

gdyż obniżona będzie konkurencyjność miasta Bełchatowa w procesie zabiegania o nowe 

inwestycje względem innych miast położonych przy autostradach lub drogach ekspresowych. 

Bliska odległość od Łodzi i Piotrkowa Tryb., a także usytuowanie w odległości ca 10 km 

od największego w Polsce zagłębia paliwowo - energetycznego (tj. PGE Kopalnia Węgla 

Brunatnego  Bełchatów oraz PGE Elektrownia Bełchatów S. A. sprawia, że Bełchatów jest 

jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych w regionie. 

Powiązania komunikacyjne pod względem regionalnym i ponadregionalnym Bełchatowa 

zapewnione jest przez drogi: 

- drogę krajową nr 74 łączącą Walichnowy z przejściem granicznym z Ukrainą; 

- drogę wojewódzką nr 484 z Kamieńska do Buczka, która zapewnia skomunikowanie 

z drogą krajową nr 91 (węzeł Kamieńsk) oraz za pośrednictwem drogi wojewódzkiej nr 483 

z drogą krajową  nr 12 (węzeł Buczek); 

- drogą krajową nr 12 (węzeł w Wadlewie).  

Zakończona jest  realizacja północnej obwodnicy Bełchatowa, która ma na celu przeniesienie 

ruchu samochodowego, a w szczególności samochodów ciężarowych z drogi krajowej nr 74 

z centrum miasta na jego obrzeża. 

W ciągu drogi krajowej nr 484 zaprojektowano obwodnicę wschodnią miasta.  

Uzupełnieniem tych powiązań są drogi powiatowe o numerach: 1909E, 1911E, 1912E, 

1914E, 1930E, 1931E, 1932E, 1933E, 1934E, 1935E, 1936E, 1937E, 1938E. 

Za pośrednictwem w/w dróg,  miasto ma powiązania zewnętrzne z sąsiednimi i dalszymi 

miastami: Zelowem (Łaskiem), Kamieńskiem (Radomskiem), Pabianicami (Łodzią), 

Piotrkowem Tryb. (Warszawą) oraz Wieluniem (Wrocławiem).  

Przez Bełchatów przebiega linia kolejowa z Rogowca do Piotrkowa Tryb. Linią tą odbywa się 

wyłącznie ruch towarowy na potrzeby PGE GiEK SA Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego 

Bełchatów oraz PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów oraz dla firm CAT,  

Sempertans. 
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Najbliższym portem lotniczym o znaczeniu krajowym i międzynarodowym dla Bełchatowa 

jest Port Lotniczy w Łodzi im Władysława Reymonta. Na północ od Bełchatowa położone 

jest lotnisko wojskowe – Port Lotniczy  Łódź – Łask, który pełni ważną funkcję w systemie 

obrony kraju. 

3. Przyrodnicze powiązania zewnętrzne 

W ramach europejskiego programu międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody /IUCN/ 

powstała koncepcja sieci ekologicznej ECONET. W jej ramach opracowana została koncepcja 

krajowej sieci ekologicznej ECONET- POLSKA. Sieć składa się z obszarów węzłowych 

o wysokim stopniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej powiązanych korytarzami 

ekologicznymi. 

Najbliższym dla m. Bełchatowa korytarzem ekologicznym rangi krajowej jest dolina rzeki 

Warty. 

Dolina rzeki Rakówki, miejskie powierzchnie leśne, utrzymują więzi przyrodnicze 

z Obszarem Chronionego Krajobrazu  „Doliny Widawki” – elementem wojewódzkiego 

systemu obszarów chronionych. Rozporządzeniem   Nr 59/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 

4.XII.2007r. wyznaczono granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Widawki”. 

Granica obszaru przebiega wzdłuż  zachodniej i południowej granicy administracyjnej miasta. 

W system krajowy wpisany został Wojewódzki System Obszarów Chronionych, na który 

składają się parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz niektóre zespoły 

przyrodniczo- krajobrazowe. 

Miasto Bełchatów leży poza zasięgiem sieci ECONET- POLSKA, natomiast bezpośrednio 

graniczy z korytarzem ekologicznym sieci wojewódzkiej, który tworzy Obszar Chronionego 

Krajobrazu „Doliny Widawki”. 

 

4. Cele strategii rozwoju miasta Bełchatowa do 2022 roku 

Celem strategicznym m. Bełchatowa w celu formułowania perspektywicznych celów rozwoju 

społeczno-gospodarczego zagospodarowania przestrzennego jest zrównoważony rozwój 

miasta z nowoczesną infrastrukturą i racjonalne wykorzystanymi zasobami środowiska, jest 

spójność gospodarcza na lata 2014- 2020, a w tym: 

- poprawa funkcjonalności systemu publicznego transportu zbiorowego i obniżenie jego 

emisyjności, 

- podniesienie dostępności transportowo - komunikacyjnej miasta, 

- rozwój systemu technicznej obsługi miasta, 

- realizacja planu gospodarski niskoemisyjnej, wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych,  

- ochrona środowiska.  

W sferze gospodarczej celem strategii jest: 

- budowa przewagi konkurencyjnej Bełchatowa jako stolicy polskiej branży energetycznej 

poprzez przygotowanie kompleksowej oferty dla inwestorów, 

- rozwój innowacyjnej gospodarki energetycznej, 

- miasto atrakcyjne turystycznie. 
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Struktura bełchatowskiej gospodarki jest zdominowana przez dwa przedsiębiorstwa 

o kluczowym znaczeniu w skali kraju należące do grupy PGE GiEK S.A. – oddział Kopalnia 

Węgla Brunatnego Bełchatów oraz PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Firmy 

te są wyznacznikiem rozpoznawalności miasta w kraju, jak i poza jego granicami. 

Jednocześnie mają duże znaczenie dla gospodarki i sektora energetycznego w kraju. 

Lokalizacja siedziby spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 

w Bełchatowie podnosi prestiż miasta.  

Celem strategicznym w sferze gospodarczej jest kreowanie i podtrzymywanie 

oraz wzmacnianie wizerunku Bełchatowa jako paliwowo-energetycznej stolicy Polski 

Uzależnienie lokalnej gospodarki i rynku pracy od  branży wydobywczej i energetycznej, 

sprawia iż ograniczona jest przedsiębiorczość mieszkańców.  W związku z powyższym 

należy prowadzić działania  w celu pozyskania inwestorów z nowych branż produkcyjnych 

i usługowych wykorzystując funkcjonujący na terenie miasta Bełchatowsko- Kleszczowski 

Park Technologiczny. Przewidywane na lata 2020 – 2030 wyczerpanie zasobów węgla 

i wygaszenie produkcji energii elektrycznej w Elektrowni Bełchatów  winno wiązać się 

z wykreowaniem i rozwojem ważnego ośrodka energetyki ekologicznej i innych branż 

związanych z ochroną środowiska oraz aktywizacją lokalnej gospodarki poprzez przyciąganie 

nowych inwestorów i stymulowanie rozwoju lokalnych inicjatyw gospodarczych, a także  

dążyć do wybudowania obwodnic miasta w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego. 

Strategia rozwoju miasta w części operacyjnej posługuje się branżowymi programami, które 

uszczegółowiają cele i zadania służące rozwojowi miasta w obu obszarach strategicznych. 

Do tych programów należą  następujące  opracowania:  

 Strategia rozwoju miasta Bełchatowa  na lata 2015-2022 

 Gminny program rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022  

 Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI) dla  Miasta Bełchatowa na lata 2015-2020 

 Program ochrony środowiska dla miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2020 z uwzględnieniem 

perspektyw na lata 2012 – 2024  

 Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Bełchatowa na lata 2014 – 2020 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m. Bełchatowa, opracowany w 2016r. 

 

. 

Rozdział III 

Uwarunkowania środowiska przyrodniczego 

 

1. Rzeźba, warunki geologiczno-gruntowe 

Według podziału na jednostki fizyczno - geograficzne J. Kondrackiego (1978) miasto leży 

w obrębie Wysoczyzny Bełchatowskiej, której rzeźba w głównych zarysach ukształtowana 

została w okresie zlodowacenia środkowopolskiego, stadiału Warty. Zlodowacenia 

środkowopolskie reprezentowane są przez osady stadiału maksymalnego, interstadiału 

pilickiego i stadiału mazowiecko-podlaskiego. 
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Utwory tego zlodowacenia to różnorodne osady z różnych środowisk sedymentacyjnych, a 

więc są to piaski, i żwiry wodnolodowcowe, mułki zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski z 

domieszką żwirów i głazami moren czołowych.  

Starsze utwory geologiczne (osady jury, kredy) pokrywają osady czwartorzędu.  

Jurę dolną reprezentują mułowce, piaskowce mułowcowi i iłowce, a jurę środkową mułowce 

i piaskowce wapniste oraz dolomity. Miąższość osadów jury wynosi ponad 1000m. 

Utwory kredy dolnej reprezentowane są przez osady albu dolnego, środkowego wykształcone 

w postaci piaskowców. Kredę górną budują utwory najniższej części albu, cenomanu, 

kampanu, mastrychtu wykształcone jako wapienie margliste, opoki, margle. 

Osady trzeciorzędu to piaski drobnoziarniste z domieszką mułków, występujące w formach 

zapadliskowych bądź zgłębieniach erozyjno-denudacyjnych.  

Osady czwartorzędu występują na całym obszarze arkusza Bełchatów. Miąższość 

czwartorzędu jest zróżnicowana i wynosi przeciętnie 25-30m.  

Utwory zlodowacenia środkowopolskiego występują na całym obszarze, są to: piaski i żwiry 

wodnolodowcowe, mułki zastoiskowe, gliny zwałowe, piaski z domieszką żwirów, głazów 

moren czołowych.  

Najmłodsze utwory czwartorzędowe - osady holocenu występujące w dolinie rzeki Rakówki, 

lokalnych zagłębieniach  reprezentowane są przez namuły, namuły torfiaste, gliny pylaste, 

pyły, torfy oraz piaski z domieszką mułków. Miąższość osadów holoceńskich w dnie doliny 

Rakówki przekracza 4,5 m. 

W rzeźbie Wysoczyzny dominują powierzchnie o charakterze płaskich lub lekko falistych 

równin łagodnie rozciętych przez płytkie i dość szerokie doliny.  

Na terenie miasta partie wysoczyznowe wyniesione są średnio 210-215 m n. p. m i łagodnymi 

stokami (spadki 3-5%) opadają w kierunku doliny Rakówki i jej dopływów. 

Generalnie, Rakówka płynie przez miasto w układzie N-S, a jej współczesne dno, stanowiące 

taras zalewowy, ukształtowało się na poziomie 190-200 m n.p.m. W centralnej części miasta 

dolina Rakówki (a częściowo także jej dopływy) wykazują znaczne przewężenie. Jest to efekt 

zabudowy partii stokowych. W części zachodniej miasta powierzchnię wysoczyzny 

nadbudowywują formy eoliczne wykształcone w postaci pojedynczych pagórków lub wałów 

wydmowych dochodzących miejscami do kilkunastu metrów wysokości względnej. Formy te, 

porośnięte lasem wzbogacają i urozmaicają krajobraz miasta. 

O warunkach geologiczno- inżynierskich terenu decyduje układ litologiczny gruntu, 

ukształtowanie powierzchni terenu, a także położenie zwierciadła wód podziemnych. 

Warunki korzystne dla budownictwa znajdują się w miejscach występowania gruntów 

zwartych, twardoplastycznych oraz niespoistych w stanie średnozagęszczonym 

i zagęszczonym, w których wody gruntowe występują głębiej niż 2m od powierzchni terenu.  

Są to powierzchnie zdenudowanej wysoczyzny zbudowanej z utworów czwartorzędowych 

zlodowacenia środkowopolskiego: wodnolodowcowych, lodowcowych, a  zwierciadło wód 

występuje poniżej 2,0m p.p.t. 

Do rejonów o warunkach niekorzystnych, utrudniających budownictwo należą obszary 

występowania gruntów słabonośnych, tereny, na których zwierciadło wody gruntowej 

znajduje się na głębokości mniejszej niż 2,0m od powierzchni terenu oraz obszary 
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o nachyleniu powierzchni powyżej 12º. Niekorzystnym podłożem budowlanym są grunty 

organiczne, spoiste w stanie plastycznym, miękkoplastycznym oraz grunty luźne, niespoiste. 

Do utworów słabonośnych na terenie miasta należą osady najmłodsze, holoceńskie. Grunty 

takie związane są z doliną rz. Rakówki, zagłębieniami bezodpływowymi i pokrywami 

eolicznymi, a wody gruntowe występują na głębokości 0-2m od powierzchni terenu.   

 

2. Surowce mineralne i złoża kopalin, obszary naturalnych zagrożeń geologicznych 

Zgodnie z aktualnym „Bilansem zasobów kopalin w Polsce wg stanu na dzień 31 XII  2015r. 

opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, 

Warszawa 2016r.,zawierającym podstawowe informacje o udokumentowanych złożach 

kopalin, stanie zagospodarowania i wielkości wydobycia, miasto Bełchatów nie figuruje. 

W granicach administracyjnych miasta Bełchatowa nie zidentyfikowano obszarów 

naturalnych zagrożeń geologicznych. 

 

3. Warunki wodne 
 

3.1. Wody powierzchniowe 

Główny układ hydrograficzny miasta tworzą: 

 rzeka Rakówka - prawobrzeżny dopływ Widawki, płynąca przez środek miasta 

z północy na południe 

 3 lewobrzeżne dopływy Rakówki. 

Obszary źródłowe Rakówki znajdują na terenie gminy Bełchatów poza granicami 

administracyjnymi miasta,. Odcinek przepływu przez miasto stanowi środkowy bieg rzeki 

i posiada częściowo uregulowane koryto. Stan wody w rzece zależny jest przede wszystkim, 

od ilości opadów atmosferycznych. W północnej części miasta, a także w rejonie Grocholic, 

rozwinięty jest system rowów melioracyjnych odprowadzających wody do Rakówki lub jej 

dopływów. 

Występujące w dnie doliny nieliczne zbiorniki wodne są z reguły pochodzenia 

antropogenicznego -  zbiornik o pow. 0,8 ha ulokowany w dolinie Rakówki przy parku 

Olszewskich. 

Charakter naturalnych zbiorników mają oczka wodne "Biały Ług" i "Duży Ług" występujące 

na terenie kompleksu leśnego w zachodniej części miasta. W zachodniej części miasta, 

na terenie kompleksu leśnego w wyniku procesów eolicznych w niektórych obniżeniach 

powstały tereny bezodpływowe, w których rozwinęły się oczka wodne, tereny bagienne, 

torfowiska. Do takich miejsc należy: „Biały  Ług” i „Duży Ług”. Mają one charakter 

naturalnych zbiorników wodnych. Rozporządzeniem Nr 57/2001 Wojewody Łódzkiego 

z dnia 17 grudnia 2001r. ustanowione zostały 2 użytki ekologiczne Biały Ług i Duży Ług 

o łącznej powierzchni 4,58ha. Są to torfowiska o nieprzepuszczalnym podłożu, powstające w 

wyniku stałego odkładania się organicznych osadów na dnie zbiornika  wodnego i powolnego 

zarastania jego brzegów położone na terenie nadleśnictwa Bełchatów. 

Według „Programu małej retencji dla województwa łódzkiego” /aktualizacja z 2006 r./ oraz 

aneksem do „Programu małej retencji województwa łódzkiego”  opracowanym przez Biuro 
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Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w 2010r. na terenie miasta wyróżniono 

następujące  obiekty małej retencji o powierzchni poniżej 5,0ha:  
 zbiornik Duży Ług o pow. 2,5 ha, średnia głębokość – 2,0m, pojemność zbiornika – 50 tys. 

m³  Retencjonowanie wody odbywa w czaszy zbiornika, ale również w profilu glebowym 

poprzez podniesienie zwierciadła wody w gruncie. Jest to zbiornik przeciwpowodziowy; 

 zbiornik parkowy o funkcji rekreacyjnej- pow. 0,4 ha, średnia głębokość 1,4m, pojemność 

– 5,6 tys. m³; 

 zbiornik Biały Ług- o funkcji przeciwpożarowej i retencjonowania wody,  pow. 2 ha, 

średnia głębokość – 1,5m, pojemność – 30 tys. m³; 

 zbiornik Domiechowice - rów melioracyjny o pow. 0,5 ha, średniej głębokości – 1,5m. 

pojemność – 7,5 tys. m³.  Spełnia funkcję ekologiczną i retencji; 

 Bełchatów I- o pow. 0,65 ha, użytek ekologiczny; 

 Bełchatów II- 1,51 ha /oddz. 120 l, 125 b/- użytek ekologiczny; 

 Bełchatówek- retencja korytowa (to zwiększenie zasobów wodnych w obrębie samego 

cieku); 

 Zawady- retencja korytowa. 

 

Zbiorniki Bełchatów I i II oraz retencja korytowa zgłoszone zostały do projektu aneksu przez 

Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi. 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzone są badania elementów 

biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych wód powierzchniowych. Program badań 

poszczególnych jednolitych części wód zależy od zagrożeń i funkcji jakie pełnią.  

Wody powierzchniowe zostały podzielone na jednolite części wód (JCWP) i znaczące części 

wód, dla których prowadzone są analizy presji antropogenicznych  i opracowywane programy 

wodno-środowiskowe.  

Monitoring wód powierzchniowych realizowany jest w czterech podstawowych programach:  

- monitoring diagnostyczny – zawierający  badania o szerokim spektrum wskaźników 

biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych, śledzenie wieloletnich zmian 

spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi, 

- monitoring operacyjny obejmuje wody zidentyfikowane jako zagrożone nieosiągnięciem 

określonych dla nich celów środowiskowych; celem tego monitoringu jest ustalenie stanu 

JCW oraz śledzenie zmian, które zostały podjęte do poprawy stanu tych wód, 

- monitoring badawczy to uzupełnienie i zebranie dodatkowych informacji o stanie wód, 

- monitoring obszarów chronionych ustanawia się w celu ustalenia stopnia spełnienia 

dodatkowych wymogów, określonych przepisami odrębnymi wynikających z funkcji jakie 

pełni dana jednolita część wody lub dodatkowych zagrożeń jakim jest poddana. 

Ocena elementów biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych obowiązuje przez 3 lata. 

Dodatkowe badania prowadzone są  dla substancji priorytetowych ze stwierdzonym 

przekroczeniem wartości dopuszczalnych stężeń oraz dla substancji specyficznych 

zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, których źródło znajduje się w zlewni. 

(Źródło: Raport o stanie środowiska w wojew. łódzkim w 2013r, 2014r.)  

Ocena stanu JCWP badanych w 2014r. dla rz. Rakówki w punkcie pomiarowym Rakówka- 

Kuźnica Kaszewska: ( wg „Raportu ostanie środowiska 2014r.  tabela II.5., II.8) 

 stan/potencjał ekologiczny – umiarkowany, 

 stan chemiczny – dobry, 
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 stan – zły. 

Zły stan wód powierzchniowych związany jest z silną antropopresją. Największym 

zagrożeniem są presje komunalne wynikające głównie z koncentracją dużych ilości ścieków 

w zaludnionych obszarach oraz braku unormowanej gospodarki ściekami. Ważnym 

zagrożeniem jest również emisja substancji biogennych z obszarów rolniczych, powodująca 

eutrofizację wód powierzchniowych. Eutrofizacja wód powierzchniowych należy 

do najpoważniejszych problemów środowiskowych. 

Rzeka Rakówka jest odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. 

Intensywne i długotrwałe opady deszczu, intensywne spływy wód opadowych i roztopowych, 

mała retencja gruntowa, są powodem do lokalnych podtopień i zalań. Przy wyjątkowo 

niesprzyjających warunkach atmosferycznych, rzeka Rakówka stanowi realne zagrożenie 

powodziowe, szczególnie w południowej części miasta, a w pozostałych strefach dolinnych 

powodować lokalne podtopienia.  

Na podstawie „Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” (WOPR) 

wykonanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej PIB Centra Modelowania 

Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu – grudzień 2011r, 

w zestawieniu opracowań dotyczących obszarów, dla których wystąpienie powodzi 

jest prawdopodobne, w regionie wodnym Warty – rzeka Rakówka nie występuje.  

Ocena zagrożenia powodziowego dla rz. Rakówki została określona tylko dla odcinka 

od cieku spod Zdzieszulic do południowej granicy miasta w opracowaniu  Biura Inżynierii 

Wodnej Środowisk i Melioracji AQUAPROJEKT s.c. w Łodzi z 2000r. 

 

3.2. Wody podziemne 

Zgodnie z podziałem regionalnym zwykłych wód podziemnych Polski (J. Paczyński, 1993) 

obszar arkusza Bełchatów należy do regionu łódzkiego. Natomiast według Mapy 

hydrogeologicznej Polski arkusz Łódź arkusz  Bełchatów należy do regionu łódzkiego, 

podregionu piotrkowskiego, który związany jest z wodami szczelinowo-porowymi w osadach 

kredy (wapienie, margle, opoki – kreda górna  i piaskowce – kreda dolna) oraz porowymi 

osadami czwartorzędu (piaski, żwiry). 

Poziomy użytkowe w czwartorzędach tworzą piaski i żwiry występujące na głębokości  

od kilku do 40,0m. Miąższość wodonośnych osadów czwartorzędu rzadko przekracza 30,0m, 

najczęściej mieści się w przedziale 10-20m.W obrębie tego piętra występują wody  

o zwierciadle swobodnym lub pod ciśnieniem od kilku do 200 kPa (20m słupa wody). Wody 

czwartorzędowe eksploatowane są głównie przez wodociągi wiejskie oraz obiekty 

o niewielkim zapotrzebowaniu na wodę.  

Poziom użytkowy w utworach kredy górnej tworzą spękane i szczelinowate margle, wapienie, 

opoki. Wydajności wynoszą od 30m³/h do ponad 120m³/h. Wody poziomu górno kredowego 

charakteryzują się ciśnieniem hydrostatycznym do 600kPa (60m słupa wody).Wszystkie 

większe ujęcia skoncentrowane są w rejonie Bełchatowa. Są to utwory studzienne ujęcia 

Myszaki (8 studni), które posiadają zatwierdzone zasoby w kategorii B  w wysokości 900m³/h 

przy depresji 16- 38m. Również ujęcia wody dla Szpitala Miejskiego, Ciepłowni 
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w Bełchatowie posiadają zatwierdzone zasoby w wysokości przekraczającej 100m³/h. Do 

dużych ujęć należy także ujecie dla ogrodów działkowych w Domiechowicach.  

Ogólnie wody podziemne charakteryzują się średnią jakością i wymagają prostego 

uzdatniania. ( źródło: „Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej Polski, PIG, Warszawa 

2004r.) 

Na terenie miasta występują dwa użytkowe poziomy wodonośne: 
 pierwszy z nich to poziom czwartorzędowy związany z lodowcowymi 

i wodnolodowcowymi piaskami i żwirami. Składa się z kilku warstw wodonośnych 

i ma charakter ciągły;  warstwa  wodonośna o zróżnicowanej miąższości  występuje pod 

nakładem  glin zwałowych; jej miąższość rzadko przekracza 30-40m, najczęściej mieści 

się w przedziale 10-20m; wydajność potencjalna studni waha się 120m/h, przy najczęściej 

spotykanych wartościach 30-70m/h; z tego poziomu korzystają ujęcia komunalne 

i przemysłowe; 

 drugim poziomem wodonośnym jest kredowy poziom wodonośny związany 

z występowaniem spękanych węglanowych osadów kredy górnej i piaszczystymi 

utworami kredy dolnej; miąższość wodonośnej warstwy poziomu górnokredowego  

wynosi średnio 100-200 m; wydajność uzyskiwana  z jednego otworu jest  zróżnicowana, 

przeważnie wynosi 30 -80m³/h; są to wody dobrej jakości, wody średnio twarde i twarde 

o odczynie kwaśnym lub słabo zasadowym, jedynie zawartość żelaza i azotu amonowego 

jest ponadnormatywna; pod względem bakteriologicznym  wody, nie wymaga uzdatniania 

i dezynfekcji; uzdatnianie wody polega na pozbawieniu jej ponadnormatywnych 

zawartości związków żelaza i mętności. 

Poziom górnokredowy stanowi podstawę zaopatrzenia miasta w wodę.  

Potrzeby miasta zabezpieczane są z ujęcia Myszaki – Niedeszyna, które składa się 

z 8 otworów ujęciowych. Otwory studzienne ujęcia „Myszaki” zlokalizowane są na obszarach 

użytkowanych rolniczo. Stopień izolacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego 

uzależniony jest miąższości utworów słabo przepuszczalnych występujących w jego 

nakładzie oraz ich ciągłości. Przeprowadzone badania wykazały, że są to wody generalnie nie 

podatne na zanieczyszczenia antropogeniczne. Wg „Dokumentacji hydrogeologicznej 

zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody Myszaki w Bełchatowie”, uzyskany na podstawie 

badań modelowych oraz przeprowadzonej kontrolnej eksploatacji ujęcia wody w warunkach 

zasilania sieci wodociągowej, zrównoważony bilans wodny pozwala na określenie wielkości 

optymalnych zasobów ujęcia „Myszaki” w wysokości 900m³/h dla obszaru zasobowego  

o powierzchni 194km² (powierzchnia miasta w granicach administracyjnych wynosi 

34,6km²). 

Zużycie wody przez gospodarkę komunalną z ujęcia podziemnego wody w Bełchatowie 

w 2007r. wynosiło 9 146m³/dobę.  

Wydobycie ze studni głębinowych wód w 2014r. wynosiło 6878m³/dobę.  

Dla każdego istniejącego ujęcia, z którego zabezpieczane są potrzeby miasta w wodę, a także  

ze względu na ochronę zasobów wodnych  mogą być ustanowione strefy ochronne ujęć wody: 

bezpośredniej i pośredniej.  

Teren ochrony bezpośredniej winien być ogrodzony. Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć 

wód  podziemnych oraz powierzchniowych, zabronione jest użytkowanie gruntów do celów 

niezwiązanych z eksploatacją  ujęcia wody. 
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Teren ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych wyznacza się na podstawie ustaleń 

zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej tego ujęcia. Teren ochrony pośredniej ujęcia 

wód podziemnych powinna wyznaczać strefa ochronna obejmująca obszar wyznaczony 25-

letnim czasem wymiany wody  w warstwie wodonośnej. 

Za teren ochrony bezpośredniej uznaje się grunty, na których usytuowane jest ujęcie wody 

oraz otaczający je pas o szerokości od 8 do 10m  (w przypadku studni wierconych) licząc od 

zarysu budowli  i urządzeń służących do poboru wody. 

Teren ochrony pośredniej w celu ochrony przed bakteriologicznym  skażeniem wody, 

pogorszeniem jej własności chemicznych i fizycznych, zmniejszeniem wydajności ujęcia: 

- wewnętrzny, przylegający do terenu ochrony bezpośredniej, jest to obszar wyznaczony 

izochroną 30-dniowego czasu przepływu wody w warstwie wodonośnej do ujęcia, 

- zewnętrzny obejmujący obszar zasilania ujęcia nie większy niż wyznaczony izochroną 

25 letniego czasu wymiany  wody w warstwie wodonośnej.  

Według informacji zawartych w „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów 

eksploatacyjnych ujęcia Myszaki w Bełchatowie” z 1999r., można odstąpić od wyznaczenia  

stref ochrony pośredniej gdyż: 

- obszar zasilania udokumentowanego ujęcia ze względu na szczelinowy charakter poziomu 

wodonośnego nie jest jednoznacznie określony, 

- stopień zagrożenia jakości wód zależny jest od charakteru ognisk (czynnych 

i potencjalnych) zanieczyszczenia wód i ich lokalizacji względem ujęcia oraz od stopnia 

izolacji poziomu wodonośnego. Stopień izolacji poziomu kredowego zależny jest od 

ciągłości pokrywy utworów izolujących, występujących w obrębie utworów 

czwartorzędowych. W rejonie ujęcia stopień izolacji poziomu górno kredowego zmienia 

się od braku izolacji (ab) do izolacji częściowej (bc) całkowitej (cb). Przybliżony czas 

migracji pionowej zanieczyszczeń oceniony na podstawie stopnia izolacji wynosi do 25 lat 

(dla izolacji typu ab), do 25-100 lat (dla izolacji cb). Ponadto artezyjski charakter poziomu 

wodonośnego w sposób naturalny może zapobiegać pionowemu przenikaniu 

zanieczyszczeń z powierzchni terenu, 

- badania izotopowe nie wykazują udziału w wodach podziemnych wód infiltracyjnych 

pochodzących z okresu po 1954r., ani domieszki wód ascendujących z głębszych 

horyzontów wodonośnych, 

- w wodach podziemnych nie zauważono zmian jakościowych pod względem fizyko-

chemicznym i bakteriologicznym, 

- wszelkie studnie ujęcia „Myszaki” posiadają wyznaczone i zabezpieczone przed imisją 

zanieczyszczeń go gruntu, a także przedostawaniem się wód opadowych do urządzeń 

służących do poboru wody, tereny ochrony bezpośredniej o wymiarach 20x22m ogrodzone 

siatką i oznakowane tablicami informacyjnymi. 

Otwory studzienne ujęcia „Myszaki” zlokalizowane są na obszarze użytkowanym rolniczo 

i na terenach odłogowanych. Stopień izolacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego 

zależy od miąższości utworów słabo przepuszczalnych występujących w jego nakładzie 

oraz ich ciągłości. Miąższość tych utworów jest zmienna i wynosi od 0 do 55m. Pomiędzy 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I 

24 

 

czwartorzędowym  i kredowym poziomem wodonośnym występuje także nieciągła warstwa 

izolująca w postaci glin i utworów ilasto-mułkowych zmiennej miąższości.  

Przeprowadzone badania izotopowe wód poziomu kredowego wskazują, że są to wody 

generalnie niepodatna na zanieczyszczenia antropogeniczne. (źródło: Dokumentacja 

hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych  ujęcia wody „Myszaki” w Bełchatowie)   

Ujęcie nie posiada wyznaczonych i udokumentowanych stref ochrony pośredniej. 

(wg „Dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wody Myszaki” 

opracowanej  w 1999r. przez  Przedsiębiorstwo geologiczne S.A. w Krakowie, Al. Kijowska 

14).  

Zgodnie z ustawą  z dnia 5 stycznia 2011r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2011r nr 32, poz.159) z dniem 31 grudnia 2012r. wygasają strefy 

ochronne ujęć wody  ustanowione  przed dniem 1 stycznia 2002r.  

W opracowaniu jest nowa dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych ujęcia 

wód podziemnych „Myszaki”.  

Na podstawie  rozporządzenia MŚ z 23 lipca 2008r w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód poziemnych  (Dz.U. nr 143,poz.896) wyróżnia się pięć klas jakości wód 

podziemnych:  

 klasa I – wody bardzo dobrej jakości kształtowane w efekcie naturalnych procesów, 

zachodzących w warstwie wodonośnej, 

 klasa II – wody dobrej jakości, nie wskazują na wpływ działalności człowieka, albo jest to 

wpływ  bardzo słaby, 

 klasa III  - wody zadawalającej jakości; wartości wskaźników są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów lub słabego oddziaływania antropogenicznego, 

 klasa IV – wody niezadawalającej wartości; wartości wskaźników jakości wody są 

podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz wyraźnego oddziaływania 

antopgenicznego, 

 klasa V – wody złej jakości; wartości wskaźników jakości wody potwierdzają 

oddziaływania antropogeniczne. 

Od I do III klasy czystości stan chemiczny wód określa się jako dobry. Wody IV, V klasy 

czystości, stan chemiczny wód określa się jako słaby.  

Wg monitoringu regionalnego zwykłych wód podziemnych wojew. łódzkiego, 

przeprowadzonego w punktach pomiarowych w 2012r. wody podziemne piętra kredowego 

Cr2 w Bełchatowie zaliczono do klasy I czystości. Są to wody o bardzo dobrej jakości. 

Wartości wskaźników jakości wody kształtowane są jedynie w efekcie naturalnych procesów 

zachodzących w warstwie wodonośnej. Żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza 

wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (źródło: 

„Raport  o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013r.”).  

Miasto Bełchatów położone jest poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

wymagających szczególnej ochrony. 

 

3.4. Obszary zalewowe 
Rzeka Rakówka jest odbiornikiem wód opadowych i roztopowych z terenu miasta. 

Intensywne i długotrwałe opady deszczu, intensywne spływy wód opadowych i roztopowych, 

mała retencja gruntowa utrudnienia w odpływie wód są powodem lokalnych podtopień 

i zalań. 
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Przy wyjątkowo niesprzyjających warunkach atmosferycznych rzeka Rakówka stanowi realne 

zagrożenie powodziowe, szczególnie w południowej części miasta, a w pozostałych strefach 

dolinnych może powodować lokalne podtopienia. 

Na rys studium nr 1 „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego” pokazano zasięgi 

obszarów zalewowych, wyznaczone na podstawie obserwacji własnych, poczynionych 

w maju 2010 r., kiedy to wyjątkowo intensywne opady deszczu stały się przyczyną 

rekordowo wysokiego stanu wód.  

 

4. Warunki klimatyczne, aerosanitarne, akustyczne  
Teren miasta Bełchatowa znajduje się pod wpływem mas powietrznych charakterystycznych 

dla strefy klimatycznej Polski Środkowej, z dominacją napływu wilgotnych mas powietrza 

polarnomorskiego nad powietrzem kontynentalnym. Opady atmosferyczne nie przekraczają 

600 mm rocznie. Przeważają wiatry z kierunku zachodniego (NW, W i SW) – 47% o niskich 

prędkościach. Stosunkowo znaczący udział mają wiatry z kierunku wschodniego (NE, E, SE) 

– 32%. Najsilniejsze wiatry występują zimą i wiosną. Niewielki jest też udział cisz, 

w granicach 7,7% w ciągu roku. Do specyficznych właściwości klimatu miejskiego należy 

przegrzanie, przesuszenie, znaczne zanieczyszczenie rejonów zwartej zabudowy oraz terenów 

położonych przy trasach komunikacyjnych, zwiększona częstotliwość występowania 

zachmurzeń, opadów, mgieł, skrócony okres zalegania pokrywy śnieżnej. 

Różnice klimatyczne występują między terenami dolinnymi, a wysoczyzną. System dolinny 

rz. Rakówki pełni rolę korytarza klimatycznego ułatwiającego przewietrzanie miasta.  

Układ poszczególnych elementów klimatycznych ulega zróżnicowaniu w zależności 

od wyniesienia, ukształtowania, pokrycia terenu oraz zalegania wód gruntowych. Na terenie 

miasta najwyraźniejsze różnice występują między terenami dolinnymi, a terenami 

wysoczyznowymi. 

Na jakość powietrza wpływ mają: 

- emisja punktowa - zorganizowana emisja powstająca podczas wytwarzania energii 

i w procesach technologicznych, posiadającą emitory wysokości od kilku do kilkuset 

metrów,  

- emisja liniowa czyli komunikacyjna- emisję z ciągów komunikacji samochodowej, 

kolejowej, w której źródło emisji znajduje się blisko powierzchni ziemi 

- emisja powierzchniowa (emisja rozproszona, niska) – z indywidualnych systemów 

grzewczych, dużych odkrytych zbiorników, pożarów wielkoobszarowych, 

- emisję ze źródeł rolniczych – upraw i hodowli zwierząt, 

- emisję niezorganizowaną. 

Oceny jakości powietrza przeprowadzane są w celu określenia stanu zanieczyszczenia 

powietrza i wykrycia ewentualnych przekroczeń standardów jakości powietrza, poziomów 

dopuszczalnych, docelowych, długoterminowych niektórych substancji w powietrzu. 

Podstawą ocen jakości powietrza są normy jakości powietrza.  

 

Alarmowe poziomy niektórych substancji oraz okresy, dla których uśrednia się wyniki 

pomiarów na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012r. (Dz. U. 

z 2012r.  Poz.1031): 
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źródło: Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015r. 

Lp. Nazwa substancji (nr CAS)a) 

Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Alarmowy poziom 

substancji w powietrzu  

[µg/m³] 

 

1. Dwutlenek azotu (10102-44-0) jedna godzina 400b)  

2. Dwutlenek siarki (4446-09-5) jedna godzina 500b) 

3. Ozon (10028-15-6) jedna godzina 240 

4. Pył zawieszony PM10c) 24 godziny 300 

a) oznaczenie numeryczne substancji wg Chemical Abstracts Service Registry Numer 

b) wartość występująca przez trzy kolejne godziny w punktach pomiarowych 

reprezentujących jakość powietrza na obszarach  o powierzchni co najmniej 100km² albo 

na obszarze strefy zależnie od tego, który z tych obszarów jest mniejszy 

c) stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren 10µm PM100 mierzone urządzeniami do 

pomiarów automatycznych z zastosowaniem metod równoważnych metodzie referencyjnej 

  

Dla m. Bełchatowa brak jest aktualnych danych dotyczących stanu powietrza, lub wybranych 

jego elementów. Ze względu na konieczność dostosowania jakości powietrza w Polsce 

do norm Unii Europejskiej, dla lat 2002-2010 określono marginesy tolerancji dopuszczalnych  

poziomów substancji w powietrzu w celu zniwelowania negatywnych skutków 

natychmiastowego wprowadzania w życie działań naprawczych dla większej liczby substancji 

w powietrzu. W polskim prawodawstwie nacisk położony został na ocenę jakości powietrza 

na obszarach aglomeracji  o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys. oraz miasta powyżej 

100 tys. mieszkańców, dla których określono obowiązek wykonywania pomiarów ciągłych.  

Informacje na temat zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta Bełchatowa zawarte 

są w opracowaniu pt.„Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu bełchatowskiego  

w 2008r.” 

Największym emitentem w województwie łódzkim są wytwórcy energii elektrycznej 

i cieplnej.  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Odział Elektrownia 

Bełchatów emituje 77,8% całkowitej emisji punktowej głównych zanieczyszczeń 

w województwie. Ponad 99% udziału w emisji zanieczyszczeń z terenu powiatu przypada 

na Elektrownię „Bełchatów”.  

W 2012r. emisja głównych zanieczyszczeń z elektrowni spadła o 2,6% - jest to pierwszy rok 

spadku emisji od 2008r. W 2013r. emisja głównych zanieczyszczeń z elektrowni także 

obniżyła się o 17,2%, natomiast w 2014r wzrosła o 2,6%.  (wg Raportu o stanie środowiska 

w wojew. Łódzkim w 2014r.). 

Emisję równoważną  {Mg/rok} PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 

Elektrownia Bełchatów w latach 2007 -2014 ilustruje tabela:  

 

2007r 2008r 2009r 2010r 2011r. 2012r 2013r. 2014r 

114968,4 83623,3 73230,9 95304,39 100452,0 98761,56 81780,8 91315,6 

Źródło: Raport o stanie środowiska w wojew. Łódzkim w 2014r. 
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Na podstawie „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015r.”, emisja 

równoważna {Mg/rok} PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział 

Elektrownia Bełchatów w 2015r. była większa w odniesieniu do roku 2014 i wynosiła 

93468,3. 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, 

korzystająca z węgla brunatnego, emituje 80,4% całkowitej emisji punktowej głównych 

zanieczyszczeń w województwie. W 2015r. emisja głównych zanieczyszczeń z elektrowni 

wzrosła o 2,6%. 

Roczną emisję punktową [Mg/a] głównych zanieczyszczeń w powiecie bełchatowskim  

w latach 2012r.- 2015r. ilustruje tabela:  

 

lata 

Emisja roczna [Mg/a] 

SO2 NO2 CO pył 
Suma 

w powiecie 
2012r. 77876,7 40462,7 10306,8 1469,5 130115,7 
2013r. 61004,53 40378,2 12426,81 1252,1 115061,55 
2014r 72777,0 36080,4 15246,5 1149,3 125253,2 
2015r. 74929,4 34226,1 16325,9 1395,9 126877,3 

 Źródło: Raport o stanie środowiska w wojew. Łódzkim w 2014r., 2015r. 

 

Analizując powyższą tabelę emisja roczna emisja punktowa [Mg/a]w powiecie 

bełchatowskim była mniejsza niż w 2012r. i niewiele wyższa w stosunku do roku 2014. 

 

Emisja punktowa  CO [Mg/a] w powiecie bełchatowskim  w latach 2008 -2015  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
3807,9 8589,0 9838,2 12053,5 10306,8 12426,8 15246,5 16325,9 

Źródło: Raport o stanie środowiska w wojew. Łódzkim w  2015r. 

  

Emisja punktowa CO w powiecie bełchatowskim systematycznie wzrasta, wyjątek stanowi 

rok 2012. Głównym źródłem CO jest emisja energetyczna. 

W/w informacje charakteryzują także stan powietrza w mieście. 

Decydujący wpływ na jakość powietrza w mieście mają wielkości i rodzaje emisji: 

powierzchniowej, liniowej – komunikacyjnej, warunki meteorologiczne.  

Substancje emitowane z silników pojazdów oddziaływają na stan czystości powietrza, 

szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg. Ich wpływ maleje wraz z odległością. 

Ważnym źródłem emisji SO2 (emisja powierzchniowa) są indywidualne systemy grzewcze 

z niskich emitorów skumulowanych w sezonie grzewczym. Na terenach zabudowy 

jednorodzinnej, usługowej, ogrzewanych głównie w oparciu o w oparciu o węglowe nośniki 

energii, należy w okresie jesienno-zimowym spodziewać się wzrostu emisji dwutlenku węgla, 

pyłu zawieszonego. Ponadto spalanie paliw kopalnych: węgla, oleju, benzyny, może 

powodować powstawanie grubych pyłów, drobnych pyłów oraz pyłów wtórnych poprzez 
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atmosferyczne reakcje tlenków siarki oraz tlenków azotu wstępnie uwolnionych jako gazy. 

Dwutlenek azotu jest nieorganicznym związkiem z grupy tlenków azotu. Głównymi 

antropogenicznymi źródłami tego zanieczyszczenia jest energetyka zawodowa i indywidualne 

systemy grzewcze (spalanie paliw kopalnych) oraz motoryzacja. Na terenach 

zurbanizowanych, przy głównych trasach, gdy są złe warunki przewietrzania,  imisja NO2  jest 

wysoka. Niemal we wszystkich miastach występują obszary o podwyższonych wartościach 

stężeń NO2. Ważne jest więc promowanie transportu publicznego, rowerowego (ścieżki 

rowerowe), by ograniczać transport samochodowy w centrum. Ważna jest także wymiana 

taboru samochodowego na nowszy, który będzie spełniał wymogi emisyjne. 

Oprócz wzrostu wielkości zanieczyszczeń pyłowych do powietrza w okresie grzewczym, 

przyczyną wzrostu stężenia pyłu w powietrzu są często występujące warunki 

meteorologiczne, sprzyjające koncentracji emitowanych substancji. Inwersja termiczna, mała 

prędkość wiatru jest szczególnie uciążliwym zjawiskiem i wpływa na jakość powietrza 

na obszarach o zwartej zabudowie mieszkaniowej, gdzie występuje emisja z palenisk 

domowych. 

Wg informacji zawartych w „Raporcie ostanie środowiska w wojew. łódzkim”, monitoring 

2012, na podstawie matematycznego modelowania jakości powietrza w mieście Bełchatów  

i powiecie bełchatowskim, określono występowanie obszarów przekroczeń poziomu 

docelowego benzo(a)piranu (rok), przekroczenie w mieście poziomu dopuszczalnego pyłu 

PM10 (24 godz. ). 

Od 4 lat zanotowano tendencję spadkową poziomów docelowego stężenia ozonu. Jest to 

związane z częstymi opadami atmosferycznymi, występowaniem niższych wartości 

temperatur, zwiększonym zachmurzeniem w okresie wiosennym i letnim.  Tak więc w ocenie 

rocznej w ramach klasyfikacji jakości powietrza dla ozonu wg kryteriów dla ochrony zdrowia 

województwu nadano klasę A. (wg „Raportu o tanie środowiska  w województwie łódzkim”, 

Łódź, 2013r.). 

Wg kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin, na podstawie obliczeń  z użyciem 

matematycznego modelowania jakości powietrza, nie stwierdzono występowania na terenie 

powiatu bełchatowskiego przekroczenia poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji 

w powietrzu. 

Źródłem emisji NO2 jest ruch samochodowy. Substancje emitowane z silników pojazdów 

oddziaływają na stan czystości powietrza, szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, ich 

wpływ maleje wraz z odległością. 

Emisja liniowa sukcesywnie wzrasta. Prognozy dotyczące natężenia ruchu przewidują dalszy 

jej wzrost w najbliższych latach – rośnie liczba zarejestrowanych samochodów, rośnie średni 

wiek i dopuszczalna masa pojazdów poruszających się na drogach przy jednoczesnym braku 

radykalnej i szybkiej przebudowy sieci dróg.  

Badania hałasu drogowego na terenie miasta Bełchatowa były realizowane w 2002r. 

Zlokalizowano wówczas 9 punktów pomiarowych, przy wytypowanych najważniejszych 

trasach wiodących przez miasto: przy ul. Piłsudskiego, Al. Włókniarzy, Al. Ks. Kardynała S. 

Wyszyńskiego (2 punkty), ulicach: 1 Maja, 9 Maja, Lipowa, Wojska Polskiego, Czapliniecka 

(przy szpitalu). 
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W 2009r. przeprowadzono kolejne badania hałasu drogowego w dwóch punktach 

pomiarowych tj. przy ul. 1 Maja (droga powiatowa nr 1934E) na parkingu przy wylocie ulicy 

Stefana Okrzei i przy ul. Wyszyńskiego, przy skrzyżowaniu z ul. Królewską.  

Wyniki pomiarów wykonane przy ul. 1 Maja, wykazały występowanie przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zarówno w porze dnia i w porze nocy. 

Przekroczenia w dzień wynoszą od 2,3dB do 3,9dB, natomiast w porze nocy przekroczenia 

mieszczą siew przedziale 1,7 -7,4dB. Obliczona wartość wskaźnika długookresowego LDWN 

wynosi 64,7dB i przekroczony jest o 4,7dB. 

Wartości emisji hałasu od ul. Wyszyńskiego w punkcie referencyjnym przy ulicy przekracza 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w dzień o 6,8dB i o 9,1 w porze nocy. 

W punkcie położonym w odległości 100m od ulicy nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów. (wg. Raportu o stanie środowiska w województwie  łódzkim 

w 2010r.).  

 

Poziom hałasu oraz natężenie ruchu w punkcie pomiarowym przy ul. Wyszyńskiego 

w Bełchatowie ilustruje tabela:  

Lokalizacja punktu Pora doby LAeq [dB] 

Natężenie 

ruchu 

[poj/h] 

Udział poj. 

ciężkich [%] 

ul. Wyszyńskiego Dzień 

Noc 

66,8 

59,1 

608 

50 

13 

38 
ul. Wyszyńskiego 

wzdłuż ul. Królewskiej 

Dzień 

Noc 

51,2 

41,7 

608 

50 

13 

38 
 źródło: Raport o stanie środowiska w województwie  łódzkim w 2010r. 

 

Przez teren miasta  wytyczony jest pas dla drogi o parametrach klasy G – wewnętrzna 

obwodnica miasta w celu wyeliminowania ruchu tranzytowego z obszaru intensywnego 

zainwestowania.  

Budowa planowanej północnej obwodnicy Bełchatowa, wyposażonej w odpowiednie 

urządzenia ochrony środowiska, która przejmie część ruchu tranzytowego z istniejącej sieci 

drogowej spowoduje ograniczenie tych uciążliwości. Aktualnie istniejące drogi nie posiadają 

urządzeń ochrony środowiska zabezpieczających przed negatywnym wpływem uciążliwości 

drogowej. 

W grudniu 2016r. został oddany do ruchu fragment północnej obwodnicy Bełchatowa w ciągu 

drogi krajowej Nr 74 o łącznej długości 10,70km. Dla zabezpieczenia terenów zabudowy 

mieszkaniowej przed oddziaływaniem ponadnormatywnego hałasu zaprojektowano 

i wybudowano ekrany akustyczne o długości ok. 3,0km.  

Po wybudowaniu tej obwodnicy należy się spodziewać wzrostu zanieczyszczeń 

komunikacyjnych, a wiec tlenkiem węgla, tlenkiem azotu, węglowodorami, ołowiem pyłami 

komunikacyjnymi oraz pogorszenia klimatu akustycznego na terenach sąsiadujących 

bezpośrednio z trasą.  

W zakresie lokalnych emisji zanieczyszczeń i ich ograniczania w mieście powinno zmierzać 

się do:  

- ograniczania emisji z procesów spalania węgla, 
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- utrzymanie naturalnego charakteru doliny rz. Rakówki jako podstawowego korytarza 

ułatwiającego przewietrzanie miasta,  

- wyprowadzenie tranzytowego ruchu samochodowego z miasta poprzez realizację obwodnic, 

- rozbudowy sieci gazowej, ciepłowniczej, 

- w dzielnicach przemysłowych miasta: modernizacja i instalowanie urządzeń 

pochłaniających zanieczyszczenia powietrza powstające w wyniku działalności 

przedsiębiorstw, stosowanie innowacyjnych technologii, systematyczne kontrolowanie 

i przestrzeganie  norm produkcyjnych, 

- powiększanie terenów zieleni w terenach zwartej zabudowy, wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych o znacznej intensywności ruchu, między terenami zabudowy 

mieszkaniowej i przemysłowej celem ograniczania rozprzestrzeniania się emisji pyłowych.  

Miasto i gmina Bełchatów, objęte są programem ochrony powietrza (POP) ze względu 

na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego 

benzo (a) piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10.  

 
5. Promieniowanie elektromagnetyczne 
Do podstawowych sztucznych źródeł emisji pól elektromagnetycznych  do środowiska zalicza 

się:  

- nadajniki GSM/UMTS, 

- nadajniki RTV, 

- linie i stacje elektroenergetyczne, 

- urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.  

Z emisją sztucznych pól elektromagnetycznych do środowiska związane jest pojęcie smogu 

elektromagnetycznego (elektrosmog). 

Przez teren miasta przebiegają następujące linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 

(NN) będące własnością i w eksploatacji PSE S.A.: 

a) dwutorowa linia o napięciu 400 kV relacji Rogowiec-Ołtarzew, Rogowiec-Płock, 

b) dwutorowa linia o napięciu 220 kV relacji Rogowiec-Pabianice tor 1, Rogowiec-

Pabianice tor 2, 

c) dwutorowa linia o napięciu 220 kV relacji Rogowiec-Janów, Rogowiec-Piotrków; 

d) dwutorowa linia o napięciu 400 kV relacji Rogowiec -Tucznawa, Rogowiec-

Joachimów, 

e) dwutorowa linia o napięciu 220 kV relacji Rogowiec - Joachimów tor 1, Rogowiec- 

Joachimów tor 2. 

Dodatkowo na terenie miasta planowana jest budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 

o napięciu 400 kV relacji Rogowiec-Pątnów. 

Wyżej wymienione linie przesyłowe wchodzą w skład Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego umożliwiając wyprowadzenie mocy z elektrowni Bełchatów 

oraz tranzyt energii elektrycznej w północne i południowe rejony kraju. 

Potrzeby elektroenergetyczne miasta są w pełni pokrywane z istniejących w mieście dwóch 

Głównych Punktów Zasilania (GPZ) – stacji elektroenergetycznych 110/15 kV: 

 „Bełchatów” - usytuowanej przy ulicy Pabianickiej, na terenie osiedla Bełchatówek 

w Bełchatowie, 

 „Zamoście” - usytuowanej przy ulicy Zamoście, na terenie osiedla Przytorze 

w Bełchatowie. 
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Doprowadzenie energii z tych GPZ- tów do jej użytkowników odbywa się za pomocą 

elektroenergetycznego, lokalnego systemu dystrybucyjnego, składającego się z kablowo- 

napowietrznej sieci średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowo- rozdzielczych 15/0,4 

kV i linii rozdzielczych niskiego napięcia 0,4/0,231 kV. 

Oba GPZ- ty są obiektami zmodernizowanym. Charakteryzują się też one wysokim stopniem 

pewności pracy i niezawodności dostawy energii.  

Stacje te połączone są z systemem elektroenergetycznym 110 kV napowietrznymi liniami 110 

kV:  

 „Bełchatów – Zelów”, 

 „Bełchatów – Zamoście” 

 „Bełchatów – Piotrków”, 

 „Bełchatów – Piaski”, 

 „Zamoście – Piaski”, 

- linie te przebiegają przez obszar miasta. 

W obecnym stanie technicznym strefy oddziaływania hałasowego z urządzeń 

transformatorowych obu GPZ mogą sięgać do 150 m od ogrodzeń GPZ. 

Lokalny system dystrybucji energii średniego i niskiego napięcia został również, w swej 

zasadniczej części, zmodernizowany, a jego parametry techniczne także umożliwiają 

zwiększanie się zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w najbliższej przyszłości 

dla zagospodarowanych obszarów miasta. System ten jest zarządzany przez jednego 

operatora, koordynującego również współpracę tego systemu z liniami 15 kV i stacjami 

15/0,4 kV użytkowanymi wyłącznie przez właścicieli tych obiektów. 

Wchodzące w skład lokalnego systemu napowietrzne linie średnich napięć (SN) 15 kV, a 

także przebiegające przez teren miasta napowietrzne linie wysokiego napięcia (WN)110 kV 

oraz linie najwyższych napięć (NN) 400 kV i 220 kV krajowego systemu przesyłowego 

posiadają pasy technologiczne o następujących szerokościach, określonych na podstawie 

stosownych przepisów przez operatorów tych obiektów: 

a) dla linii 15 kV - 15 m (po 7,5 m w obie strony od osi linii),  

b) dla linii 110 kV - 36 m (po 18 m w obie strony od osi linii),  

c) dla linii 220 kV - 50 m (po 25 m w obie strony od osi linii), 

d) dla istniejących linii 400 kV - 60 m (po 30 m w obie strony od osi linii), 

e) dla projektowanych linii 400 kV - 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii). 

W granicach ww. pasów technologicznych obowiązuje: 

- zakaz realizacji budynków mieszkalnych lub obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

oraz parkingów dla pojazdów z zapłonem samoczynnym i iskrowym; realizacja obiektów 

budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi – z uwzględnieniem przepisów 

szczególnych; 

- lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, stacji 

paliw i stref zagrożonych wybuchem - – z uwzględnieniem przepisów szczególnych; 

- zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod liniami oraz 

w odległości 6 m dla linii 220 kV oraz 7 m od linii 400 kV od rzutu poziomego skrajnego 

przewodu fazowego (w świetle koron drzew). 

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, zakresy częstotliwości pól  

elektromagnetycznych dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące 

oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową  i dla miejsc dostępnych dla ludzi, określa rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 30.X.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I 

32 

 

poziomów. (Dz. U. 30. 192. 1883). Monitorując środowisko, najważniejszy jest zakres 

częstotliwości od 3 MHz do 3000MHz. Dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego 

w danym zakresie wynosi E=7V/m dla składowej elektrycznej  i S=0,1W/m² dla gęstości 

mocy. Wyniki pomiarów monitoringowych pokazują, że wartości natężenia PEM w larach 

2011-2013 były na niskich poziomach. W żadnym z punktów pomiarowych nie zmierzono 

wartość przekraczającej dopuszczalną wartość składowej elektrycznej E=7V/m określoną 

w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych  w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów. ( wg Raportu o stanie środowiska w wojew. łódzkim w 2013r.). 

WIOŚ Łódź nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych środowisku, z wyszczególnieniem 

terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludzi. 

Z przeprowadzonych pomiarów w latach 2008-2015 nie wynika, że do takich przekroczeń 

dochodziło. (wg Raportu o stanie środowiska w wojew. łódzkim w 2015r.). 

Pól elektromagnetycznych nie można wyeliminować, lecz można ograniczać ich poziomy 

poprzez działania techniczne, organizacyjne i prawne. 

 

6. Warunki glebowe, użytkowanie gruntów 
Warunki glebowe na terenie miasta są w sumie mało zróżnicowane z powodu dość 

jednorodnej budowy geologicznej warstw przypowierzchniowych. Tam gdzie utwory 

gliniaste zalegają bliżej powierzchni lub w rejonach występowania piasków gliniastych 

mocnych i lekkich glin wykształciły się gleby zaliczane do wyższych klas bonitacyjnych 

/IIIb - IVa/. Pierwotne zasoby tych gruntów znacznie zmalały, bowiem znaczną ich część 

przejęto na potrzeby szybko rozwijającego się miasta. Pozostałe nie tworzą już zwartych 

powierzchni, występują płatowo w różnych częściach miasta - rejon Domiechowic, północno-

wschodnie rejony miasta, rejon Politanic we wschodniej części oraz w Grocholicach 

we wschodnich rejonach terenów niezainwestowanych. 

Tłem na terenie miasta są gleby słabszych klas bonitacyjnych. Jest to efekt zalegania utworów 

piaszczystych w warstwie przypowierzchniowej. Gleby wytworzone na podłożu piasków są 

niskiej jakości, charakteryzują się niekorzystnymi wartościami fizycznymi, słabą 

urodzajnością i zaliczane są do V i VI klasy bonitacyjnej. 

W dnach dolinnych i większych zagłębieniach terenowych wytworzyły się gleby bagienne 

i aluwialne pochodzenia mineralnego użytkowane jako łąki i pastwiska. Część użytków 

rolnych usytuowanych głównie w północnej części miasta oraz w strefach dolinnych rzeki 

Rakówki i jej dopływów objęta jest systemem melioracji. 

Generalnie  gleby na terenie miasta należą  do przeciętnych, a ich przydatność do rolnictwa 

obniża  wysoki stopień  zakwaszenia spowodowany w większości czynnikami naturalnymi. 

Duży wpływ na zakwaszenie gleb mają również czynniki antropogeniczne w sferze rolniczej i 

poza rolniczej. 

W przybliżeniu, powierzchnia poszczególnych klas bonitacyjnych na terenach 

sklasyfikowanych jako grunty rolne kształtuje się następująco: 

- kl. III a - 15 ha 

- kl. III b - 59 ha 
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- kl. IV a - 283 ha  

- kl. IV b - 301 ha 

- kl. V - 548 ha 

- kl. VI - 198 ha 

- kl. VI z  - 11 ha 

Część użytków rolnych usytuowanych głównie w północnej części miasta oraz w strefach 

dolinnych rzeki Rakówki i jej dopływów objęta jest systemem melioracji.  

 

Użytkowanie gruntów w Bełchatowie w latach 2010- 2013 (stan na 31.XII. 2013) 

Lata 
Ogółęm 

(w ha) 

Użytki rolne w  ha, w tym: 

Lasy 

(w ha) 

Pozostałe 

grunty 

i nieużytki 

(w ha) 

Razem 

Grunty orne 

i rolne 

zabudowane 

sady łąki 

Pastwiska 

oraz 

grunty 

pod 

stawami 

2010 3 464 1 563 1 198 10 237 118 592 1 309 

2011 3 464 1 557 1 192 10 237 118 593 1 314 

2012 3 464 1 548 1 183 10 236 119 592 1 324 

2013 3 464 1 544 1 179 10 236 119 591 1 329 

źródło: Gminny program rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022 

 

Użytkowanie gruntów  w Bełchatowie  (struktura w %) w latach 2010- 2013 (stan na 31.XII. 

2013) 

Lata 
Ogółęm 

(w %) 

Użytki rolne w %, w tym: 

Lasy 

(w %) 

Pozostałe 

grunty i 

nieużytki 

(w %) 

Razem 

Grunty orne 

i rolne 

zabudowane 

sady łąki 

Pastwiska 

oraz 

grunty 

pod 

stawami 

2010 100,0 45,12 34,58 0,29 6,84 3,41 17,09 37,79 

2011 100,0 44,95 34,41 0,29 6,84 3,41 17,12 37,93 

2012 100,0 44,69 34,15 0,29 6,81 3,44 17,09 38,22 

2013 100,0 44,57 34,04 0.29 6,81 3,44 17,06 38,37 

źródło: Gminny program rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022 

W latach 2010 – 2013,  zmniejszyła  się powierzchnia gruntów rolnych o 21ha  oraz łąk 

o 1ha. Zwiększyła się powierzchnia pastwisk  i gruntów pod stawami o 1,0ha. Nie uległa 

zmianie powierzchnia sadów. 
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Użytkowanie gruntów na terenie Bełchatowa w latach 2010-2013 

Lata 

Użytki rolne w ha 

Lasy 
Pozostałe 

grunty Razem 
Grunty 

orne 
Sady Łąki Pastwiska 

Grunty orne 

zabudowane 

Gruntu 

pod 

stawami, 

rowami 

2010 1563 1137 10 237 109 61 9 592 1309 

2011 1557 1129 10 237 109 63 9 593 1314 

2012 1548 1120 10 236 109 63 10 592 1324 

2013 1544 1116 10 236 109 63 10 591 1329 

źródło: Strategia rozwoju miasta Bełchatowa na lata 2015 -2022 

 

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Łodzi wykonywała badania stanu zanieczyszczenia 

gleb i roślin metalami ciężkimi w wytypowanych miejscach powiatu bełchatowskiego, 

narażonych na oddziaływanie uciążliwych emitorów zanieczyszczeń. W Bełchatowie 

wytypowano  w 2005r.  dwa punkty badań:  przy ul. Lipowej 30m na pn. i 250m od 

skrzyżowania z Al. Włókniarzy, drugi – poza granicami miasta  w Zdzieszulicach Górnych. 

W 2008r przeprowadzona dwa badania przy ul. Lipowej i dwa przy ul. Cegielnianej. Wyniki 

badań przedstawiają tabele:  

 

Zawartość metali ciężkich, chlorków   i siarki siarczanowej  w glebach na terenach 

zarażonych  emisją zanieczyszczeń komunalnych w Bełchatowie  2005r. 

Nr 

pkt 

Miejsce 

pobrania 

próbki 

Kategoria 

Agrono 

miczna 

PH 

w 

In 

KCL 

Zawartość metali ciężkich mg/kg gleby  
Chlorki 

Mg/I 

S-SO4 

Mg/100g Pb Cd Cu CR Ni Zn Mn Fe Hg 

1. ul. Lipowa 
Bardzo 

lekka 
6,5 28,0 0,26 4,5 17,4 5,1 66,0 95,6 4268 0,01 13,1 0,90 

2. 
Zdzieszulice 

Górne  
lekka 5,6 16,3 0,20 3,7 5,2 5,1 49,6 304,0 4546 0,09 36,7 0,72 

źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2013-2016 

Kolor czerwony – zawartość podwyższona  -1 stopień zanieczyszczenia wg tabeli IUNG 

Puławy 

 

Zawartość metali ciężkich, chlorków i siarki siarczanowej  w glebach na terenach 

zagrożonych emisją zanieczyszczeń Bełchatowie w 2008r. 

Nr 

pkt 

Miejsce 

pobrania 

próbki 

Kategoria 

Agrono 

miczna 

PH 

w 

In 

KCL 

Zawartość metali ciężkich mg/kg gleby  
Chlorki 

Mg/I 

S-SO4 

Mg/100g 
Pb Cd Cu CR Ni Zn Mn Fe Hg 

1 
ul. Lipowa 

- park 

bardzo 

lekka 
6,6 13,1 0,14 5,7 4,0 3,70 43,4 104,3 4416 0,026 7,0 0,66 
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2. 

ul. Lipowa 

–  

trawnik  

bardzo 

lekka 
7,3 11,6 0,14 5,7 3,1 2,4 61,5 63,5 3100 0,024 8,90 1,72 

3. 

ul 

Cegielniana 

-szosa. 

bardzo 

lekka 
7,2 10,0 0,08 4,0 4,4 3,2 28,7 102,8 4143 0,015 12,3 0,85 

4. 
ul. 

Cegielniana 

-działki 

bardzo 

lekka 
7,0 7,8 0,12 3,2 3,2 3,1 34,0 88,0 3982 0,009 9,5 0,74 

źródło: Program ochrony środowiska dla miasta Bełchatowa na lata 2009-2012 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2013-2016 

Kolor czerwony – zawartość podwyższona  -1 stopień zanieczyszczenia wg tabeli IUNG 

Puławy. 

Stopień zanieczyszczenia gleb w większości  badanych próbkach reprezentował poziom 

zawartości naturalnej. 

W celu utrzymania dobrego stanu gleb konieczna jest ochrona i właściwe wykorzystanie 

istniejących zasobów glebowych. Negatywny wpływ  na stan powierzchni ziemi  i gleb mają:  

- zanieczyszczenia atmosferyczne, 

- chemizm opadów, 

- motoryzacja, 

- nieporządkowana gospodarka ściekowa, infiltracja zanieczyszczeń zbiorników 

bezodpływowych, 

- powstawanie dzikich wysypisk odpadów, 

- niewłaściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. 

  

Wyłączenia z produkcji rolnej gruntów kl. IV odbywały się na podstawie zgody, otrzymanej 

przy sporządzaniu obowiązującego do końca 2003r. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bełchatowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 149/XI/91 Rady Miejskiej 

w Bełchatowie z dnia 26 sierpnia 1991r. (Dz. Urz. Wojew. Piotrkowskiego Nr 9/91, poz. 109 

z późniejszymi zmianami) oraz zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Bełchatowa, zatwierdzonego uchwałą Nr 50/IV/97 Rady Miejskiej 

w Bełchatowie z dnia 11 kwietnia 1997r. (Dz. Urz. Wojew. Piotrkowskiego Nr 24, poz.74).  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, która weszła w życie 

w dniu 1 styczna 2009r., w stosunku do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne  położone 

w granicach miast, bez względu na ich klasę, nie jest wymagane uzyskanie zgody 

na przeznaczenie ich na cele nierolnicze lub nieleśne i nie jest wymagane wydanie decyzji 

administracyjnej o wyłączeniu tychże gruntów z produkcji rolnej. Zmiana zagospodarowania 

powyższych gruntów będzie odbywać się z uwzględnieniem przepisów ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, a więc zmiany przeznaczenia tych gruntów dokonuje 

gmina w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, bez potrzeby uzyskiwania 

zgody Marszałka Województwa po uzyskaniu opinii Izby rolniczej. 

 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I 

36 

 

7. Lasy i grunty leśne  

Wg danych za rok 2014, lasy i grunty leśne zajmowały powierzchnię 576 ha,  co stanowiło  

16,7%  ogólnej powierzchni miasta, w tym: lasy publiczne zajmowały obszar 302ha, w tym 

własność gminy to – 24ha.  

Największy zwarty kompleks leśny w zachodniej części miasta zajmujący obszar 287,59 ha   

stanowi przedłużenie kompleksów leśnych wchodzących w obręb Obszaru Chronionego 

Krajobrazu  „Dolina Widawki”. Lasy porastają formy wydmowe o parabolicznych kształtach 

i wysokościach względnych od kilku do kilkunastu metrów powstałe w wyniku procesów 

eolicznych. Są cennym walorem przyrodniczym. Z powierzchni tego kompleksu 269,52 ha 

stanowi własność Skarbu Państwa, w Zarządzie Nadleśnictwa Bełchatów.  Przy ul. Lipowej 

nr 175 mieści się siedziba Nadleśnictwa Bełchatów. 

W wyniku procesów eolicznych, na terenie kompleksu leśnego, w niektórych obniżeniach 

powstały tereny bezodpływowe, w których rozwinęły się oczka wodne, tereny bagienne, 

torfowiska. Do takich miejsc należy: „Biały  Ług” i „Duży Ług”. Mają one charakter 

naturalnych zbiorników wodnych.  

Rozporządzeniem Wojewody Łódzkiego Nr 57/2001 z dnia 17 grudnia 2001r. ustanowione 

zostały 2 użytki ekologiczne Biały Ług i Duży Ług o łącznej powierzchni 4,17 ha. Są to 

torfowiska  o nieprzepuszczalnym podłożu, powstające w wyniku stałego odkładania się 

organicznych osadów na dnie zbiornika  wodnego i powolnego zarastania jego brzegów 

położone na terenie nadleśnictwa Bełchatów. Użytki ekologiczne uznane są za torfowiska 

wysokie (mszary). Maja one silnie kwaśny odczyn i zawierają bardzo niską ilość składników 

odżywczych. Występują tu rośliny o małych wymaganiach, odporne na zakwaszenienie, 

głownie mchy torfowce. Teren torfowisk zamieszkiwany jest przez rzadkie gatunki zwierząt i 

roślin (borówki bagiennej, ośliczki okrągłolistnej), dla których stanowią ostoję.  

  

Najczęściej spotykanymi typami siedliskowymi lasów na terenie miasta są bór suchy (BS) 

i bór świeży (BŚMW). Bór suchy jest siedliskiem ubogim, występuje na glebach darniowo-

bielicowych. Często są to piaski wydmowe. Runo leśne tworzą głownie wrzosy, macierzanka, 

krzaczkowate porosty naziemne, krzewy- głownie jałowce. Warstwę drzew stanowi sosna 

zwyczajna z niewielką domieszką brzozy brodawkowej. Bór świeży występuje na glebach 

piaszczystych różnego pochodzenia  przy poziomie wód gruntowych w zasięgu systemów 

korzeniowych drzew. Drzewostan tworzy głównie sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, 

dąb szypułkowy, jodła pospolita. Podszycie jest ubogie i składa się z podrostu sosny, 

jałowców, jeżyny, młodych dębów, jarzębin, olszy czarnej i leszczyn. Runo leśne jest bogate, 

tworzą je najczęściej mchy, którym towarzyszą borówka czarna, wrzos zwyczajny, paproć, 

kępkowe trawy. 

Kompleks leśny o powierzchni ok. 42ha  znajdujący  się w południowo-zachodniej części 

miasta należy do Wspólnoty Wsi Grocholice. Są to lasy prywatne mające powyżej 40 lat, 

siedlisko boru suchego (BS). Bór suchy jest siedliskiem ubogim, poza zasięgiem wód 

gruntowych. Występuje na glebach darniowo -bielicowych. Często są to piaski wydmowe.  

Są to lasy iglaste i liściaste  z dominacją sosny pospolitej, sosny czarnej, brzozy, dębu 
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czerwonego i innych.  Runo leśne tworzą głownie wrzosy, macierzanka, krzaczkowate 

porosty naziemne, jak i wąskolistne trawy. 

W aktualnym „Studium…” tereny leśne oznaczone symbolem ZL zajmują obszar 

o powierzchni 638, 75 ha.   

W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr 149/XI/92 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 sierpnia 

1991r. (Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 9/91 z dnia 20 11 1991r., poz. 109), uchylonym 

w 2003r. wymienione lasy uznane były za lasy ochronne.  

W opracowaniu „Uproszczony plan urządzania lasu na okres od 1 styczna 2010r. 

do 31 grudnia 2019r.”, brak jest informacji na ten temat. 

 

Rozdział IV 

Obszary i obiekty prawnie chronione 
 
1. Tereny zieleni, parki  

W koncepcji krajowej sieci ekologicznej ECONET- POLSKA miasto Bełchatów położone 

jest poza zasięgiem tej sieci. Najbliższymi obszarami węzłowymi o znaczeniu 

międzynarodowym i krajowym oraz korytarzami ekologicznymi rangi krajowej są obszary 

wyznaczone w dolinie rzeki Warty. 

W systemie powiązań zewnętrznych, system dolinny Rakówki oraz miejskie powierzchnie 

leśne utrzymują więzi przyrodnicze z Obszarem Chronionego Krajobrazu „Doliny Widawki”- 

elementem wojewódzkiego systemu obszarów chronionych.  

Kondycja biotyczna struktury przyrodniczej miasta ma znaczący wpływ na układy 

przyrodnicze, z którymi utrzymuje więzi. 

Rozporządzeniem Nr 59/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2007 wyznaczono 

granice Obszaru Chronionego Krajobrazu „Doliny Widawki”, który obejmuje tereny 

chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, 

wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką, 

wypoczynkiem, a także pełnioną funkcję korytarzy ekologicznych. Granica obszaru przebiega 

wzdłuż zachodniej i południowej granicy administracyjnej miasta.  

Tereny zielone są częścią  otwartych przestrzeni miasta. Stanowią również istotny czynnik 

decydujący o jakości życia mieszkańców miasta. Obok funkcji zdrowotnych i biologicznych 

(tłumienie hałasu, osłona od dymu i kurzu, oczyszczanie powietrza, kształtowanie elementów 

klimatu) pełnią funkcje społeczne i estetyczne a także w pewnym stopniu gospodarcze. 

Na terenie miasta przestrzenie zielone tworzą: 

 lasy, 

 trwałe użytki zielone stanowiące  tereny zieleni nieurządzonej, 

 parki, skwery i zieleńce, 

 ogrody działkowe, 

 cmentarze, 

 tereny sportowe, 

 zieleń osiedlowa, przydomowa i przyuliczna, 
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 zieleń towarzysząca terenom i obiektom o różnych funkcjach (np. przemysłowych 

i składowych, szkolnictwa i oświaty, służby zdrowia i opieki społecznej itp.), 

 tereny samoistnych zadrzewień i zakrzewień na gruntach odłogowanych i ugorach. 

  

W II edycji „Studium…” wg wyliczeń wykonanych w Biurze Planowania Przestrzennego 

w Bełchatowie, tereny oznaczone symbolami: KE (tereny otwarte systemu dolinnego), ZP 

(tereny zieleni publicznej), ZC (tereny cmentarzy), ZL (tereny lasów), ZD (tereny ogrodów 

działkowych zajmują łącznie  777,27 ha, co stanowi ok. 22,5% powierzchni ogólnej miasta 

w granicach administracyjnych. 

Największą powierzchnię zieloną tworzą lasy - 591,0 ha, łąki - 236,0 ha, pastwiska – 119,0ha 

oraz sady - 10 ha. (dane GUS wg stan na 31. XII 2013r.) Pozostałe powierzchnie zieleni  

towarzyszą terenom mieszkaniowym i usługowym. 

Trwałe użytki zielone występujące głównie na terenach dolinnych są jednym z podstawowych 

elementów systemu przyrodniczego miasta. Obok powierzchni leśnych znacząco wpływają na 

aktywizowanie wymiany powietrza w mieście. System dolinny Rakówki pełni rolę 

podstawowego korytarza klimatycznego ułatwiającego przewietrzanie miasta. Utrzymanie 

naturalnego charakteru doliny powinno być nadrzędne przy kształtowaniu struktur miejskich. 

Na terenie miasta znajdują się następujące  parki miejskie oraz  skwery zieleni miejskiej: 

Parki:  

 Park Narutowicza przy ulicy Kościuszki, w centrum miasta - w jego obrębie usytuowana 

jest letnia estrada oraz występują przyrodniczo cenne  kilkudziesięcioletnie drzewa ( lipy 

drobnolistne, świerk kłujący, jesion wyniosły, klony srebrzyste, modrzew europejski); 

 Park im. prof. Juliana Samujłły- na osiedlu Bińków zajmujący powierzchnię 5,5 ha. Pełne 

zagospodarowanie parku zakończone w 2002 r.; 

 Park 1000-lecia przy ulicy Lipowej, o powierzchni ponad 4 ha, na którą składa się część 

parkowa i leśna. Modernizację parku przeprowadzono w okresie 2001 – 2002r.; 

 Park Wolność – usytuowany pomiędzy ulicami: 19 Stycznia, Piłsudskiego, Wolność 

i Czyżewskiego o powierzchni 1 ha.; 

 Park im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego na osiedlu Dolnośląskim o powierzchni ponad 9 

ha, zrealizowany w latach 1997 – 2005. Na terenie parku znajdują się m.in: place zabaw, 

zbiornik wodny z kaskadą, boiska do tenisa, koszykówki, siatkówki i kometki, miasteczko 

ruchu drogowego; w centrum parku usytuowane są Miejskie Korty Tenisowe; 

 Zabytkowy park przy ulicy Hellwiga oraz park nad rzeką Rakówką - Park podworski wraz 

z terenem przylegającym do rzeki jest objęty ochroną konserwatorską i zajmuje 

powierzchnię 2,83 ha. Obiekt wpisany został do rejestru zabytków pod numerem 286 

decyzją KL.IV-5340/3/83 z dnia 31.08.1983 r. W parku znajduje się grób rodowy 

małżeństwa Hellwigów, niegdyś właścicieli dworu. Zabytkowy park wraz z przyległymi 

terenami w dolinie rzeki zagospodarowywany był z przerwami w latach 1996 – 2006. 

Park, któremu nadano charakter krajobrazowy, zawiera bogactwo starodrzewia. Występują 

tu interesujące gatunki drzew: platany klonolistne, buki czerwone, dęby błotne, daglezje 

zielone.  
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 Zespół dworsko-parkowy „Domiechowice” podlega ochronie prawnej i jest własnością 

prywatną; 

 Park przy ul. Częstochowskiej w Grocholicach im. Józefa Markiewicza – o powierzchni 

1 ha z cennym drzewostanem posadzonym jeszcze przed II wojną światową. Park posiada 

cenne okazy klonów, brzóz, grabów, buków; 

 Tereny zieleni na os. Przytorze o powierzchni ponad 3 ha – usytuowane są przy 

ul. Słowackiego, Energetyków i Paderewskiego; na jego zagospodarowanie składają się: 

- alejki spacerowe 

- skwer przy ul. Słowackiego 

- skwer przy ul. Paderewskiego 

- boiska d zrealizowany w 2006 r. SKATEPARK; 

 Tereny zieleni w rejonie ulic Goetla i Czaplinieckiej o powierzchni 1,3 ha; 

 Teren w dolinie rz. Rakówki na odcinku od ul. 9 Maja w kierunku Miejskiego Targowiska 

– zagospodarowany w 2004 r.; 

 Teren w dolinie rz. Rakówki na wysokości os. Okrzei – zagospodarowany w 2005 r. 

Niezabudowane części dolin Rakówki pełnią rolę korytarza ekologicznego ułatwiającego 

przewietrzanie miasta; teren dolinny  stanowi system naturalnych terenów zielonych, który 

należy wyłączyć z zabudowy; 

 Skwer u zbiegu ulic Edwardów i Al. Wyszyńskiego o powierzchni 0,7 ha; 

 Zieleniec przy ul. Tkackiej o powierzchni 0,6ha; 

 Tereny zieleni – os. Binków, działka Środowiskowego domu Samopomocy. Zasadzono 

łącznię ok. 2 tys. drzew liściastych, iglastych, krzewów, bylin, pnączy; 

 Tereny sportowo-rekreacyjne  położone wzdłuż rz. Rakówki; 

 Skwer im. Jana Pawła II na os. Dolnośląskim. 

 

W II edycji „Studium…” tereny oznaczone symbolem ZP zajmują obszar 35ha. 

 

Zieleń osiedlowa i uliczna 
Tereny zielone to także zieleń osiedlowa towarzysząca zabudowie mieszkaniowej 

wielorodzinnej, terenom usługowym, zieleń ogródków przydomowych  w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej, zieleń uliczna przy ciągach komunikacyjnych o ile 

nie stanowi zagrożeń, a także tereny ogrodów działkowych. 

Na terenie miasta funkcjonują następujące rodzinne ogrody działkowe: Zielony Gaj, 

Poziomka, Relaks, Stokrotka, Słoneczny i Krokus. Ogrody działkowe powiększają 

i wzbogacają swoją różnorodnością tereny zielone. Istniejące zadrzewienia w obrębie trenów 

zielonych stanowią lokalne ostoje ptaków. 

2. Obszary i obiekty przyrodnicze objęte ochroną prawną  

Z cennych walorów przyrodniczych występujących na terenie miasta ochronie prawnej 

podlegają:  

 park przy dworku „Olszewskich”- Nr. Rej. 286- dec. Nr KL IV/5340/3/83 z 31.08.1983r. 

 park dworski XIX w Bełchatowie- Domiechowicach- Nr. Rej. 385 z dn. 14.11.1987r. 
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 park przykościelny w Grocholicach- umieszczony w gminnej ewidencji zabytków 

podlegających ochronie konserwatorskiej 

 pomniki przyrody: 

- 2 lipy drobnolistne i wiąz polny w parku przy dworku Olszewskich /Rozporządzenie NR 

45/87 Wojewody Piotrkowskiego z 1987 r./ 

- 3 lipy drobnolistne  i jesion  przy kościele rzymsko-katolickim w Grocholicach, uznane 

za pomniki przyrody Rozporządzeniem Nr 4/96 Wojewody Piotrkowskiego  z dnia 4 XI 

1996r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urzędowy Wojew. Piotrkowskiego 

Nr 21, poz.75) oraz jesion wyniosły, lipa drobnolistna w Grocholicach uznane za 

pomniki przyrody – Zarządzenie Nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego  z dnia 15 XII 

1987r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urzędowy Wojew. Piotrkowskiego 

Nr 17, poz.177). 

 użytki ekologiczne „Biały Ług” i „Duży Ług” o łącznej powierzchni 4,17 ha- obydwa na 

terenie Nadleśnictwa Bełchatów. (Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego Nr 57/2001 z 

dnia 17 grudnia 2001r. w sprawie ustanowienia użytków ekologicznych Biały Ług i Duży 

Ług 

 

Zgodnie z opracowaniem pt. „ Inwentaryzacja przyrodnicza dla zadania pn. budowa 

wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej  

nr 484 na odcinku Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy 

Bełchatowa”, odnotowano w terenie bezpośredniego oddziaływania inwestycji, obecność 

jednego siedliska przyrodniczego z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej UE chronionego 

prawem na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia  2010r. w sprawie 

siedlisk przyrodniczych  oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyborów obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako 

obszary Natura 2000. Siedliskiem tym jest niżowy lęg jesionowo-olszowy  Fraxino-Alnetum 

(*91E0-3-siedlisko priorytetowe (nazwa siedliska i oznaczenie wg „Inwentaryzacji 

przyrodniczej ….” str. 9,20 ). Siedlisko to występuje w całej Polsce, przede wszystkim  

w dolinach małych rzek i strumieni oraz w brzeżnych  partiach dolin większych rzek. 

Drzewostan łęgu jesionowo-olszowego tworzy głownie olsza czarna w wieku 60-80 lat, której 

towarzyszą brzoza brodawkowata, osika, jarzębina. Podszycie tworzą podrosty drzew oraz 

krzewy: dziki bez czarny, porzeczka czerwona, czeremcha zwyczajna, czeremcha 

amerykańska oraz kalina koralowa. Na żyznym wilgotnym podłożu rozwija się runo: 

pokrzywa zwyczajna, malina właściwa, którym towarzyszą liczne łąkowe, szuwarowe, leśne 

gatunki hydro i higrofilne.  Łęg jesionowo-olszowy występuje wzdłuż cieku, który przecina 

ulica Zdzieszulicka oraz wzdłuż cieku płynącego na północ od kol. Politanice. Na podstawie 

dokumentacji pn.”Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia – Rozbudowa drogi wojewódzkiej  nr 484 na odcinku 

Bełchatów – Kamieńsk wraz z budową wschodniej obwodnicy Bełchatowa, karta 

informacyjna przedsięwzięcia” z lipca 2013r., wymieniony niżowy łeg jesionowo-olszowego  

kwalifikujący się do uznania jako obszar Natura 2000. 
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Rozdział V 

Uwarunkowania środowiska kulturowego 

 

1. Wykaz zabytków ujętych w Gminnej ewidencji Zabytków Miasta  Bełchatowa 
Wykaz zabytków ujętych w Gminnej ewidencji Zabytków Miasta  Bełchatowa zgodnie 

z  Zarządzeniem Nr 65 /2016 Prezydenta miasta Bełchatowa  z dnia 21 marca 2016r. 

L.P 

Nazwa, typ 

obiektu lub 

obszaru 

Nazwa, typ obiektu 

lub obszaru 

Nr karty 

ewidenc. 
Uwagi 

1. Cmentarz żydowski Park Tysiąclecia, 

Lipowa 

5.1572 Stan zachowania: 

nie istnieje 

2. Mogiła 

partyzantów 

ul. 1Maja 45  8/1572 Stan zachowania: 

dobry 

3. Dom  ul. Piłsudskiego 12  11/1572 Stan zachowania: 

dobry 

4. Cmentarz 

ewangelicki  

ul. Kątna 13/1572 Stan zachowania: 

nie istnieje 

5. Mogiła właścicieli ul. Rodziny 

Hellwigów 11 (park 

Olszewskich) 

20/1572 Stan zachowania: 

dobry 

6. Dom  Plac Narutowicza 2 24/1572 Stan zachowania: 

dobry 

7.  Dom Plac Narutowicza 14 26/1572 Stan zachowania: 

dobry 

8. Dom  Plac Narutowicza 16 27/1572 Stan zachowania: 

dobry 

9. Młyn motorowy ul. Pabianicka 88 30/1572 Stan zachowania: 

zaniedbany 

10. Dom  Plac Wolności 8  33/1572 Stan zachowania: 

dobry 

11. Dom  Plac Wolności 10 33/1572 Stan zachowania: 

zły 

12. Dom Najprawdopodobniej 

Rynek Grocholski 15 

40/1572 Stan zachowania: 

nie istnieje 

13. Dom  Rynek Grocholski 14 42/1572 Stan zachowania: 

nie istnieje 

14. Kościół parafialny 

p.w. Wszystkich 

Świętych 

Rynek Grocholski 8 42/1572 Stan zachowania: 

dobry. 
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2. Wykaz zabytków nieruchomych ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków 

L.

P 

Nazwa, typ obiektu 

lub obszaru 

Nazwa, typ obiektu 

lub obszaru 

Nr karty 

ewidencyjnej 

Uwagi 

1.  Cmentarz 

choleryczny 

ul. Szkolna 9 46/1572 Stan zachowania: nie 

istnieje 

2. Miejski układ 

przestrzenny 

Centrum  7/1572 - 

3. Układ przestrzenny ul. Kościuszki 2 41/1572 Stan zachowania: 

dobry 

4. Kościół p.w. 

Narodzenia NMP 

ul. Kościuszki 2 49/1572 Stan zachowania: 

dobry 

5. Zespól Klasztorny – 

obecnie plebania 

parafii  

ul. Kościuszki 2 15/1572 Stan zachowania: 

dobry 

6. Młyn motorowy  ul. Kościuszki 16 19/1572 Stan zachowania: 

dobry 

7. Fabryka 

włókiennicza 

Frajtaga – obecnie 

pasaż handlowy  

ul. Kościuszki/1Maja 22/1572 Stan zachowania: 

dobry 

8. Dom  ul. 9 Maja/Kościuszki 10/1572 Stan zachowania: 

dobry 

9. Cmentarz Rzym-

kat.- kwatera z II 

wojny światowej 

Ul. 

Mokra/Włókniarzy/C

mentarna  

23/1572 Stan zachowania: 

dobry 

10. Dom  Plac Narutowicza 12 25/1572 Stan zachowania: 

dobry 

11. Zespól dworski – 

obecnie siedziba 

Muzeum 

ul. Rodziny 

Hellwigów 11  

21/1572 Stan zachowania: 

dobry 

12. Park przy Muzeum 

Regionalnym  

ul. Rodziny 

Hellwigów 11  

50/1572 Stan zachowania: 

dobry 

13. Dom  Plac Wolności 19 35/1572 Stan zachowania: 

zaniedbany 

14. Dom  Plac Wolności 

/Piłsudskiego 

36/1572 Stan zachowania: 

dobry 

15. Dwór  ul. Czapliniecka 144 37/1572 Stan zachowania: 

dobry 

16. Spichlerz  ul. Czapliniecka 144  38/1572 Stan zachowania: do 

dobry  

17. Park dworski  ul. Czapliniecka 144 39/1572 Stan zachowania: 

dobry 

18. Kościół parafialny 

p.w. Wszystkich 

Świętych 

Rynek Grocholski 8  51/1572 Stan zachowania: 

dobry 

19.  Park przykościelny  Rynek Grocholski 8  43/1572 Stan zachowania: do 

dobry 
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20.  Plebania parafii p.w. 

Wszystkich 

Świętych 

Rynek Grocholski 8  44/1572 Stan zachowania: 

dobry 

21. Cmentarz rzymsko.-

katolicki; kwatera 

wojenna   

ul. Tylna  44/1572 Stan zachowania: 

dobry 

22. Cmentarz  rzymsko- 

katolicki  

ul. Wojska Polskiego  

 

48/1572 Stan zachowania: 

dobry 

 

Wymieniony w Wojewódzkiej Ewidencji zabytków kościół p.w. Narodzenia NMP wraz 

z zespołem  klasztornym  zlokalizowany w centrum miasta ( ul. Kościuszki nr 2) powstały  

w 1720-1731I jest budowlą późnobarokową  Znajduje się tam późnobarokowy ołtarz  Matki 

Boskiej Pocieszenia, drewniane rzeźby, ambona, rzeźba ukrzyżowanego Chrystusa 

z pierwszej połowy XVIII wieku – nr rej. 164 z 26.05 1967r Klasztor, obecnie plebania, 

murowany pochodzi z lat 1735-1744. Posiada zachowane  sklepienia kolebkowo-krzyżowe – 

nr rej. 165 z 26.05.1967r. 

Zespól dworski „Olszewskich”z 2 połowy XVIII i pocz.XIX wieku przy ul. Hellwiga 11 

obejmuje murowany barokowy dwór – nr rej. 167 z 26.05.1967r., park krajobrazowy przy 

dworku „Olszewskich”  z pierwszej połowy XIX wieku autorstwa Locovico Loci 

o powierzchni 2,8ha – nr rej. 286 z 31 08 1983r. i z 22 04. 1994r. 

Kościół parafialny rzymsko-katolicki p.w. Wszystkich Świętych z XVw., przebudowany 

w latach 1898-1908, murowany przy Rynku Grocholskim 8 – nr rej. 528-IX/764 z dnia 

23.03.1950r. 

Barokowy dwór przy ul. Czaplinieckiej  pochodzi z XVIII wieku był rezydencją ówczesnych 

właścicieli Bełchatowa Stanisława i Franciszka Rychłowskich, herbu Nałęcz. Przy dworze 

powstał park w stylu francuskim - nr.rej. 385 z 14. 11. 1987r.  o dużych wartościach 

przyrodniczych, bogatym strodzrzewiem. Zespół dworsko –parkowy „Domiechowice” 

obecnie jest własnością prywatną, zajmuje obszar o powierzchni 5,04ha Występują 

tu interesujące gatunki drzew: platany klonolistne, buki czerwone, dęby błotne, daglezje 

zielone.  

 

3. Wykaz zabytków archeologicznych ujętych w gminnej Ewidencji Zabytków Miasta 

Bełchatowa 

L.p./nr karty 

ewidencyjnej 
Obszar  AZP 

Nr stanowiska na 

obszarze AZP  
Lokalizacja 

1 74-51 15 Bełchatów  

2 74-51 16 Bełchatów 

3 74-51 17 Bełchatów 

4 74-51 24 Bełchatów 

5 75-51 11 Bełchatów 

6 75-51 12 Bełchatów 

7 75-51 14 Bełchatów 

8 74-51 18 Bełchatów(Bełchatówek) 

9 74-51 19 Bełchatów(Bełchatówek) 

10 75-51 18 Bełchatów (Binków) 

11 75-51 19 Bełchatów (Binków) 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I 

44 

 

12 75-51 1 Bełchatów (Czapliniec) 

13 75-51 2 Bełchatów (Edwardów) 

14 75-51 3 Bełchatów (Grocholice) 

15 75-51 4 Bełchatów (Grocholice) 

16 75-51 5 Bełchatów (Grocholice) 

17 75-51 6 Bełchatów (Grocholice) 

18 75-51 24 Bełchatów (Grocholice) 

19 75-51 25 Bełchatów (Grocholice) 

20 75-51 26 Bełchatów (Grocholice) 

21 75-51 27 Bełchatów (Grocholice) 

22 76-51 29 Bełchatów (Grocholice) 

23 75-50 25 Bełchatów (Ludwików) 

24 75-51 8 Bełchatów (Politanice) 

25 75-51 13 Bełchatów (Politanice) 

26 75-51 15 Bełchatów (Politanice) 

27 75-51 16 Bełchatów (Politanice) 

28 75-51 17 Bełchatów (Politanice) 

29 75-51 7 Bełchatów (Zamoście) 

30 75-51 20 Bełchatów (Zamoście) 

31 75-51 21 Bełchatów (Zamoście) 

32 75-51 22 Bełchatów (Zamoście) 

33 75-51 23 Bełchatów (Zamoście 

34 75-51 28 Bełchatów (Zamoście 

 

4. Historyczne układy przestrzenne  

Historyczny układ przestrzenny Bełchatowa zachował się w rozplanowaniu najbliższego 

otoczenia Rynków /Plac Narutowicza, Plac Wolności/, wzbogacony zespołem dworsko- 

parkowym „Olszewskich” i dominantą kościoła o.o. Franciszkanów.  

W Grocholicach- historyczne rozplanowanie oparte jest o duży kwadratowy rynek 

z dominantą bryły kościoła p.w. Wszystkich Świętych i sieci równoległych ulic z zabudową 

małomiasteczkową, zwartą, murowaną, zachowaną w dobrym i średnim stanie technicznym. 

Rynek i układ ulic nie uległy przekształceniu od XIX w. Kościół rzymsko-katolicki p.w. 

Wszystkich Świętych przy Rynku Grocholski pochodzi z XV – XVI w, wpisany jest 

do rejestru zabytków decyzją KI.III-52 z dnia 23.03.1960r. Ochronie prawnej podlega także 

plebania i park przykościelny. 

 

5. Zabytki techniki 
Zabytki technika na terenie miasta to: 

 młyn motorowy z 1910 r.- Kościuszki 16- stan dobry 

 młyn motorowy z 1914 r.- Pabianicka 88- zaniedbany 

 

6. Strefy ochrony konserwatorskiej 

W myśl przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca 2003 

r.- ochrona dóbr kultury realizowana jest w procesie planowania przestrzennego poprzez 

wyznaczanie stref ochrony konserwatorskiej, na których obowiązują określone ustaleniami 
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczenia, zakazy i nakazy, mające 

na celu ochronę znajdujących się na tym obszarze zabytków. 

Szczegółowe zasady ochrony substancji zabytkowej jak i przebieg stref ochrony 

konserwatorskiej  podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 

w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Dla historycznych układów przestrzennych obecnego miasta Bełchatowa wyznaczono 

następujące strefy ochrony konserwatorskiej: 

 „A”- ścisłej ochrony konserwatorskiej dla zespołu klasztornego o.o. Franciszkanów przy 

ul. Kościuszki 2, zespołu dworsko- parkowego „Olszewskich” przy ul. Hellwiga 11 oraz 

kościoła rz.- kat. p.w. Wszystkich Świętych przy Rynku Grocholskim 8 oraz Parku 

dworskiego w Bełchatowie- Domiechowicach. W strefie tej wszelkie decyzje planistyczne 

i realizacyjne wymagają uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

 „B”- częściowej ochrony konserwatorskiej, w której ochronie podlegają wybrane elementy 

układu, tj. układ przestrzenny ulic i placów, zabudowa, podziały parcelacyjne, zespoły 

komponowanej zieleni. Strefę „B” wyznaczono w otoczeniu obiektów objętych ścisłą 

ochroną konserwatorską /zespół klasztorny o.o. Franciszkanów, zespół dworsko- parkowy 

„Olszewskich”, obydwa Place- Narutowicza i Wolności wraz z zabudową łączącą te place 

lub przylegającą do nich; 

w Grocholicach strefą ”B” objęto zabudowę otaczającą Rynek Grocholski. 

 „E”- ochrony ekspozycji, obejmuje tereny stanowiące otulinę widokową głównie dla strefy 

„A”; 

 „W”- ochrony stanowisk archeologicznych. Na tych terenach, sposób prowadzenia prac 

ziemnych wymaga uzgodnień ze Służbą Ochrony Zabytków.  

 

7. Ocena stanu zachowania zasobów  

Przy tworzeniu gminnej ewidencji zabytków, służby miasta poddały weryfikacji stan 

posiadanych zasobów. Efektem weryfikacji jest stwierdzenie, iż część zasobów /głównie 

umieszczonych w ewidencji konserwatorskiej w obowiązującym Studium/ fizycznie już 

nie istnieje, niektóre z nich są w bardzo złym stanie lub zatraciły swój dawny charakter 

poprzez przebudowę zarówno fasady jak i wnętrza.  

W odniesieniu do cmentarzy:  

 cmentarz żydowski, jako wyodrębniony obiekt praktycznie nie istnieje.; usytuowany jest w 

obrębie Parku Tysiąclecia; 

 cmentarz ewangelicki przy ulicy Kątnej - nie istnieje; 

 cmentarz choleryczny w Grocholicach przy ulicy Szkolnej 9 - prawdopodobna lokalizacja 

obejmuje posesję wykorzystywaną obecnie przez przedszkole.; proponuje się uznanie tego 

terenu jako zasobu archeologicznego z określoną strefą ochrony konserwatorskiej „W” i 

zrezygnowanie z umieszczania tego terenu w kategorii „cmentarz”. 

 

Można uznać, iż powyższe cmentarze mają charakter pamiątkowy i jako takie wymagają 

pozostawienia po nich trwałych śladów /np. tablice, obeliski/. 
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Rozdział VI 

Społeczne uwarunkowania rozwoju miasta 
 
1. Demografia  - informacje ogólne  

Na koniec roku 2014, miasto Bełchatów zamieszkiwało 59 305 osób, w tym:  

 -  mężczyźni – 28 981 

- kobiety – 30 324. 

Na 1 km² przypadało 1712 osób 

Ludność w wieku przedprodukcyjnym – 10 266, w tym – 5001  kobiet 

Ludność w wieku produkcyjnym  - 40 947, w tym -  19 664 kobiet 

Ludność w wieku poprodukcyjnym – 8 092, w tym 5659 kobiet. 

Udział ludności w wieku nieprodukcyjnym  na 100 osób w wieku produkcyjnym – 45 osób. 

 

Stan i ruch naturalny w latach 2010 – 2014  

lata  ogółem mężczyźni kobiety przyrost/ubytek 

2010 61 901 30 251 31 650 - 412 

2011 61 254 29871 31 383 - 674 

2012 60 940 29 695 31 245 - 314 

2013 60 402 29 320 31 082  -536 

2014 59 305 28 961 30 324 -385 

 

Ludność Bełchatowa  wg kategorii ekonomicznych w latach 2011 – 2014 

 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 

Ludność w wieku 

przedprodukcyjnym 
11 957 11 318 10 308 10 266 10 166 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 
43 305 42 666 41 747 40 947 39 788 

Ludność w wieku 

produkcyjnym 
 5 992 6956 7 510 8 092 8 714 

Źródło:„Programu Ochrony Środowiska dla m. Bełchatowa na lata 2016 – 2020 z 

uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024”   

Przyrost naturalny w 2014r. w liczbach bezwzględnych:  

- urodzenia żywe – 657 

- zgony - 419 

- przyrost naturalny – 238.  

Saldo migracji  ogółem – ( minus) -  517 

Przyrost naturalny w Bełchatowie w latach  2011 – 2014 w liczbach bezwzględnych  

 2011r.  2012r.  2013r. 2014r. 

Urodzenia  631 636 649 657 

Zgony 367 374 417 419 

Zgony niemowląt    2   5   3   0 

Przyrost naturalny  264 262 231 238 
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Źródło:„Programu Ochrony Środowiska dla m. Bełchatowa na lata 2016 – 2020 z 

uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024” 

Przyrost naturalny na 1000 ludności 

 
2011r.  2012r. 2013r. 2014r. 2015r. 

Urodzenia na 1000 

ludności 
10,4 10,6 10.8  11.0 9,9 

Zgony na 1000 ludności  
 6,1 6,2  7,0  7,1 6,72 

Przyrost naturalny na 

1000 ludności 
 4,4 4,4  3,9  4,0 3,2 

Źródło: „Programu Ochrony Środowiska dla m. Bełchatowa na lata 2016 – 2020 z 

uwzględnieniem perspektyw na lata 2021 – 2024” 

 

 

Saldo migracji w województwie łódzkim, powiecie bełchatowskim i w mieście Bełchatów 

 lata 2011 2012 2013 2014 2015 

Saldo migracji na pobyt stały 

Województwo 

łódzkie 

Saldo migracji 

wewnętrznych 

gminnych  

osoby 

-1844 -1643 -2104 -1701 -1727 

Województwo 

łódzkie 

Saldo migracji 

zagranicznych 

osoby 
-47 -185 -574 -344 - 

Powiat 

bełchatowski 

Saldo migracji 

gminnych 

wewnętrznych 

osoby 

-325 -161 -215 -105 -295 

Powiat 

bełchatowski 

Saldo migracji 

zagranicznych 

osoby 
18 0 -18 -12 - 

Miasto 

Bełchatów  

Saldo migracji 

wewnętrznych 

gminnych 

osoby 

-703 -468 -595 -499 -657 

Miasto 

Bełchatów 

Saldo migracji 

zagranicznych 

osoby 
2 -9 -17 -18 - 

Źródło: „Program ochrony środowiska dla m. Bełchatowa na lata 2017-2020 z 

uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024” 

 

W latach 2011 – 2014 miasto Bełchatów charakteryzuje się ujemnym saldem migracji 

zarówno gminnych wewnętrznych  i migracji zagranicznych na pobyt stały. Stan ujemnej 

migracji utrzymuje się niezmiennie do chwili obecnej. 

 

2. Prognoza demograficzna 

2.1. Wprowadzenie 

Stan ludności Bełchatowa w okresie od 1995 do 2015 roku ulegał dość znacznym wahaniom. 

Od 1995 roku zaludnienie miasta rosło, by w 2000 roku osiągnąć kulminacyjną wartość 

63 314 mieszkańców. Po 2002 roku liczba ludności Bełchatowa obniża się z ustabilizowaną 
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dynamiką ok. 315 mieszkańców rocznie. Od 2001 do 2015 roku Bełchatów stracił więc ok. 

7% populacji. 

Ludność wg faktycznego miejsca zamieszkania w 

Bełchatowie.

 
Pomimo spadku liczby ludności ogółem już od 2002 roku, udział ludności w wieku 

produkcyjnym do 2008 rósł, przy jednoczesnym spadku udziału ludności w wieku 

przedprodukcyjnym. Zważywszy, że najbardziej żywiołowy rozwój demograficzny miasta 

przypadł na lata 1975-1985 i miał jednorazowy charakter, w najbliższych dekadach nastąpi w 

Bełchatowie znaczne zwiększenie udziału ludności w wieku poprodukcyjnym kosztem 

pozostałych ekonomicznych grup wiekowych. 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w 

Bełchatowie

 
 

Zmiany te dobrze obrazuje współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku 

poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym. Od 2008 roku obciążenie 

demograficzne wzrasta w Bełchatowie dynamicznie i w najbliższym czasie nadal będzie 

rosło, bowiem grupa ludności w wieku poprodukcyjnym będzie intensywnie zasilana przez 

ludność która osiedliła się w Bełchatowie w latach 70tych XX wieku. 
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Współczynnik obciążenia demograficznego ludnością w wieku poprodukcyjnym 

w Bełchatowie 

 

 
 

 

Współczynnik przyrostu naturalnego jest w Bełchatowie dodatni, co jest zasługą nadal 

stosunkowo młodego społeczeństwa, jednak malejący udział ludności w wieku 

przedprodukcyjnym oraz masowe zjawisko emigracji z Bełchatowa do gmin ościennych 

najprawdopodobniej doprowadzą w najbliższym czasie do znacznego obniżenia przyrostu 

naturalnego. Znaczna przewaga ubytku migracyjnego nad przyrostem naturalnym jest 

bezpośrednią przyczyną wyludniania się miasta od 2002 roku. 

 

 

Współczynnik przyrostu naturalnego na 1000 

mieszkańców w Bełchatowie 

Współczynnik salda migracyjnego na 1000 

mieszkańców w Bełchatowie. 
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2.2 Stan ludności Bełchatowa w 2020 roku 

W prognozie ludnościowej Głównego Urzędu Statystycznego, opracowanej w roku 2014 

na bazie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku oszacowano, że stan 

zaludnienia miast powiatu bełchatowskiego w 2020 roku będzie stanowił 96,12% wartości 

z 2015 roku. Prognoza ta dotyczy łącznie Bełchatowa i Zelowa. Zakładając identyczne tempo 

ubytku ludności w obydwu miastach, stan ludności Bełchatowa w 2020 roku wyniesie 56 395 

mieszkańców, szacunek ten obarczony jest jednak niepewnością. Najprostsza prognoza oparta 

o trend liniowy i rok bazowy 2002 (moment przełomowy dla sytuacji demograficznej 

Bełchatowa) zakłada, że w 2020 roku w Bełchatowie będą zamieszkiwały 57 324 osoby. 

Prognoza przeprowadzona na tych samych danych w oparciu o trend wielomianowy zakłada 

zaś, że w 2020 roku w Bełchatowie będą zamieszkiwały 56 689 osoby. 

 

Prognozy ludnościowe dla Bełchatowa na podstawie analizy trendu linowego 

i wielomianowego z okresu od 2002 do 2015 roku 

 
 

Rozpiętość prognoz wynosi więc 635 osób (od 56 689 do 57 324 mieszkańców) co stanowi 

1,08% stanu ludności Bełchatowa w 2015 roku. Swoistej weryfikacji uzyskanych wyników 

można dokonać na podstawie opracowania „Prognozy ludności gmin województwa 

łódzkiego” sporządzonego przez Pracownię Naukowo-Edukacyjną „Primus” we wrześniu 

2016 roku dla Regionalnego Centrum Polityki Społecznej. Bełchatów został zakwalifikowany 

do grupy jednostek o największym przewidywanym spadku zaludnienia do 2020 roku, 

wynoszącym od 3,41% do 6,37%. Ponieważ jednak Bełchatów nie znalazł się w grupie 

jednostek o najsilniejszym prognozowanym spadku (od 5,45% do 6,37%), należy przyjąć że 

prognozowany spadek ludności wyniesie pomiędzy 3,41% a 5,45%. Pozwala to na ustalenie, 

że według autorów opracowania liczba ludności Bełchatowa w 2020 roku wyniesie pomiędzy 

55 470 a 56 666 mieszkańców. Wartość maksymalna oszacowana na podstawie danych 

opracowania „Primusa” jest niższa o 23 od wartości oszacowanej za pomocą trendu 

wykładniczego. Można więc przyjąć, że stan ludności Bełchatowa w 2020 roku będzie na 

poziomie ok. 56,6 tys. mieszkańców. 
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Podsumowanie wyników prognoz ludnościowych na 2020 rok dla Bełchatowa 

 Analizy trendu Opracowanie „Primus” 

Wartość 

minimum 

56 689 55 470 

Wartość 

maksimum 

57 324 56 666 

 

2.3. Stan ludności Bełchatowa w 2025 i 2030 roku 

Użyte funkcje prognostycznie (szczególnie wielomianowa) charakteryzują się wysokim 

prawdopodobieństwem wyników. Zastosowanie ich dla kolejnych  lat (2025 i 2030) 

pozwoliło na uzyskanie kolejnych wyników. 

 

Prognozy ludnościowe dla Bełchatowa na podstawie analizy trendu linowego i 

wielomianowego z okresu od 2002 do 2030 roku. 

 
 

Wartości dla 2025 roku wyniosły dla trendu liniowego 55 699 osób oraz 54 300 osób dla 

trendu wielomianowego a różnica pomiędzy nimi wyniosła 1 400 osób. Wartości dla 2030 

roku wyniosły zaś 54 075 osób dla trendu liniowego oraz 51 637 osób dla trendu 

wielomianowego. Różnica pomiędzy prognozami wzrosła do 2 438 osób. Uzyskane w ten 

sposób wyniki można porównać z prognozą demograficzną GUS dla miast powiatu 

bełchatowskiego (przy założeniu równomiernego wyludniania Bełchatowa i Zelowa). 

Prognoza ta zakłada jeszcze szybsze wyludnianie Bełchatowa: do ok 53 721 mieszkańców 

w 2025 roku i 50 628 mieszkańców w 2030 roku. 
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Podsumowanie wyników prognoz ludnościowych na 2025 i 2030 rok dla Bełchatowa 

 

 Rok 2025 Rok 2030 

Trend liniowy 55 699 54 075 

Trend wielomianowy 54 300 51 637 

Szacowanie na podstawie 

prognozy GUS 

53 721 50 628 

 

Podsumowując można powiedzieć, że prognoza ludnościowa w oparciu o funkcję 

wielomianową daje w przypadku Bełchatowa najlepsze rezultaty. Na jej podstawie można 

powiedzieć, że w 2025 roku liczba ludności Bełchatowa wyniesie ok. 54 tys. 

mieszkańców, natomiast w 2030 roku ok. 51 tys. mieszkańców. 

 

2.4 Zmiany liczby ludności w kategoriach wiekowych w 2020r.  
( wg „Prognozy ludności gmin wojew. łódzkiego opracowanej przez Pracownię Naukowo- 

Edukacyjną „PRIMUS”,09. 09.2016) 

 

Kategoria wiekowa 0-2 lata 

Bełchatów zaliczany jest w grupie gmin miejskich do największej redukcji. Szacuje się, 

że liczba osób w wieku 0 -2 lata zmaleje o ok. 8-10% w porównaniu  do 2015r. 

 

Kategoria wiekowa 3 – 6  lat 

Zgodnie z prognozami GUS redukcja populacji w regionie łódzkim w wieku 3 -6 lat wyniesie 

ok. 15%. Szacuje się, że najmniejsza skala zmian będzie dotyczyć Bełchatowa – redukcja 

o 12%.  

 

Kategoria wiekowa 7 – 12  lat 

Niekorzystne tendencje demograficzne równoważone będą nieznacznym wzrostem liczby 

ludności w wieku 7 -12 lat. Szacuje się, że do 2020r. liczba osób w tym wieku wzrośnie o ok. 

5% w skali całego  województwa, osiągając pozom  ponad 146 000. Największy wzrost 

liczby osób w perspektywie do 2020r odnotowany zostanie w Bełchatowie, Zgierzu, Łodzi, 

a także w Piotrkowie Tryb., Pabianicach, Tomaszowie Maz.  

 

Kategoria wiekowa 13 – 19  lat 

Prognozy wskazują, że do 2020r udział w tej grupie wieku zmaleje  o ok. 6%, co oznacza 

zrównanie z odsetkiem osób w wieku 7-12 lat.  W skali całego regionu (województwa) liczba 

osób w wieku 13-19 lat zmaleje o około 8 tysięcy. Największy spadek liczby osób w wieku 

13-19 lat go aż o 21% w perspektywie do 2020r szacowany jest dla Bełchatowa, a więc 

miasta z niemal najmniejszą wśród analizowanych  łączną liczbą osób w tym przedziale 

wiekowym. 
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Kategoria wiekowa 20 – 24  lata 

Prognozy wskazują, że do 2020r. liczba osób w tym wieku zmaleje aż o 19% w całym 

regionie osiągając poziom ok. 121 tys. Największy spadek w tym wieku szacowany jest dla 

gmin wiejskich: Kutna, Łęczycy, Bełchatowa i Rawy Mazowieckiej. W Bełchatowie  liczba 

mieszkańców zmaleje aż o 33%. 

 

Kategoria wiekowa 25 – 44  lata 

Stopniowej redukcji liczby osób w wieku przedprodukcyjnym towarzyszyć będzie spadek 

liczby osób w wieku produkcyjnym i wzrost liczby osób a wieku poprodukcyjnym. 

Wg  prognoz do 2020r. liczba osób w wieku 25-44 lata zmaleje ok. 5% (o 705tys.) 

 

 Osoby w wieku produkcyjnym wg GUS – to osoby w wieku 18-59 (kobiety) i 18-64 lata 

(mężczyźni). Wiek produkcyjny dzieli się na: produkcyjny mobilny (18-44) i produkcyjny 

niemobilny (45-59/64). 

 

Kategoria wiekowa 45 – 64  lata 

Uzyskane wyniki wskazują, że w większości gmin wojew. łódzkiego w perspektywie 

do 2020r oczekiwać można stopniowego wzrostu liczby osób w tym wieku. Szacuje się, 

że łącznie w gminach miejskich liczba osób w wieku 45-64 zmaleje o ok. 10%. Prognozuje 

się, w perspektywie do 2020r. w Bełchatowie liczba osób zmaleje ok. 8%.  

 

Kategoria wiekowa 65 – 74  lata 

Łącznie w gminach miejskich regionu  mieszkać będzie zgodnie z szacunkami ok. 15% osób 

w tej kategorii wiekowej.  

 

Kategoria wiekowa 75 – 84  lata 

Na przestrzeni lat 2015 – 2020, w gminie miejskiej Bełchatów wzrost populacji a tej kategorii 

wiekowej  o 8%. 

 

Kategoria wiekowa 85  lat i więcej 

Zgodnie z szacunkami osoby w tym wieku stanowić będą 2,4% łącznej liczby mieszkańców 

województwa. Dla porównania w 2015r.  ludność w tej kategorii wiekowej stanowiła 2,1% . 

 

Podsumowując – prognozy wskazują, że procesy starzenia populacji regionu łódzkiego będą 

przebiegać wolniej na terenach wiejskich i znacznie szybciej w przypadku miast przy 

jednoczesnym wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym.  

 

3. Przestrzenno - gospodarcze  uwarunkowania rozwoju miasta  

Opracowując  charakterystykę możliwości rozwoju gospodarki w Bełchatowie, wykorzystano 

dostępne materiały statystyczne, a także inne udostępnione przez Urząd Miasta opracowania 

dotyczące m. Bełchatowa:  

- Strategię rozwoju m. Bełchatowa na lata 2015-2022, przyjętą Uchwałą nr XIV/100/15 Rady 

Miejskiej w Bełchatowie z dnia  29 października 2015r, 
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- projekt programu ochrony środowiska dla m. Bełchatowa na lata 2017-2020 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024,  

- Strategię rozwiązywania problemów społecznych dla m. Bełchatowa na lata 2014-2020,  

- Gminny program rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016 -2022. 

Informacje statystyczne dotyczą głównie ilości przedsiębiorstw bez ich szczegółowych analiz. 

Bełchatów pomimo iż  jest miastem położonym  w centralnej części Polski, jest usytuowany 

na uboczu głównego szlaku komunikacyjnego jakim jest droga krajowa nr 1. 

  

3.1. Rozmieszczenie przedsiębiorstw 

W strukturze bełchatowskiej gospodarki dominują dwa przedsiębiorstwa należące do grupy 

PGE GiEK S.A. – PGE S.A.: Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz PGE 

GiEK S.A.  Oddział Elektrownia Bełchatów. Firmy te wyróżniają miasto w skali kraju i poza 

jego granicami. Siedziby koncernu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna  mieszczą 

się w Bełchatowie na os. Binków. Jest to największy obiekt biurowy w Bełchatowie 

zatrudniający ok. 230 osób.  

Silne uzależnienie lokalnej gospodarki i rynku pracy od branż wydobywczej i energetycznej, 

powoduje, że  przedsiębiorczość mieszkańców miasta jest ograniczona. Sposobem na przyszłe 

wybory lokalizacyjne jest stworzenie faktycznych możliwości i  zarezerwowanie 

odpowiednich terenów pod przyszłe kierunki rozwoju miasta.  

W celu aktywizacji gospodarki regionu bełchatowskiego w 2003r utworzono Bełchatowsko-

Kleszczowski Park Przemysłowo – Technologiczny, który umożliwia podejmowanie na 

preferencyjnych warunkach działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, 

w północno-zachodniej części miasta, zarezerwowano tereny przeznaczone pod działalność 

przemysłową, usługową. Położone są przy drodze wojewódzkiej nr 484 ( ul.Czapliniecka) 

i projektowanej obwodnicy miasta.  

Część tych terenów, których właścicielem jest gmina miasto Bełchatów objęta jest Łódzką 

Specjalną Strefą Ekonomiczną. Są to działki położone po zachodniej i wschodniej stronie 

ul. Czaplinieckiej, a bezpośrednio sąsiadujące z północną obwodnicą miasta – drogą klasy GP 

w ciągu drogi krajowej nr 74 relacji Warszawa – Wrocław.  

Miasto dysponuje niezabudowanymi terenami inwestycyjnymi o powierzchni ok. 30ha, które 

przeznaczone są na prowadzenie działalności przemysłowej, produkcyjnej, logistycznej  

i usługowej. Aby zachęcić przyszłych inwestorów do lokalizacji nowych zakładów 

produkcyjnych  w rejonie ulic Czaplinieckiej i Cegielnianej, tereny te ( ok. 15,0ha) uzbrojono 

w sieć kanalizacyjną wodociągową, deszczową.  Ponadto przystąpiono do realizacji projektu 

pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Bełchatowie – Strefa 

Czapliniecka” dofinansowanego  z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

Istniejące dzielnice przemysłowe, tereny z działalnością produkcyjną, usługową 

zlokalizowane są w wschodniej części miasta.  

Tereny przemysłowe znajdują się między ulicami: Olsztyńską Wspólną i Czyżewskiego. 
Obiektami produkcyjno – usługowymi na tym terenie są: 
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- „BINŻ” S.A. ul. Olsztyńska 3 – producent konstrukcji stalowych i półfabrykatów 

zbrojarskich, 

- „VORTEKS – BUD” spółka jawna, ul. Czyżewskiego 50   – firma branży budowlanej 

(producent kostki brukowej),wykonuje usługi branży sanitarnej, elektrycznej i produkcji 

pomocniczej: ślusarnia, zbrojarnia, warsztat blacharski, 

- „TADMAR”,  Czyżewskiego 52 – hurtownia urządzeń grzewczych, instalacji sanitarno-

grzewczej, sprzęt, akcesoria, 

- „PAMAX – PAGACZ” – ul. Al. Chmielowskiego -  przedsiębiorstwo handlowo-usługowe 

(okna, drzwi, sprzedaż i montaż, 

- zakład piekarsko ciastkarski „Społem”, 

- produkcja i usługi meblarskie, 

- produkcja lamp żyrandoli, kinkietów, 

- zakład produkujący wędliny, rzeźnictwo „Kuligowski”.  

Ponadto występują hurtownie: ceramiki budowlanej i palet, techniki sanitarnej, grzewczej, 

owoców i warzyw,  artykułów budowlanych i rolnych, magazyn „Centrohurt” – art. BHP.  

Pozostałe tereny przemysłowe - obszar około łącznie 55 ha, położone są między linią 

kolejową PKP (północ), wschodnią granicą administracyjną miasta, Miejską Oczyszczalnią 

Ścieków od południa oraz terenami dolinnymi Rakówki na na zachodzie. 

Niewielkie obszarowo tereny produkcyjne zlokalizowane przy ul. Brzozowej. 

Są tam przedsięwzięcia zaliczane do grupy mogących zawsze lub potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko, wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko, w której uwzględnia między innymi się rodzaj, charakterystykę 

przedsięwzięcia, rodzaj emisji i innych uciążliwości, ryzyko wystąpienia poważnych awarii, 

powiązań z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się na obszarze, na który będzie 

oddziaływać przedsięwzięcie.  

Tereny te wyznaczone były już w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 

m. Bełchatowa z 1991r, obowiązującego do 2003r.  

Obecnie znajdują się tam między innymi:  

- producent sprzętu RTV i DVD „HUMAX” Poland sp. z o.o.,  

- miejski punkt odpadów segregowanych i wielkogabarytowych EKO-REGION,  

- utylizacja i unieszkodliwianie odpadów medycznych „EKO ABC”,   

- zakład produkujący telewizory i dekodery „TOSSEN”, 

- zakład produkcji systemów dociepleń, tynków, farb elewacyjnych, suchych zapraw 

„BAUMIT sp. z o.o., P.H.U, 

- „VERUM” – zakład produkcji środków czystości dla przemysłu i inne.   

 

3.2. Charakterystyka przedsiębiorstw  

Wg danych GUS na terenie Bełchatowa liczba podmiotów gospodarki narodowej w 2013r. 

wynosiła 5485.  Sektor publiczny to 105 przedsiębiorstw, zaś sektor prywatny – 5380 w tym 

sektor prywatny osób fizycznych - 4096.  

W odniesieniu do 2010r. nastąpił wzrost liczby przedsiębiorstw o 178. 
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W strukturze działalności przedsiębiorstw dominuje handel hurtowy i detaliczny 

oraz naprawa pojazdów samochodowych – jest to 1583 przedsiębiorstw co stanowi 28,86% 

ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej.  W dalszej kolejności są:  

- budownictwo- 582 przedsiębiorstwa.  tj 10,61% z ogólnej liczby podmiotów gospodarki 

narodowej,  

- działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 509 podmiotów gospodarki narodowej, tj 

9,28% z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej,  

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 411 podmiotów gospodarki narodowej, tj 7,49% 

z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej, 

- przetwórstwo przemysłowe -  386 podmiotów gospodarki narodowej, tj 6,71% z ogólnej 

liczby podmiotów gospodarki narodowej, 

- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 302 podmiotów gospodarki 

narodowej, tj 5,51 z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej, 

- transport i gospodarka magazynowa – 254 podmiotów gospodarki narodowej, tj 4,63% 

z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej, 

- edukacja – 247 podmiotów gospodarki narodowej, tj 4,5% z ogólnej liczby podmiotów 

gospodarki narodowej, 

- działalność finansowa i ubezpieczeniowa – 209 podmiotów gospodarki narodowej, tj 3,81% 

z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej, 

- działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi – 167 podmiotów 

gospodarki narodowej, tj 3,81% z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej, 

- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 114 podmiotów gospodarki 

narodowej, tj 2,15% z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej,  

- działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca - 113 podmiotów 

gospodarki narodowej, tj 2,06% z ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej, 

- pozostała działalność usługowa – 11,25% z ogólnej liczby podmiotów gospodarki 

narodowej. 

 

Zgodnie z regułami GUS, ustawy o swobodzie gospodarczej, do małych firm zaliczane są 

zakłady zatrudniające max do 49osób, przedsiębiorstwa o średniej wielkości zatrudniające od 

50 do 249 osób. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących powyżej 249 traktowane są jako duże.  

Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących poniżej 10 osób – to mikroprzedsiębiorstwa.   

 

Podmioty gospodarki narodowej Bełchatowie wg struktury zatrudnienia w latach 2010- 1013 

wg GUS ilustruje tabela:  

m. Bełchatów 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 

RAZEM 5307 5258 5419 5485 

0‹=9 5044 4985 5175 5237 

10-49 201 205 179 186 

50-249 56 54 56 54 
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200-999 4 6 6 5 

›=1000 2 4 3 3 
 

W strukturze zatrudnienia dominują  przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 osób (jest to 

95%). Są to przedsiębiorstwa należące do sektora prywatnego. W sektorze prywatnym 

dominują osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, stanowią ok. 75% sektora 

prywatnego. 

Sektor publiczny to tylko 105 przedsiębiorstw. Wśród nich dominują państwowe 

i samorządowe jednostki budżetowe –71 podmiotów.  

Przedsiębiorstw zatrudniających od 50 -249  jest 54 .   

Tylko 3 przedsiębiorstwa  zatrudniają powyżej 1000 osób. Są to PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna, Szpital wojewódzki im. Jana Pawła II oraz firma usługowo- handlowa 

Elbest S.P. z o.o. 

Przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 osób, to przedsiębiorstwa prywatne,  prowadzone są  

przez osoby fizyczne. Lokalizacja tego rodzaju firm w zdecydowanej większości związana 

jest z miejscem zamieszkania. Firmy te to przede wszystkim drobny handel, usługi 

zlokalizowane w centrum miasta i w osiedlach mieszkaniowych. 

Zdominowanie gospodarki przez ten rodzaj działalności jest typowe dla całego kraju 

i utrzymuje się od początku przemian gospodarczych, działają na rynkach lokalnych. 

Są to małe jednostki zaliczane do mikroprzedsiębiorstw, które charakteryzują się mniejszą 

skłonnością do innowacji i możliwościami rozwoju. 

Wskaźnikiem tempa procesów przekształceń gospodarczych jest obecność kapitału 

zagranicznego. Na terenie miasta funkcjonują 33 firmy z kapitałem zagranicznym. 

Do największych należą: 

- Humax Poland sp. z o. o. zajmująca się produkcją cyfrowych odbiorników telewizji 

satelitarnej oraz telewizorów do odbioru telewizji cyfrowej, 

- Tosen Sp. z o.o. – produkujący odbiorniki telewizyjne, 

- ECO-ABC Sp. z o.o. jest to spalarnia odpadów medycznych i weterynaryjnych. 

Uzależnienie gospodarki i rynku pracy od branży wydobywczej i energetycznej jest 

przyczyną ograniczonej przedsiębiorczości mieszkańców. Należy więc szukać inwestorów 

z innych branż, prowadzić działania promujące przedsiębiorczość na terenie miasta, 

wykorzystać funkcjonujący Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo- 

Technologiczny.  

  

3.3. Handel 

Według definicji i danych statystycznych GUS w Bełchatowie na koniec 2015 roku 

znajdowały się (w kategorii sklepy wg form organizacyjnych): 
 3 hipermarkety 

 11 supermarketów 

 1 dom handlowy 

Tradycyjne formy handlu w formie ulic handlowych i pojedynczych obiektów skupiają się 

w centrum miasta, głównie: 
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 wzdłuż ciągu ulic: Pabianicka - Kościuszki - 9 Maja 

 w rejonie Placu Narutowicza, ulicy 19 Stycznia, Placu Wolności wraz z krótkim odcinkiem 

ulicy Czyżewskiego 

 wzdłuż ciągu ulic: Kwiatowej-Piłsudskiego (od Placu Wolności do ul. Sienkiewicza) 

 wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (od ronda Andersa do Armii Krajowej) 

 wzdłuż ulicy Czaplinieckiej (od ronda Andersa do Alei Włókniarzy) 

 w rejonie Rynku Grocholskiego 

Pojedyncze lub tworzące mniejsze skupiska sklepów i punktów usługowych usytuowane są na 

terenach poszczególnych osiedli mieszkaniowych – w sposób bardziej intensywny w tych 

częściach osiedli, gdzie występuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

Obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2  

to: 

 „Galeria Olimpia” oraz markety „Carrefour” i „Brico Marche” (przy ul. Armii Krajowej 

 market „E.Leclerc” (przy ulicy Staszica) 

 „Galeria Bełchatów” (u zbiegu Kościuszki i 1 Maja) 

 market budowlany i wyposażenia wnętrz „Leroi Merlin” 
Wybudowany został także kompleks „Galerii Bawełnianka” wraz z parkingiem 

wielopoziomowym w centrum miasta, przy ul. Bawełnianej – niestety galeria ta nie została do 

tej pory uruchomiona. 

Pozostałą (poniżej 2000 m
2
 powierzchni sprzedaży) sieć marketów tworzą: 

 „Kaufland” (przy ulicy Staszica) 

 „Majster” (przy ulicy Staszica) 

 „Lidl” (u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Wyszyńskiego) 

 dom handlowy przy ul. Czaplinieckiej 

 Galeria handlowa „Wenus” (przy ul. Czyżewskiego) 

 „Sedal” (u zbiegu ulic Sienkiewicza-Kempfinówka) 

Rozbudowana jest tez sieć sklepów „Lux” PSS Społem w Bełchatowie, marketów 

„Biedronka” (6 lokalizacji) oraz „Dino” (2 lokalizacje). 

W rejonie centrum miasta, między ul. Wojska Polskiego a rzeką Rakówką funkcjonuje 

Targowisko Miejskie (o powierzchni sprzedaży 10.103 m
2
 - wg danych GUS). 

 
3.4. Rynek pracy 

Transformacja systemu gospodarczego  i politycznego doprowadziła do ograniczania 

zatrudnienia. Pojawiło się bezrobocie, którego jedną z przyczyn był upadek wielu 

przedsiębiorstw. 

Pracujący w latach 2010 – 2014  (wg oprac. Gminny Program rewitalizacji m. Bełchatowa 

na lata 2016 -2022) 

Wyszczególnienie 2010r.  2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 
ogółem 12730 12146 11624 11643 11981 
mężczyźni 5472 4900 4559 4397 4662 
kobiety 7258 7246 7065 7246 7319 
 

Pracujący w poszczególnych sektorach gospodarki w Bełchatowie ( stan na 31.XII 2014r.):  

- ogółem w tym kobiety – 11981/7319K w tym:  

- rolnictwo, łowiectwo, rybactwo – 31 
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- przemysł, budownictwo – 3393 

- handel, naprawa pojazdów samochodowych, transport, gospodarka magazynowa, 

zakwaterowanie, gastronomia, informacja, komunikacja – 2562 

- działalność finansowa, ubezpieczenia, nieruchomości, oraz pozostałe – 5995. 

Na przełomie lat 2010- 2014 liczba pracujących ogółem zmniejszyła się o 749 osób.  

 

Bezrobocie w Bełchatowie w latach 2009 – 2013 ( na podstawie opracowania pn. Strategia 

rozwoju m. Bełchatowa na lata 2015 – 2022)  

 2009r 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 
Ogółem w 

tym kobiet 
3140/2003K 3001/1895K 3410/2121K 3701/2121K 3771/2220K 

Zwolnieni z 

prawem do 

zasiłku 

496 427 498 680 544 

Zwolnieni 

bez prawa 

do zasiłku 

847 905 1146 2482 2156 

Zwolnieni 

w wieku 18-

44  

2231 2126 2441 2482 2516 

Zwolnieni z 

przyczyn 

zakładu 

pracy 

128 105 110 351 480 

 

W Bełchatowie rośnie liczba osób długotrwale bezrobotnych, a więc tych którzy bez pracy 

pozostają więcej niż 12 miesięcy. Wg „Gminnego programu rewitalizacji Bełchatowa na lata 

2016 – 2022, liczba długotrwale bezrobotnych w I kwartale 2014r. była wyższa o 124 osoby, 

jest to zrost o 8,3% niż w 2013r.  Ogółem w mieście na koniec 2014r. osób bezrobotnych było 

2 964. Biorąc pod uwagę fakt, iż w 2014r.  w Bełchatowie osób w wieku produkcyjnym było 

40947, bezrobotni stanowią 7,23%. Wartość dla województwa łódzkiego była wyższa 

i wynosiła w tym samym czasie 8,1%.  

Tak więc Bełchatów na tle innych miast województwa łódzkiego, charakteryzuje się 

stosunkowo niskim bezrobociem, gdyż jest miastem  zdominowanym przez przedsiębiorstwa 

branży wydobywczej  i energetycznej.  

 

3.5. Sytuacja ekonomiczna miasta 

3.5.1. Dochody miasta 

Struktura dochodów miasta w latach 2010 -2015 kształtowała się następująco (wybrano dane 

na temat sum otrzymanych z działów o maksymalnych dochodach w 2015 r.) 
rodzaj dochodów/ 

wybrane działy 

(o max. dochodach) 

lata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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dochody  

ogółem 152,1 mln 161,7 mln 152,5 mln 173,4 mln 179,4 mln 184,3 mln 

na  

1 mieszkańca 2,5 tys 2,7 tys. 2,5 tys. 2,9 tys. 3,0 tys  3,1 tys 

dochody od 

osób 

prawnych, 

fizycznych i 

od innych 

jednostek 

Suma  75,6 mln 77,3 mln 82,7 mln 88,3 mln 104,0 mln 104,7 mln 

na  

1 mieszkańca 1,2 tys 1,3 tys 1,4 tys 1,5 tys 1,8 tys 1,8 tys 

udział 

w całości 

budżetu 
49,7% 47,8 % 54,2% 51% 57,9% 56,8% 

różne 

rozliczenia 

suma 32,1 mln 33,9 mln 34,3 mln 32,9 mln 33,2 mln 33,5 mln 

na  

1 mieszkańca 529 563 572 553 560 571 

udział 

w całości 

budżetu 
21,1% 21% 22,5% 19% 18,5% 18,2% 

pomoc 

społeczna 

suma 16,1 mln 16,5 mln 17,8 mln 19,4 mln 19,7 mln 19,5 mln 

na  

1 mieszkańca 264 274 296 325 333 332 

udział 

w całości 

budżetu 
10,6% 10,2% 11,7% 11,2% 11% 10,6% 

Źródło: Polska w liczbach 
Biorąc od uwagę dochody ogółem to rosną one wraz z upływem lat – wyjątek stanowił rok 

2012. 

Dochód miasta ogółem w 2015 r.  wzrósł o 3,4 % w stosunku do roku 2014. Największą część 

dochodów miasta w 2015 r. generował Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych 

i od innych jednostek - 56,8% 

Wpływy z tytułu podatku dochodowego w 2015 r. wynosiły: 

 od osób fizycznych - 1,2 tys złotych na mieszkańca (39%) 

 z tytułu podatków dochodowych pobieranych od osób prawnych - 47,7 złotych na 

1 mieszkańca (1,5%) 

 inne dochody podatkowe ustalone i pobierane na podstawie odrębnych ustaw, stanowiły 

15% dochodów ogółem. 

Utrzymujące się generalnie tendencja wzrostowa dochodów miasta, w tym stale utrzymująca 

się tendencja wzrostowa w dochodach od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek – 

wzrost o ponad 38% w porównując lata 2010 - 2015 - nawet przy zmniejszającej się liczbie 

mieszkańców miasta - wskazuje na coraz lepsze możliwości finansowe miasta i stanowi 

szansę oraz prognozę przyszłego rozwoju miasta. 
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3.5.2. Wydatki miasta 

Struktura wydatków miasta w latach 2010 -2015 kształtowała się następująco (wybrano dane 

na temat sum otrzymanych z działów o maksymalnych wydatkach w 2015 r.) 
rodzaj wydatków/ 

wybrane działy 

(o max. wydatkach) 

lata 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

wydatki  

ogółem 157,3 mln 167,5 mln 153,4 mln 175,7 mln 165,6 mln 182,3 mln 

na  

1 mieszkańca 2,6 tys 2,8 tys 2,6 tys 2,9 tys 2,8 tys 3,1 tys 

oświata i 

wychowanie 

Suma  56,9 mln 61,9 mln 58,6 mln 59,8 mln 65,2 mln 66,1 mln 

na  

1 mieszkańca 937 1,0 tys 976 1,0 tys 1,1 tys 1,1 tys 

udział 

w całości 

budżetu 
36,2% 37% 38,2% 34 39,4% 36,2% 

pomoc 

społeczna 

suma 24,2 mln 26,0 mln 26,8 mln 28,6 mln 30,3 mln 30,2 mln 

na  

1 mieszkańca 398 432 446 480 511 516 

udział 

w całości 

budżetu 
15,4% 15,5% 17,4 16,3% 18,3% 16,6% 

gospodarka 

komunalna i 

ochrona 

środwiska 

suma 11,5 mln 7,4 mln 7,7 mln 14,7 mln 15,0 mln 25,1 mln 

na  

1 mieszkańca 189 123 128 246 253 428 

udział 

w całości 

budżetu 
7,3% 4,4% 5% 8,3% 9,1% 13,8% 

Źródło: Polska w liczbach 

Biorąc od uwagę wydatki ogółem miasta to rosną one wraz z upływem lat – wyjątek 

stanowiły 2  lata: rok 2012 i rok2014. 

Suma wydatków z budżetu Bełchatowa w 2015 roku wzrosła o 10,8% w porównaniu do roku 

2014. W 2015 r. Największa część budżetu Bełchatowa - 36.2% została przeznaczona na 

Dział 801 - Oświata i wychowanie 

Wydatki majątkowe inwestycyjne w analizowanych latach kształtowały się następująco; 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

5,9 mln 1,4 mln 2,1 mln 6,5 mln 2,7 mln 11,1 mln 

3,8% 0,8% 1,4% 3,7% 1,6% 6,0% 
 

Źródło: Bank Danych lokalnych GUS 

Na przestrzeni analizowanych lat wartość przeznaczona na wydatki inwestycyjne fluktuowała 

– spadek zanotowano w porównaniu lat 2010 i 2011, następnie wzrost do roku 2013, spadek 

w 2014 r, a w 2015 r. osiągnęły maksymalną wartość w skali analizowanych lat, stanowiąc 

6% wszystkich wydatków miasta. 
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3.5.3. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2028 

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2028 została przyjęta – w obowiązującej formie 

uchwałą nr XXVIII/252/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 listopada 2016 r. 

Prognozowane dochody i wydatki miasta w latach 2016-2028, z uwzględnieniem wydatków 

majątkowych – jako mających największy wpływ na zdolności finansowania przez miasto 

proponowanych przez studium przekształceń w strukturze użytkowania terenów – 

przedstawiają się następująco: 

 

lp wyszczególnienie 
lata 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. dochody ogółem 

w mln 

udział w stosunku do 

roku poprzedzającego 

207,49 

113,6% 

183,25 

88,3% 

184,45 

100,7% 

185,92 

100,8% 

190,50 

102,5% 

195,20 

102,5% 

200,01 

102,5% 

2. wydatki ogółem: 

w mln 

udział w stosunku do 

roku poprzedzającego 

210,58 

115,5% 

184,84 

87,78% 

178,01 

96,3% 

174,15 

97,8% 

179,4 

103% 

188,25 

204,9% 

193,37 

102,7% 

w tym 

wydatki majątkowe 

suma w mln 

/udział w wydatkach  

 

24,04 23,67 17,50 7,93 9,05 13,62 14,37 

11,4% 12,8% 9,8% 4,5% 5,0% 7,2% 7,4% 

Ciąg dalszy: 

lp wyszczególnienie 
lata 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. dochody ogółem 

w mln 

udział w stosunku do 

roku poprzedzającego 

204,96 

102,5% 

210,01 

102,5% 

215,20 

102,5% 

220,52 

102,5% 

225,97 

102,5% 

231,55 

102,5% 

2. wydatki ogółem: 

w mln 

udział w stosunku do 

roku poprzedzającego 

199,94 

103,4% 

204,61 

102,3% 

215,20 

105,2% 

220,52 

102,5 

225,97 

102,5% 

231,55 

102,5% 

w tym 

wydatki majątkowe 

suma w mln 

/udział w wydatkach  

 

16,47 16,55 22,45 22,94 23,45 23,97 

8,2% 8,1% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 

 

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Bełchatowa zakłada, że dochody miasta w 2017 

spadną (w stosunku do roku 2016), a następnie od 2018 r. będą sukcesywnie wzrastać, 

w latach 2020 - 2018 o 2,5% rocznie. W prognozie tej założono również, że wydatki miasta 

będą maleć do roku 2018, a następnie będą rosły - w latach 2019-2025 - w zmiennym stopniu 

od 1,5% do 5,2% wzrostu w stosunku do roku poprzedzającego, osiągając w 2026 r. stabilny 

przyrost o 2,5% w skali roku – do końca okresu prognozowanego. Wydatki majątkowe miasta 

będą początkowo maleć – osiągając najmniejszą wartość w roku 2019 (4,5% wydatków 

ogółem miasta) – a następnie będą rosnąć o wartość od 5% do 10,4% wydatków ogólnych 
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miasta w 2025 r. i następnych latach. Wielkość inwestycji oraz struktura źródeł finansowania 

inwestycji może ulec zmianie po pozyskaniu środków z unijnych lub z innych źródeł 

finansowania. 

Po przeanalizowaniu powyżej przytoczonych danych i założeń wieloletniej prognozy 

finansowej można uznać, że Miasto Bełchatów posiada możliwości finansowe umożliwiające 

realizowanie zmian w strukturze przestrzennej miasta – zarówno tych służących podnoszeniu 

standardów, a co za tym idzie – jakości życia mieszkańców, jak i tych, które wiążą się 

z dalszym rozwojem miasta. 

 

3.6. Zasoby mieszkaniowe 
Na zasoby mieszkaniowe Bełchatowa w 2014r. składało się 21 213 mieszkań o łącznej 

powierzchni użytkowej 1.507.889m². Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w m² 

na jedno mieszkanie  wynosiła 71,1m², przeciętna powierzchnia użytkowa w m² na jedną izbę 

– 25,1m². 

Zasoby mieszkaniowe tworzą: budownictwo spółdzielcze, komunalne, społeczne 

developerskie, budownictwo własnościowe w budynkach wielorodzinnych, prywatne 

budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo Skarbu Państwa. 

 

Przeciętna pow. użytkowa 1 

mieszkania w m² 

Przeciętna pow. użytkowa  

mieszkania  na 1 osobę w m² 

Mieszkania na 1000 

mieszkańców 

2010r. 2014r. 2010r. 2014r. 2010r. 2014r. 

70,3 71,1 24,1 25,4 342,3 357,7 

 

Liczba lokali socjalnych w 2014r – to 111. Obserwuje się systematyczny spadek mieszkań 

komunalnych. W odniesieniu do roku 2013 liczba mieszkań komunalnych zmniejszyła się 

o 15. 

Zasoby mieszkań komunalnych na terenie Bełchatowa w latach 2011- 2014 ilustruje  tabela:  

Mieszkania socjalne 2011r. 2012r. 2013r. 2014. 

Liczba mieszkań 145 163 126 111 

Pow. użytkowa mieszkań 

w m² 
4688 4933 3965 3504 

 

Rodzaje zasobów mieszkaniowych i liczba osób zamieszkałych – stan na 31.XII 2013r. 

Rodzaj zasobów Liczba mieszkań 
Powierzchnia 

użytkowa w m² 

Liczba osób 

zamieszkujących 

Spółdzielcze 5082 301 964, 56 11675 

Komunalne w tym: 

 okale socjalne 

2 518 

109 

127 728,66 

3 396,25 

7008 

293 

własnościowe w 

budynkach 

wielorodzinnych 

(wspólnoty 

mieszkaniowe) 

7622 434 284,64 17645 
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Budownictwo 

społeczne (TBS) 
183 8691,33 480 

Skarb Państwa 64 3889,65 164 

 

Wyżej wymienione informacje dotyczące zasobów mieszkaniowych opracowano 

na podstawie danych GUS – „Województwo łódzkie 2015 – podregiony, powiaty, gminy” 

oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022.  

W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

dla m. Bełchatowa w wydzielonych jednostkach urbanistycznych określających kierunki 

rozwoju przestrzennego miasta, powierzchnia terenów mieszkaniowych brutto oznaczonych 

symbolem M (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna), MS (zabudowa 

śródmiejska) jest następująca:  

- jednostka urbanistyczna „A” –  pow. terenów mieszkaniowych  - 153, 74 ha (jest to  centrum   

miasta miedzy ulicami: Wojska Polskiego, Czapliniecką, Al. Włókniarzy, Sienkiewicza, 

Popiełuszki, Staszica, Armii Krajowej,   

- jednostka urbanistyczna „B” – pow. terenów mieszkaniowych  - 312,9 ha. Obejmuje 

południowo-zachodnią część miasta między ulicami:  Lipową, Al. Włókniarzy, 

Czapliniecką, Wojska Polskiego, linią kolejową i granicami miasta,  

- jednostka urbanistyczna „C” – pow. terenów mieszkaniowych  - 91,8 ha, to zachodnia część 

miasta między ulicami: Czapliniecką,  Al. Włókniarzy, Lipową i zachodnią granicą miasta, 

- jednostka urbanistyczna „D” – pow. terenów mieszkaniowych  - 137,47 ha, to północna 

część miasta między ulicą Czapliniecką, północna granicą miasta, ulicami: Piłsudskiego, 

Sienkiewicza, Al. Włókniarzy, 

- jednostka urbanistyczna „E ” – pow. terenów mieszkaniowych  - 186,85 ha, położona 

w północno-wschodniej części miasta między ulicami: Czyżewskiego, fragmentem 

projektowanej wschodniej obwodnicy miasta oraz ulicami: Wspólną, Olsztyńską 

i Sienkiewicza, 

- jednostka urbanistyczna „F” – pow. terenów mieszkaniowych  pow. 163,55 ha, położona 

w wschodniej części miasta między ulicami: Staszica, Olsztyńską, Wspólną, fragmentem 

wschodniej obwodnicy miasta, Czyżewskiego, wschodnią granicą miasta, południową 

granicą miasta, fragmentem wschodniej obwodnicy miasta i ul. Goetla,  

- jednostka urbanistyczna „G” – pow. terenów mieszkaniowych  pow. 3,48 ha, położona 

na wschodzie miasta między ulicami: Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Goetla, 

fragmentem wschodniej obwodnicy miasta, wschodnią granicą miasta, fragmentem 

projektowanej południowej obwodnicy miasta,  

- jednostka urbanistyczna „H” – pow. terenów mieszkaniowych  pow. 198, 4 ha położona 

w południowej części miasta między linią  kolejową, ul. Wojska Polskiego, fragmentem 

projektowanej  południowej i wschodniej obwodnicy miasta oraz granicami miasta. 

 

Łączna powierzchnia tych terenów wskazanych w obowiązującym „Studium….”  wynosi 

1265,54 ha, co stanowi ok. 35% całkowitej powierzchni miasta. 
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Miasto Bełchatów w swoich granicach administracyjnych  pokryte jest w 100% miejscowymi 

planami zagospodarowania przestrzennego (za wyjątkiem terenów zamkniętych kolei).   

Wg obliczeń wykonanych w Biurze Planowania Przestrzennego w Bełchatowie, na podstawie 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta, 

największe rezerwy terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną znajdują się: 

- jednostka urbanistyczna „B” – 407 działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

- jednostka urbanistyczna „D” – 447 działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

- jednostka urbanistyczna „E”  – 424 działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

- jednostka urbanistyczna „H” – 372 działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

- jednostka urbanistyczna „F” – 150 działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

Ogółem na terenie miasta jest 2183 działek wolnych, niezabudowanych przeznaczonych pod 

budownictwo jednorodzinne w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. Jednocześnie trwa proces sporządzania zmian obowiązujących planów 

zagospodarowania przestrzennego – w wyniku zatwierdzenia których ilośc działek 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna może wzrosnąć o 20. 

Rezerwa terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną występuje na terenie osiedla 

Ludwików i Czaplinieckiego - w rejonie Szpitala Wojewódzkiego.  

Obszarem zdegradowanym, wyznaczonym do rewitalizacji jest teren Śródmieścia oraz część 

osiedla Wolność przylegającego do ul. Czyżewskiego. Jest to teren 59,85 ha, stanowi 1,74% 

powierzchni miasta i  zamieszkały przez  1707 osób, (2,87% mieszkańców Bełchatowa). Na 

obszarze rewitalizacji dominuje zabudowa wielorodzinna.  

Ponadto teren objęty rewitalizacją charakteryzuje się niskim wskaźnikiem prowadzenia 

działalności gospodarczej, wysokim wskaźnikiem osób korzystających z pomocy społecznej, 

wysokim wskaźnikiem osób bezrobotnych i osób długotrwale bezrobotnych.   

Gminny program rewitalizacji Bełchatowa na lata 2016-2022 przyjęty uchwałą Rady 

Miejskiej określił cele i działania kierunki  rewitalizacyjne na najbliższe lata. Celem 

strategicznym wyznaczenia obszaru rewitalizacji jest poprawa w sferze społecznej, 

funkcjonalno-przestrzennej i technicznej, gospodarczej oraz środowiskowej. 

  

3.7. Oświata 

Dane dotyczące placówek oświatowych na terenie m. Bełchatowa pochodzą z dokumentu pn. 

„Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na lata  2016 – 2022, przyjętego uchwałą 

nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie. 

W roku szkolnym 2013/2014 prowadzonych było 48 oddziałów w 9- ciu przedszkolach 

samorządowych i trzech przedszkolach niepublicznych, 29 oddziałów wychowania 

przedszkolnego, 8  szkół  podstawowych.  
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Opieką przedszkolną w roku szkolnym 2013/2014 objętych było 2196 dzieci. Przedszkola 

publiczne w 28 oddziałach zapewniają 1200 miejsc. W roku 2016/2017 konieczne jest 

zapewnienie 120 miejsc do wychowania przedszkolnego na zasadach publicznych i w roku 

2017/2018 – 765 u innych podmiotów prowadzących przedszkola. 

Na terenie Bełchatowa funkcjonuje nastepujące publiczne szkoły podstawowe, prowadzone 

przez miasto Bełchatów :  

- szkoła podstawowa nr 1 – im. Stanisława Jachowicza z oddziałami integracyjnymi – ul. 

Dąbrowskiego 11, 

- szkoła podstawowa nr 3 – im. Żołnierzy POW – ul. Sienkiewicza 25, 

- szkoła podstawowa nr 4 – im. Stefana Żeromskiego  - ul. Lipowa 11, 

- szkoła podstawowa nr 5-  im. Żołnierzy Wojska Polskiego – ul. Szkolna 10, 

- szkoła podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy  z oddziałami integracyjnymi  os. Dolnośląskie 

112A, 

- szkoła podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego ul. W. Budryka 7, 

- szkoła podstawowa nr 13 im. UNICEF z oddziałami integracyjnymi ul. Słowackiego 8. 

Ponadto w Bełchatowie funkcjonuje jedna szkoła podstawowa niepubliczna przy 

ul.Lipowej 5. 

Do szkól podstawowych w 2014r. uczęszczało 3681 uczniów.  Na jeden oddział w szkołach 

podstawowych  przypadało 21 uczniów. Szkoły są równomiernie rozmieszczone na terenie 

miasta. 

W mieście jest 8 gimnazjów, w których jest 77 oddziałów, w tym gimnazjum funkcjonujące 

wspólnie z III L.O. w obrębie Samorządowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 

w Bełchatowie oraz gimnazjum wchodzące w skład Zespołu Szkól i Placówek Oświatowych 

BSTO im. Z. Herberta i gimnazjum dla dorosłych.  

Liczba uczniów w gimnazjach – 1563 (stan w 2014r.). 

Przez miasta prowadzone są : 

- publiczne gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów ul. Dąbrowskiego 11, 

- publiczne gimnazjum nr 2 im. Adama Mickiewicza. 

- publiczne gimnazjum nr 3 im. Włodzimierza Puchalskiego ul. Edwardów 5, 

- publiczne gimnazjum nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego ul. W. Budryka 7, 

- publiczne gimnazjum nr 5 im. M. Kopernika ul. J. Słowackiego 8,  

- publiczne gimnazjum nr 7 im. Zbigniewa Herberta. 

Liczba uczniów w gimnazjach – 1462 (stan w 2014r.). Na jeden oddział w gimnazjach   

przypadało 20 uczniów. 

Szkoły średnie:  

- I Liceum Ogólnokształcące im. W. Broniewskiego, ul. 1 Maja 6, 

- II  Liceum Ogólnokształcące im J. Kochanowskiego, ul. Czapliniecka 72, 

- VI Liceum Ogólnokształcące im Zbigniewa Herberta, ul. Czapliniecka 96,  

- Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 3 i. Ludwika  Czyżewskiego: 

 Technikum energetyczne 

 I Zasadnicza Szkoła Zawodowa 

 IV Liceum Ogólnokształcące, 
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- Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Romualda Traugutta, Czapliniecka 98: 

 Technikum Ekonomiczno-Hotelarskie 

 II Zasadnicza Szkolą Zawodowa 

 V Liceum Ogólokształcące 

 I Liceum Profilowane 

- Samorządowy Zespól Szkól Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza: 

 III Liceum Ogólnokształcące . 

Szkoły wyższe:  

- Społeczna Akademia Nauk 

- Wyższa Szkoła Menedżerska w Bełchatowie, kierunki: administracja, prawo, zarządzanie, 

zarządzanie i inżynieria produkcji, informatyka. 

Inne szkoły: 

- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Bełchatowie 

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy. 

 

3.8. Kultura 

Najstarszą placówką kulturalną w mieście jest Miejska i Powiatowa biblioteka Publiczna 

i działające 4 filie w Grocholicach, na os. Dolnośląskim, Okrzei i Binków.  

Wszechstronną działalność kulturalną prowadzi Miejskie Centrum Kultury (MCK), w którym 

mieści się jedno z dwóch kin. Działalność kulturalna prowadzona jest w trzech obiektach: 

MCK Centrum przy pl. Narutowicza, MCK PGE Giganty Mocy oraz w oddziale MCK 

w Grocholicach. Giganty Mocy są atrakcją turystyczną miasta. Można tam poznać  proces 

wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem złóż węgla brunatnego, technologii jego 

wydobycia i produkcji energii elektrycznej. Znajduje się tam sala widowisko – teatralna. 

W późnobarokowym „dworku Olszewskich” w centrum miasta przy ul. Hellwiga mieści się 

Muzeum Regionalne. Organizowane są tam stałe i czasowe wystawy.  

Wydarzeniami w skali regionu są odbywające się w Bełchatowie jesienne spotkania teatralne, 

ogólnopolski przegląd piosenki żeglarskiej, festiwal młodej sztuki. 

Stałą działalność kulturalną prowadzi w Bełchatowie także Państwowa Szkoła Muzyczna 

I stopnia. 

 

3.9. Zdrowie 

Opiekę zdrowotną świadczy Wojewódzki Szpital im. Jana Pawła II i niepubliczne zakłady 

opieki zdrowotnej  w zakresie podstawowej opieki społecznej, opieki specjalistycznej, 

rehabilitacji leczniczej, opiekę psychiatryczną, leczenie uzależnień, stomatologii.  

W 2013 roku funkcjonowało 8 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: „MegaMed”, 

„Bełchatowskie Centrum Medyczne”, „Medyk”, „Eskulap”,„Puls”, „ARMED”, „Twoje 

Centrum Medyczne”, „Vitara”, 5 Indywidualnych Praktyk Pielęgniarskich w Środowisku 

Nauczania i Wychowania oraz Szpital. 

Świadczenia stomatologiczne na terenie Miasta Bełchatowa oferują głownie prywatne 

gabinety stomatologiczne oraz dwa zakłady opieki zdrowotnej - Szpital i „MegaMed”. 
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W skład infrastruktury zdrowotnej zaliczane są apteki. W 2013r. w Bełchatowie 

funkcjonowały 23 apteki.  Tak więc na 1000 mieszkańców przypadały 3,83 apteki, przy 

liczbie 60 000 mieszkańców. 

Żłobki -  w Bełchatowie jest 7 żłobków, w tym jeden prowadzony jest przez Miasto 

Bełchatów. Ogólna liczba miejsc – 468. 

 

3.10. Sport i rekreacja 

Obiekty sportowe w większości są własnością miasta i administrowane są przez szkoły 

i podmioty zewnętrzne w formie dzierżawy, a także należą do Powiatu Bełchatowskiego 

i PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Większość z tych obiektów 

zlokalizowana jest przy szkołach. 

Wykorzystując walory przyrodnicze, rekreacyjne doliny rz. Rakówki i jej bocznych odnóg, 

miasto  zagospodarowuje te tereny w celach sportowo-rekreacyjnych.  

Rekreacji sprzyjają i tworzą dla niej również bazę istniejące w obrębie miasta przestrzenie 

zieleni, do których należą także  powierzchnie leśne, parki i skwery, ogrody działkowe a także 

zieleń osiedlowa. 

Duże znaczenie dla mieszkańców Bełchatowa mają znajdujące się w bliskim sąsiedztwie 

miasta ośrodki sportowo- rekreacyjne Słok i Wawrzkowizna oraz kompleks narciarski OSiR 

„Góra Kamieńsk”. 

 

Rozdział VII 

Komunikacja 

 

1. Powiązanie z otoczeniem zewnętrznym 

System powiązań z bliższym i dalszym otoczeniem zapewniają miastu droga krajowa nr 74 

relacji węzeł „Wieluń” na S8 – Bełchatów - Piotrków Tryb.- Sulejów – Kielce – Zamość – gr. 

państwa, drogi wojewódzkie o numerach: 485 Pabianice - Bełchatów i 484 Buczek – Zelów – 

Bełchatów - Kamieńsk oraz 13 dróg powiatowych o numerach: 1909E, 1911E, 1912E, 1914E, 

1930E, 1931E, 1932E, 1933E, 1934E, 1935E, 1936E, 1937E, 1938E.  

Za pośrednictwem w/w dróg miasto uzyskuje powiązania zewnętrzne z sąsiednimi i dalszymi 

miastami: Zelowem (Łask), Kamieńskiem (Radomsko), Pabianicami (Łódź), Piotrkowem 

Tryb. ( Kielce ) oraz Wieluniem (Wrocław). 

Znaczącą rolę w układzie powiązań zewnętrznych dalekosiężnych ma droga krajowa nr 74, 

która przebiega od południowo - wschodniej granicy państwa (przejście graniczne Zosin z 

Ukrainą ) poprzez Zamość – Kielce – Sulejów - Piotrków Tryb.- Bełchatów – Wieluń, gdzie 

łączy się z drogą ekspresową S8 w miejscowości Walichnowy. Przez powiązanie z S8 

zapewnione są powiązania w kierunkach: - Wieruszów- Wrocław- do południowo- zachodniej 

granicy państwa (Kudowa Zdrój) oraz z Warszawą przez odc. S8 Piotrków Tryb. - Warszawa. 

Droga 74 aktualnie przebiega północną obwodnicą  miasta przenosząc ruch tranzytowy na 

kierunku Wrocław – Piotrków Tryb. – Warszawa a także  Ukraina - Czechy. Długo 

oczekiwana północna obwodnica miasta Bełchatowa w ciągu tej drogi została właśnie oddana 

do użytkowania w dniu 23 grudnia 2016 roku.  

Uzupełnieniem w/w powiązań są drogi powiatowe nr 1909E, 1911E, 1912E i 1914E, które 

zapewniają powiązania miasta Bełchatowa z sąsiednimi gminami. 
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2. Charakterystyka istniejącego układu drogowego - ulicznego  
Transport osób i towarów wewnątrz miasta zapewniają drogi: krajowa, wojewódzkie 

i powiatowe, które w obrębie miasta przebiegają podstawowymi ciągami ulicznymi oraz ulice 

miejskie znaczenia lokalnego. 

Na układ komunikacyjny miasta składają się: 

 sieć dróg krajowych i wojewódzkich, 

 sieć dróg powiatowych, 

 sieć dróg gminnych. 

Uzupełnienie układu stanowią drogi wewnętrzne (śródpolne i dojazdowe). 

 

Drogi krajowe  
Przez obszar miasta ulicami Józefa Piłsudskiego – Sienkiewicza - Al. Włókniarzy- Lipową 

przebiegała droga krajowa nr 74 relacji Wieluń- Bełchatów- Piotrków Tryb. Aktualnie oddana 

do użytku obwodnica północna w ciągu drogi nr 74 ma długość niespełna jedenastu 

kilometrów oraz klasę drogi głównej ruchu przyśpieszonego (GP) i posiada jedną jezdnię 

jednak z trzema pasami ruchu w układzie naprzemiennym (2+1), dwa w tym samym kierunku 

i jeden w przeciwnym. Szerokość jezdni wynosi jedenaście metrów, a jezdnia  spełnia 

najwyższe kryteria dotyczące obciążenia - mogą się po niej poruszać pojazdy, których nacisk 

na oś wynosi 11,5 tony. Obwodnica rozpoczyna swój bieg w miejscowości Helenów, dalej 

biegnie przez Zawady, Ławy, Domiechowice i kończy się w Nowym Świecie. Fragmentami 

przebiega przez obszar miasta Bełchatowa. Dzięki tej obwodnicy ruch tranzytowy drogi  

krajowej nr 74, odbywający się do tej pory ulicami miasta Bełchatowa, sprawnie ominie 

miasto i odciąży układ uliczny z ruchu ciężkiego i tranzytowego. 

 

Drogi wojewódzkie   
Na obszarze miasta drogi przebiegają następującymi ulicami: 

 droga nr 485 relacji Pabianice - Bełchatów w obrębie miasta przebiega ulicą Pabianicką, 

 droga nr 484 relacji Buczek – Zelów – Bełchatów - Kamieńsk, przebiega ulicami: 

Czapliniecką - Wojska Polskiego - Andre Marii Ampere'a – Świętojańską  

i Radomszczańską. 

Drogi wojewódzkie posiadają klasę techniczną główna (G), jedną jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej i szerokości jezdni - 7,0 m. 

 

Ruch samochodowy  
Wielkość ruchu na drogach na podstawie generalnych pomiarów ruchu wykonywanych przez 

Transprojekt- Warszawa co pięć lat, przedstawia się następująco:.  

 

Nr drogi 

Odcinek pomiaru 

 

Rok 

pomiaru 

 

Wielkość ruchu (SDR) 

w pojazdach/dobę 

/2 kierunki  

Wskaźnik wzrostu 

2015/2010 
Ogółem 

74 
Szczerców - Bełchatów 

2010 10233 
1,07 

2015 10955 

74 
Bełchatów/ Przejście 

2010 10665 
1,004 

2015 10703 

74 
Bełchatów - Mzurki 

2010 11248 
0,66 

2015 7451 

484 2010 4611 0,55 
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Buczek - Bełchatów 2015 2534 

484 
m. Bełchatów (3km) 

2010 8247 
1,78 

2015 14674 

484 
m. Bełchatów (6,7km) 

2010 17785 
1,07 

2015 18985 

484 
Bełchatów-Kamieńsk 

2010 11556 
0,43 

2015 4983 

485 
Wadlew- Bełchatów 

2010 7115 
0,87 

2015 6157 

485 
m. Bełchatów (1,7km) 

2010 9303 
1,13 

2015 10492 

 

Wzrost ruchu drogowego w latach 2010 – 2015 nie był równomierny na całej sieci drogowej. 

Zanotowano znaczne różnice w zmianach ruchu na poszczególnych drogach wojewódzkich 

czy krajowych. Największe wielkości SDR na drogach wojewódzkich zarejestrowano na 

odcinkach stanowiących przejścia przez miasto Bełchatów, gdzie na drodze nr 484 

zanotowano odcinkowo aż 78% wzrost ruchu. Wskazana  byłaby realizacja obwodnicy w 

ciągu tej drogi.  Na odcinkach poza miastem wystąpił spadek natężenia ruchu. Należy 

również stwierdzić, że na drogach w rejonie m. Bełchatowa utrzymuje się stosunkowo duży 

udział ruchu ciężkiego w potokach, zagrażający bezpieczeństwu ruchu mieszkańców miasta. 

Trudne jest jednoznaczne określenie przyczyn spadku natężenia ruchu poza miastem 

Bełchatowem na drogach wojewódzkich w latach 2010-2015. Jedną z przyczyn jest 

wykonana w tym okresie budowa drogi ruchu szybkiego (S8) oraz poprawa warunków ruchu 

na drogach krajowych. Nastąpiła więc zmiana przestrzennego rozkładu ruchu i sieć dróg 

wojewódzkich była w mniejszym stopniu niż w okresie 2000-2005 wykorzystywana przez 

kierowców jako alternatywa dla sieci dróg krajowych. 

 

Sieć dróg powiatowych na obszarze miasta tworzą drogi: 
1) 1909E relacji Lubieniec - Bełchatów (ul. Grabowa, ul. Cegielniana), 

2) 1911E relacji Bełchatów (ul. Sienkiewicza, ul. Olsztyńska) – Mzurki - Boryszów, 

3) 1912E relacji Bełchatów (ul. Kwiatowa, Pl. Wolności, ul. Czyżewskiego) - Bogdanów, 

4) 1914E relacji Bełchatów (ul. Częstochowska, ul. Południowa ) – Bukowa - Parzniewice, 

5) 1930E relacji Bełchatów: ul. Harcerska, 

6) 1931E relacji Bełchatów: ul. Piotrkowska, 

7) 1932E relacji Bełchatów: ul. Wyszyńskiego, 

8) 1933E relacji Bełchatów: ul. Okrzei, 

9) 1934E relacji Bełchatów: ul. 1 Maja, 

10) 1935E relacji Bełchatów: ul. Dąbrowskiego, 

11) 1936E relacji Bełchatów: ul. Zamoście, 

12) 1937E relacji Bełchatów: ul. Mielczarskiego, 

13) 1938E relacji Bełchatów: ul. Wspólna. 

 

Wszystkie drogi powiatowe posiadają nawierzchnię twardą ulepszoną (bitumiczną), oraz 

klasę techniczną Z ( zbiorcza) ale w zróżnicowanym stanie technicznym oraz często 

niewystarczających parametrach w zakresie szerokości jezdni i łuków poziomych. 

Charakterystyczne dla dróg również powiatowych są niskie parametry dotyczące szerokości 

pasa drogowego, który generalnie nie jest ustalony przez zarządcę dróg. Stanowić to będzie 

poważny problem w uzyskaniu normatywnych parametrów pasa drogowego dla klasy 

zbiorczej (Z) min. = 20,0 m, co często jest niemożliwe do osiągnięcia z uwagi na istniejące 
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zainwestowanie kubaturowe wzdłuż drogi (ulicy). 

 

Charakterystyka przebiegu dróg powiatowych w obszarze miasta 

L.p. Numer drogi Długość drogi [km] Początek drogi Koniec drogi 

1 1909E 3,81 gr. m. Bełchatów ul. Piłsudskiego 

2 1911E  2,11 ul. Piłsudskiego  gr. m. Bełchatów 

3 1912E 3,61 

ul. Okrzei 

gr. m. Bełchatów  

4 1914E 1,69 Droga woj. nr 484 gr. m. Bełchatów 

5 1930E 0,28 1 Maja ul. Czyżewskiego 

6 1931E 3,57 ul. Szkolna ul. Goetla 

7 1932E 2,10 ul. Wojska Polskiego ul. Lipowa   

8 1933E 1,20 ul. 1 Maja ul. Staszica 

9 1934E 1,12 ul. Kościuszki ul. Staszica 

10 1935E 0,27 ul. 1 Maja ul. Czyżewskiego 

11 1936E 2,50 ul. Wojska Polskiego ul. Ludwikowska 

12 1937E 0,63 ul. Pabianicka ul. Czapliniecka 

13 1938E 1,40 ul. Olsztyńska  ul. Czyżewskiego 

 Razem 24,29   

 

Sieć dróg gminnych na obszarze miasta 
Uzupełnienie układu drogowego podstawowego, w skład którego wchodzą droga krajowa, 

drogi wojewódzkie i powiatowe, stanowi sieć dróg gminnych publicznych. 

Sieć dróg gminnych jest bardzo bogata. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa 

Łódzkiego z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania numerów drogom gminnym 

na obszarze województwa łódzkiego z późniejszymi zmianami, na terenie miasta występuje 

aż 330 ulic kategorii dróg gminnych o numeracji od numeru 101501E do numeru 101841E. 

Z ważniejszych ulic kategorii gminna tworzących uzupełnienie układu podstawowego 

lub tworzące pewne ciągi uliczne wymienić należy: 

1) ciąg ulic Pabianicka- T. Kościuszki- 9 Maja- Lipowa, 

2) ulica Staszica, 

3) ul. Budryka, 

4) ul. Jana Pawła II 

5) ciąg ulic Bawełniana- gen. Grota Roweckiego- Targowa, 

6) ciąg ulic Mickiewicza- Jarzębinowa- Dębowa- Dzika, 

7) ciąg ulic Kolejowa- K. Kopeckiego- L. Nehrebeckiego, 

8) ciąg ulic Słoneczna- Mazowiecka- Łęczycka- Pomorska- Kujawska, 

9) ul. ks. Jerzego Popiełuszki, 

10) ciąg ulic Wiosenna - Daleka, 

11) ciąg ulic Hubala- Słowackiego- Paderewskiego 

12) ciąg ul. 19-go Stycznia - Plac Narutowicza i. 

13) oraz ulice Przemysłową, Mostową, Częstochowską ,Edwardów, W. Goetla. 

 

Drogi (ulice) gminne posiadają zróżnicowane nawierzchnie od bitumicznej do gruntowej, 

zmienne szerokości jezdni i pasa komunikacyjnego. Znaczna część ulic (dróg) gminnych 

posiada niezadowalający stan techniczny, wymagający przebudowy bądź rozbudowy, 

szczególnie w zakresie szerokości jezdni i rodzaju nawierzchni. 

Ponadto miasto posiada szereg ulic wewnętrznych (śródpolnych i dojazdowych), które 
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stanowią dopełnienie obsługi komunikacyjnej jego obszaru. 

 

3. Charakterystyka funkcjonalna układ komunikacyjny miasta  
Wszystkie ulice układu podstawowego pełnią złożone funkcje od przenoszenia ruchu 

zewnętrznego, obsługi zbierania ruchu z układu ulic znaczenia bardziej lokalnego 

do bezpośredniej obsługi przyległych terenów, działek położonych w ich sąsiedztwie. 

Droga krajowa 74 po wybudowaniu obwodnicy północno - zachodniej w jej ciągu, nie 

stanowi obecnie problemu w układzie miasta, gdyż obwodnica przebiega jedynie fragmentami 

przez obszar miasta oraz posiada bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1909E  

i węzeł drogą wojewódzką nr 484. Droga wojewódzka nr 484 w dużej mierze prowadzi ruch 

tranzytowy, niezwiązany z miastem, z dużym udziałem procentowym ruchu ciężkiego, co 

stanowi uciążliwość dla mieszkańców miasta. Potrzebna jest więc obwodnica miasta na 

kierunku północ - południe (droga 484), która wyeliminuje ruch przelotowy i ciężki z obszaru 

miasta. 

Konieczne jest stworzenie pełnego układu nadrzędnego, przeznaczonego głównie do 

przenoszenia ruchu przelotowego i ciężkiego (obwodnice) i uzupełniającego przy 

zastosowaniu segregacji ruchu. 

Ulice kategorii gminnej pełnią funkcje ulic: głównych(G), zbiorczych (Z), lokalnych (L)|i 

często dojazdowych (D). 

 

4. Obsługa komunikacją zbiorową  
Obsługa komunikacją publiczną obszaru miasta realizowana jest poprzez miejską 

komunikację MZK Sp z o.o. z Bełchatowa, autobusową PKS-u a także przewoźników 

prywatnych. MZK obsługuje kilkanaście linii autobusowych, głównie miejskich, ale też 

podmiejskie i międzymiastowe. Zapewnia wysoki standard usług transportowych poprzez 

realizację przyjaznego, zrównoważonego oraz bezpiecznego systemu komunikacji publicznej. 

Linie obsługują nowoczesne autobusy wyposażone w klimatyzację, monitoring, system 

głosowy zapowiedzi o przystankach oraz elektroniczne tablice informacyjne. Ponadto 

przewozy MZK w granicach miasta są bezpłatne.  

Na chwilę obecną brak jest dworca autobusowego (węzła przesiadkowego) w mieście 

Bełchatowie.  

Trwają starania władz miasta o dofinansowanie dla planowanej budowy węzła 

przesiadkowego (głównego przystanku autobusowego) w nowej lokalizacji przy 

ul. Czaplinieckiej w okolicach szpitala. Z planowanego węzła przesiadkowego korzystać będą 

przewoźnicy, kursujący na liniach krajowych i przewoźnicy MZK w Bełchatowie. Aktualnie 

przystanki zlokalizowane są  przy ulicach na obszarze całego miasta. 

Autobusy PKS i pojazdy innych przewoźników kursujących na liniach zamiejskich obecnie 

kursują po drogach: krajowej nr 74, drogach wojewódzkich nr 485, nr 484 oraz po wybranych 

drogach powiatowych. 

 

5. Układ kolejowy 
Miasto nie posiada obsługi pasażerską komunikacją kolejową. W południowej części miasta 

przebiega linia kolejowa nr 24 relacji Piotrków Trybunalski - Zarzecze ze stacją kolejową 

w Bełchatowie. Linia ta uruchamiana jest tylko do przewozów towarowych do kopalni. 

Przewozy pasażerskie zawieszono na tej linii w 2000 roku. 
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Rozdział VIII 

Infrastruktura techniczna 

1. Zaopatrzenie w wodę 

Miasto zaopatrywane jest w wodę ze stacji wodociągowej „Myszaki”. Obecnie czynnych jest 

8 studni głębinowych o wydajności 21 600 m
3
/d. Woda ujmowana jest z poziomu 

wodonośnego kredy górnej o głębokości otworów od 100 do 150 m. Pobierana woda 

poddawana jest uzdatnianiu (poprzez odżelazianie), a następnie retencjonowana w 

zbiornikach wyrównawczych, skąd poprzez pompownię II
o
 przesyłana jest do odbiorców 

dwoma magistralami Ø 800 i Ø 500. Ciągi magistralne zasilające miasto to: 

 w kierunku zachodnim - Ø 800, Ø 500, Ø 400 od ulicy Olsztyńskiej do Piłsudskiego, 

w ulicach Piłsudskiego, Sienkiewicza, wzdłuż rzeki Rakówki i ulicy Wojska Polskiego 

 w kierunku wschodnim - Ø 500, Ø 250, Ø 300, Ø 400 w ulicach: Olsztyńskiej, 

Sienkiewicza, Popiełuszki, Staszica i Armii Krajowej. 

Ujecie wody posiada instalację chlorowania wody, którą można uruchomić w przypadkach 

pogorszenia jakości wody. 

 

Zestawienie danych dotyczących sieci wodociągowej miasta 

wskaźnik 
lata 

2012 2013 2014 2015 

Długość czynnej sieci wodociągowej 

rozdzielczej (km) 
145,0 146,3 150,7 151,0 

Podłączenia do budynków mieszkalnych  

sieci wodociągowej (szt) 3.952 4.046 4.133 4.234 

Woda dostarczona do gospodarstw 

domowych (dam
3
) 1.895,1 1.870,3 1.843,3 1.859,8 

Mieszkańcy korzystający z instalacji 

wodociągowej (%) 96,95 97,7 98,53 99,0 

Źródło: „Program ochrony środowiska dla miasta Bełchatowa na lata 2017 - 2020 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 – 2024” 

 

Wodociągi rozdzielcze obsługują wszystkie zainwestowane tereny budownictwa 

wielorodzinnego i jednorodzinnego. 

Według danych na koniec 2016 r. przesył wody do odbiorców w 2016r wynosił: 7 181 m
3
/d,  

a ZWiK eksploatuje 168,4 km sieci wodociągowej, w tym 10 km sieci magistralnej. 

W Bełchatowie wykonano prawie wszystkie odcinki magistrali wodociągowych wg Programu 

ogólnego z 1991 r. - za wyjątkiem magistrali w pasie drogowym obwodnicy wschodniej, 

która ma zasilać osiedla: Binków i Grocholice oraz odcinka w Al. Włókniarzy. Wybudowanie 

wodociągu w obwodnicy wschodniej o średnicach Ø 400 i Ø 300 zapewniłoby poprawność 

ciśnień i przepływów w  istniejących wodociągach, które zostaną z nim połączone.  

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej wpływają ścieki bytowo - gospodarcze powstające 

w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, placówkach usługowo- 

handlowych a także ścieki przemysłowe z zakładów produkcyjnych działających na terenie 

miasta.  
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Ścieki komunalne z terenu miasta odprowadzane są do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy 

ulicy Piotrkowskiej 110. Oczyszczalnia ta jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną. Ma 

ona możliwość (po rozbudowie i modernizacji) przyjęcia i oczyszczenia ścieków wielkości do 

18 200 m
3
/ dobę. Średnia przepustowość oczyszczalni wynosi 13 000 m

3
/d. Średniodobowe 

napływy ścieków z miasta wynoszą obecnie 9.000 m
3
/d - może zatem również przyjmować 

ścieki z gminy Bełchatów. 

Ścieki sanitarne odprowadzane są do oczyszczalni dwoma kolektorami: 

- kolektorem Ø 600 do Ø 1200- wzdłuż wschodniego brzegu Rakówki, który odbiera ścieki 

z centralnej i wschodniej części miasta, 

- kolektorem Ø 200 do Ø 600 odbierającym ścieki z zachodniej części miasta, 

- kolektorem sanitarnym z pompownią z dz. Grocholice 

Kolektor do os. Olsztyńskiego umożliwił odbiór ścieków z osiedla i może obsłużyć cały 

obszar na północ od osiedla aż do wsi Dobrzelów , Zawady, Myszaki i Niedyszyna.  

Istniejąca i rozbudowywana sukcesywnie sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli na odbiór 

ścieków ze wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Aktualnie Zakład Wodociągów i Kanalizacji eksploatuje 114,3 km sieci kanalizacji sanitarnej. 

Sieć kanalizacyjna zbudowana jest z rur kamionkowych (51%), z rur PVC (35,8%), z rur 

betonowych (8,3%), z rur PE (4,8%), z rur żeliwnych (0,1%). 

Okres eksploatacji sieci kanalizacyjnej kształtuje się następująco: 

 do 5 lat- 25,8 % 

 6-10 lat- 18,9 % 

 11-20 lat- 39,9 % 

 ponad 20 lat- 15,4 % 

Odcinki sieci kanalizacyjnej pochodzące z lat 70- tych i 80- tych są sukcesywnie 

remontowane i wymieniane na materiały o nowej technologii.  

 

3. Kanalizacja deszczowa 
Ścieki opadowe z terenu miasta odprowadzane są do rzeki Rakówki i jej dopływów poprzez 

sieć rozdzielczą kanalizacji deszczowej. Główne kolektory deszczowe zostały 

już zrealizowane. 

Największe kolektory deszczowe to: 

 kolektor deszczowy Ø 1600, Ø 1400,  Ø 1200, Ø 1000 wybudowane wzdłuż  cieku C przez 

Al. Wyszyńskiego i osiedle Przytorze odbierze wody opadowe z osiedla Lipowa- Zachód, 

 kolektor deszczowy  Ø 1200, Ø 1000 w ulicach: Okrzei, Kwiatowej, Czyżewskiego, 

 kolektor deszczowy Ø 1500, Ø 1200 w ulicach 1-Maja i Lipowej, 

 kolektor deszczowy  Ø 1000, Ø 800 w ulicach: Czaplinieckiej i Al. Włókniarzy, 

 kolektor deszczowy Ø 1000 w ul. Czyżewskiego i na terenie osiedla Politanice. 

W ostatnich latach sieci kanalizacji deszczowej są wykonywane równolegle z kanalizacją 

sanitarną.  

Dla oczyszczania wód opadowych, w poprzedniej edycji Studium, przewidywano budowę 

osadnika w rejonie oczyszczalni ścieków oraz dla Grocholic osadnika zlokalizowanego w 

południowej części osiedla Grocholice. Inwestycje te nie zostały zrealizowane. 

W aktualizowanym „Studium” podtrzymuje się niezbędność ich realizacji. 

Po wybudowaniu, szczególnie w ostatnich latach, dość znacznej ilości kanałów deszczowych 

na terenie miasta powstał problem zwiększenia się ilości wód opadowych wprowadzanych 

do rzeki Rakówki i jej dopływów. Podczas intensywnych opadów można zaobserwować 

w niektórych rejonach miasta zbyt powolne odbieranie wód opadowych. Dla wyeliminowania 
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takich sytuacji należałoby wyregulować i oczyścić koryto rzeki w granicach zabudowy 

mieszkaniowej i wykonać zbiorniki retencyjne. 

4. Zaopatrzenie w gaz 

Miasto Bełchatów zasilane jest z gazociągu wysokoprężnego biegnącego od strony Piotrkowa 

Trybunalskiego do stacji redukcyjnej I stopnia przy ulicy Żabiej. Gaz dostarczany do miasta 

jest gazem ziemnym wysoko - metanowym. Miejska sieć gazowa pracuje w dwóch 

wartościach ciśnień: średnim - do 0,4 MPa i niskim - do 0,05 MPa. Sieć średniego ciśnienia 

stanowi głównie system przesyłowy gazu, natomiast sieć niskiego ciśnienia - system 

rozdzielczy. 

Wg dokumentu: „Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” - aktualizacja, 

przyjętego w 2016r. PGNiG Obrót Detaliczny w 2013 r. dostarczył dla mieszkańców Miasta 

5.390,3 tys. m
3
 gazu. Na odbiorców składa się 17.288 gospodarstw domowych, 34 obiekty 

przemysłowe oraz 161 budynków usługowych. 

Długość czynnych gazociągów bez przyłączy wynosi sieci gazowej na terenie miasta wynosi 

ogółem 58.173 m. Wg podziału na rodzaj ciśnienia to jest: 

 36.993 m – niskiego ciśnienia; 

 19.980 m – ciśnienie średnie; 

 1.200 m – ciśnienie wysokie.  

Długość przyłączy wynosi 37.283 m. 

Sieć gazowa na terenie miasta jest w dobrym stanie i nie ma znaczących problemów z jej 

eksploatacją. Sieć posiada rezerwę przepustowości i po zmodernizowaniu odcinków 

zapewnione jest zaspokojenie potrzeb dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Z sieci gazowej w 2013r. W mieście korzystało 82/1% mieszkańców. Największym odbiorcą 

gazu w mieście są gospodarstwa domowe. 

Wykorzystanie sieci gazowych w latach 2010- 2013 pokazuje poniższa tabela: 

wskaźnik 
lata 

2010 2011 2012 2013 

Odbiorcy gazu (ilość gospodarstw) 16.991 16.961 16.957 17.288 

Ilość gazu : 

(m
3
) 

na 1 mieszkańca 71,6 49,9 49,8 48,0 

na 1 korzystającego 86,4 60,3 61,2 58,8 

Źródło: „Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” - aktualizacja, przyjęty 

w 2016r. 
 

5. Sieć ciepłownicza 
Usługami wytwarzania ciepła na potrzeby zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej zajmuje się 

PGE GiEK S.A  z siedziba w Bełchatowie, Oddział Elektrownia Bełchatów. Głównym 

źródłem energii cieplnej są 3 uciepłownione bloki energetyczne: 10. 11 i 12. 

Czynnik grzewczy o parametrach do 135
o
 oraz do 1,6 Mpa podawany jest magistralą 

ciepłowniczą do przepompowni miejskiej. Eksploatacją magistrali i przepompowni zajmują 

się służby Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Miejski system ciepłowniczy 

rozpoczyna się od pierwszych zasuw za kolektorem mieszającym, gdzie dwoma rurociągami 

DN 500 i DN 600 dostarczany jest czynnik grzewczy do sieci rozdzielczej i dalej do węzłów.  

Przesył ciepła do odbiorców odbywa się  dwoma magistralami, 

 magistralą "Północ" 2xø500, zasilającą odbiorców w zachodniej i północno-zachodniej 

części miasta; 
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 magistralą "Wschód" 2xø600, zasilającą osiedle Binków, centralną część miasta oraz 

odbiorców zlokalizowanych w północnej i północno-wschodniej części miasta. 

Sieć ciepłownicza Bełchatowa zalicza się do układów pierścieniowo- promieniowych, co 

umożliwia zasilanie większości odbiorców ciepła z dwóch kierunków. Zapewnia to większą 

niezawodność dostaw ciepła.  

Struktura odbiorców ciepła sieciowego w 2013 r. przedstawia się następująco: 

 
ilość punktów 

poboru ciepła (szt.) 

zużycie ciepła  

(GJ) 

moc zamówiona 

przez odbiorców 

(MW) 

budownictwo jednorodzinne 2191 168.213,48 23,79398 

budownictwo wielorodzinne 341 620.601,26 67,74330 

oświata 29 46.461,78 7,0136 

instytucje użyteczności 

publicznej 
60 74.497,26 11,34925 

handel i usługi 210 73.643,96 12,42847 

przemysł 3 1.923,40 0,30250 

ogółem 2834 985.341,14 122,6311 

Źródło: „Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa” - aktualizacja, przyjęty 

w 2016r. 

6. Elektroenergetyka  

Przez teren miasta przebiegają następujące linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 

(NN) będące własnością i w eksploatacji PSE S.A: 

a) dwutorowa linia o napięciu 400 kV relacji Rogowiec-Ołtarzew, Rogowiec-Płock, 

b) dwutorowa linia o napięciu 220 kV relacji Rogowiec-Pabianice tor 1, Rogowiec-

Pabianice tor 2, 

c) dwutorowa linia o napięciu 220 kV relacji Rogowiec-Janów, Rogowiec-Piotrków; 

d) dwutorowa linia o napięciu 400 kV relacji Rogowiec -Tucznawa, Rogowiec-

Joachimów, 

e) dwutorowa linia o napięciu 220 kV relacji Rogowiec - Joachimów tor 1, Rogowiec- 

Joachimów tor 2. 

Dodatkowo na terenie miasta planowana jest budowa dwutorowej linii 

elektroenergetycznej o napięciu 400 kV relacji Rogowiec-Pątnów. 

Wyżej wymienione linie przesyłowe wchodzą w skład Krajowego Systemu 

Elektroenergetycznego umożliwiając wyprowadzenie mocy z elektrowni Bełchatów oraz 

tranzyt energii elektrycznej w północne i południowe rejony kraju. 

Potrzeby elektroenergetyczne miasta są w pełni pokrywane z istniejących w mieście dwóch 

Głównych Punktów Zasilania (GPZ) – stacji elektroenergetycznych 110/15 kV: 

 „Bełchatów” - usytuowanej przy ulicy Pabianickiej, na terenie osiedla Bełchatówek w 

Bełchatowie, 

 „Zamoście” - usytuowanej przy ulicy Zamoście, na terenie osiedla Przytorze w 

Bełchatowie. 

Doprowadzenie energii z tych GPZ- tów do jej użytkowników odbywa się za pomocą 

elektroenergetycznego, lokalnego systemu dystrybucyjnego, składającego się z kablowo- 
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napowietrznej sieci średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowo- rozdzielczych 15/0,4 

kV i linii rozdzielczych niskiego napięcia 0,4/0,231 kV. 

Oba GPZ- ty są obiektami zmodernizowanym. Charakteryzują się też one wysokim stopniem 

pewności pracy i niezawodności dostawy energii.  

Stacje te połączone są z systemem elektroenergetycznym 110 kV napowietrznymi liniami 110 

kV:  

 „Bełchatów – Zelów”, 

 „Bełchatów – Zamoście” 

 „Bełchatów – Piotrków”, 

 „Bełchatów – Piaski”, 

 „Zamoście – Piaski”, 

- linie te przebiegają przez obszar miasta. 

W obecnym stanie technicznym strefy oddziaływania hałasowego z urządzeń 

transformatorowych obu GPZ mogą sięgać do 150 m od ogrodzeń GPZ. 

Lokalny system dystrybucji energii średniego i niskiego napięcia został również, w swej 

zasadniczej części, zmodernizowany, a jego parametry techniczne także umożliwiają 

zwiększanie się zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w najbliższej przyszłości 

dla zagospodarowanych obszarów miasta. System ten jest zarządzany przez jednego 

operatora, koordynującego również współpracę tego systemu z liniami 15 kV i stacjami 

15/0,4 kV użytkowanymi wyłącznie przez właścicieli tych obiektów. 

Wchodzące w skład lokalnego systemu napowietrzne linie średnich napięć (SN) 15 kV, a 

także przebiegające przez teren miasta napowietrzne linie wysokiego napięcia (WN)110 kV 

oraz linie najwyższych napięć (NN) 400 kV i 220 kV  krajowego systemu przesyłowego 

posiadają pasy technologiczne o następujących szerokościach, określonych na podstawie 

stosownych przepisów przez operatorów tych obiektów: 

a) dla linii 15 kV - 15 m (po 7,5 m w obie strony od osi linii),  

b) dla linii 110 kV - 36 m (po 18 m w obie strony od osi linii),  

c) dla linii 220 kV - 50 m (po 25 m w obie strony od osi linii), 

d) dla istniejących linii 400 kV - 60 m (po 30 m w obie strony od osi linii), 

e) dla projektowanych linii 400 kV - 70 m (po 35 m w obie strony od osi linii), 

W granicach ww. pasów technologicznych: 

a) obowiązuje zakaz realizacji budynków mieszkalnych lub obiektów przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi oraz parkingów dla pojazdów z zapłonem samoczynnym i iskrowym; 

realizacja obiektów budowlanych nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi – z 

uwzględnieniem przepisów szczególnych; 

b) lokalizacja obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne pożarowo, 

stacji paliw i stref zagrożonych wybuchem - – z uwzględnieniem przepisów szczególnych 

c) obowiązuje zakaz tworzenia hałd, nasypów oraz sadzenia roślinności wysokiej pod liniami 

oraz w odległości 6 m dla linii 220 kV oraz 7 m od linii 400 kV od rzutu poziomego 

skrajnego przewodu fazowego (w świetle koron drzew). 

Napowietrzne linie 15 kV lokalnego systemu dystrybucji energii powinny być natomiast 

sukcesywnie przebudowywane na kable ziemne, układane w ciągach komunikacyjnych, 

dla efektywnego uporządkowania gospodarki przestrzennej miasta i poprawy warunków 

ochrony środowiska, zwłaszcza na terenach zabudowy mieszkalnej, rekreacyjno-

wypoczynkowej, administracyjnej, usługowej, chronionej krajobrazowo itp. 
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7. Gospodarka odpadami 

Utrzymanie porządku i czystości w gminie należy do zadań własnych gminy. Aktem 

prawnym obowiązującym jest uchwała nr XXIII/202/16 Rady miejskiej w Bełchatowie z dnia 

30 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie miasta Bełchatowa (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r., poz.3176). Celem tego 

regulaminu jest stworzenie całościowej gospodarki odpadami w mieście. 

Na terenie miasta zbieraniem odpadów zajmuje się Spółka EKO – REGION. Spółka świadczy 

usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  w sposób zapewniający 

osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku, ograniczenie masy odpadów ulęgających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, organizowania selektywnych zbiorek odpadów komunalnych, wyposażenie 

właścicieli nieruchomości  w pojemniki na odpady.  

Na podstawie uchwały nr XXVI/481/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego dotyczącej planu 

gospodarki odpadami z dnia 21 czerwca 2012r., miasto Bełchatów jest zakwalifikowane do II 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi.  

Ilości i rodzajów odpadów, miejsc ich przetwarzania zamieszczone poniżej pochodzą z 

opracowania Programu Ochrony Środowiska dla m. Bełchatowa na lata 2017-2020 z 

uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024.   

Tak więc do obsługi miasta mogą być wykorzystane instalacje:  

- do mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i wydzielenia frakcji 

nadających się w całości lub w części do odzysku – regionalna instalacja do  przetwarzania 

odpadów komunalnych (RIPOK)  Dylów A gm. Pajęczno, zastępcze instancje w Woli 

Kruszyńskiej, gm. Bełchatów, Bełchatów ul. Przemysłowa 14 i 16. Zmieszane odpady 

komunalne w pierwszej kolejności powinny być przekazane do RIPOK w Dylowie, gm. 

Pajęczno. Ponieważ moce przerobowe mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych są znacznie mniejsze niż szacunkowe ilości odpadów przewidzianych 

do wytworzenia przez mieszkańców II regionu, dopuszczone zostało przyjmowanie 

odpadów zmieszanych na  instalacji wewnętrznej przy ul. Przemysłowej 14 i 16; 

- do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych odpadów bioodpadów 

oraz wytwarzani z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków 

wspomagających uprawę roślin – regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK) – Wola Kruszyńska, gm. Bełchatów, zastępcze instancje do obsługi 

regionu – Dylów A , gm. Pajęczno; 

- do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych  o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 

15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstające w instalacji mechaniczno - 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów – zastępcze instalacje do obsługi 

regionu -  Dylów A, gm. Pajęczno,  Wola Kruszyńska, gm. Pajęczno. 

 

Ilości odpadów komunalnych odebranych w latach 2014-2015 ilustruje tabela: 
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Kod 

odpadów 
Rodzaj odpadów 

Masa odebranych 

odpadów [Mg} 

2014r. 2015r. 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 11 281,4 11 321,8 

15 01 01  Odpady z papieru i tektury 359,0 557,8 

15 01 02  Opakowana z tworzyw sztucznych 398,8 59,7 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 682,8 931,2 

15 01 07 Opakowania ze szkła 847,9 854,0 

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 1,7  

15 01 04 Opakowania z metali 1,1 0.2 

16 01 03 Zużyte opony 46,7 0,2 

grupa 17 Odpady budowalno-rozbiórkowe o kodach 

z grupy 17 
1 115 1 006,4 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,9 1,7 

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 33 2,0 0,3 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 

01 33 
0,4  

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

2,1 2,6 

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37 1,3  

20 01 39 Tworzywa sztuczne 16,6  

20 01 01  Papier i tektura  0.6  

20 01 40 Metale   0,1 

20 01 10  Odzież 6,0 3,6 

20 01 11 Tekstylia 0,2  

20 01 35* Zużyte rządzenia elektryczne i elektroniczne 

inne niż wymienione w 21 01 21, 20 01 23 i 20 

01 35 

3,5 2,7 

20 02 01  Odpady ulegające biodegradacji 116,7 89,9 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 498,9 654,9 

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych 

podgrupach 
0,9 0,7 

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów  513,3  

RAZEM  18 356,9 17 627,6 

Źródło: Programu Ochrony Środowiska dla m. Bełchatowa na lata 2017-2020 

z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024   

Ustawa o utrzymaniu czystości porządku w gminach nakłada obowiązek osiągnięcia 

odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczania masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 
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W 2015 r.  osiągnięto obowiązkowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Osiągnięto poziom 19,35% przy 

obowiązującym 16%. 

Osiągnięto obowiązkowy poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów i rozbiórkowych powinien wynosić 

40% , a dla miasta wyniósł 100%.  

Osiągnięto dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji 

przekazanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 2015r. 

wynosić powinien 50%, dla miasta wyniósł 6,02%  (6,02% <50%). 

Miasto posiada program usuwania azbestu i wyrobów zawierających  azbest. 

Przeprowadzane są kontrole nieruchomości posiadających zbiorniki bezodpływowe, 

przestrzegania częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych.  

 

Rozdział IX 

Stan prawny gruntów 

Na dzień 31 grudnia 2016 roku stan prawny gruntów położonych w granicach 

administracyjnych miasta przedstawiał się następująco: 

l

p 
własność 

powierzchnia 

/ha/ 

1.  Skarb Państwa  561 

2.  Miasto Bełchatów (z wyłączeniem gruntów przekazanych 

w użytkowanie wieczyste) 
721 

3.  Osoby fizyczne 1859 

4.  spółdzielnie 24 

5.  kościoły i związki wyznaniowe 24 

6.  wspólnoty gruntowe 144 

7.  powiat 29 

8.  województwo 25 

9.  spółki prawa handlowego 73 

10.  partie politycznych i stowarzyszenia 4 

Razem 3464 

Jak wynika z powyższego zestawienia, największa ilość gruntów pozostaje w rękach osób 

fizycznych (57%) oraz Miasta Bełchatowa (21%) i skarbu państwa (16%). Grunty wspólnot 

gruntowych to 4% obszaru miasta. Pozostałe własności wspólnie stanowią ok. 2% 

powierzchni miasta. 

Na poniższej mapce pokazano rozmieszczenie gruntów o wybranej własności w granicach 

administracyjnych miasta. 
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Rozdział X 

Potrzeby i możliwości rozwoju miasta 

 

Realizując przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny, należy określić 

potrzeby i możliwości rozwojowe miasta, biorąc pod uwagę w szczególności: 

 analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne 

 prognozy demograficzne 

 możliwości budżetowe miasta (w szczególności możliwości finansowania wykonania sieci 

komunikacyjnej oraz infrastruktury techniczne i społecznej, służących realizacji zadań 

własnych gminy) 

 bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, określający potrzeby (możliwości) rozwoju 

przestrzennego zabudowy na obszarze miasta, wymaga określenia maksymalnego 

zapotrzebowania na nową zabudowę (w przyjętej perspektywie czasowej) i porównania tego 

zapotrzebowania z możliwościami lokalizacji tej zabudowy na obszarach dotychczas 

przeznaczonych pod zabudowę oraz z możliwościami finansowymi miasta w zakresie potrzeb 

inwestycyjnych (obejmujących siec komunikacyjną oraz infrastrukturę techniczną i 

społeczną) związanych z lokalizacją nowej zabudowy. 

 

1. Ocena sytuacji miasta 

 

Potrzeby i możliwości rozwoju miasta wynikające z pozycji miasta, analiz 

ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, prognoz demograficznych i możliwości 

finansowych budżetu miasta miasta oraz stanu systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 
Na potrzeby i możliwości rozwoju miasta Bełchatowa wpływają wielorakie uwarunkowania, 

wynikające z sytuacji zewnętrznej (pozycja i ranga miasta w otoczeniu subregionalnym) oraz 

z sytuacji wewnętrznej miasta. 

Podstawowe uwarunkowania wskazujące na potrzeby rozwoju miasta oraz na możliwości 

tego rozwoju, wynikające z pozycji i rangi miasta w otoczeniu subregionalnym i regionalnym, 

położenie w układzie osadniczym i transportowym, gospodarczym: 

 położenie w centralnej części Polski 

 jedno z większych ośrodków miejskich Województwa Łódzkiego  

 silne centrum administracyjne – siedziba instytucji o zasięgu ponad miejskim (sądy, 

urzędy) 

 funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego na terenie miasta 

 położenie na trasie drogi krajowej nr 74 łączącej Walichnowy z przejściem granicznym 

z Ukrainą w miejscowości Zosin, biegnąca przez Wieluń, Bełchatów, Piotrków 

Trybunalski, Sulejów, Żarnów, Miedziana Góra, Kielce, Łagów, Opatów, Annopol, 

Kraśnik, Modliborzyce, Janów Lubelski, Frampol, Szczebrzeszyn, Zamość, Hrubieszów 

 położenie na trasie drogi wojewódzkiej nr 484 z Kamieńska do Buczku – zapewnia 

skomunikowanie z drogą krajową nr 91 (węzeł Kamieńsk) oraz za pośrednictwem drogi 

wojewódzkiej nr 483 z drogą krajową nr 12 (węzeł Buczek ); 

 położenie na trasie droga wojewodzkiej nr 485 z Bełchatowa do Pabianic – co zapewnia 

skomunikowanie z drogą krajową nr 12 (węzeł w Wadlewie) 
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 położenie w odległości ok. 20 km na wschód od węzła komunikacyjnego pod Piotrkowem 

Trybunalskim, gdzie przebiegać będzie autostrada A1 relacji Gdańsk – Toruń – Łodź – 

Częstochowa – Gliwice – Ostrawa (Czechy) 

 bliskość Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów 

 bliskość atrakcyjnych terenów sportowo rekreacyjnych (OSiR Wawrzkowizna i Góra 

Kamieńsk) 

Na sytuację wewnętrzną, warunkującą potrzeby i możliwości rozwoju miasta, składa się wiele 

czynników: 

 społecznych 

 demograficznych 

 środowiskowych 

 ekonomicznych 

 finansowych 

oraz tych związanych: 

 z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem obszaru miasta 

 ze stanem wyposażenia miasta w w sieci komunikacyjne oraz infrastrukturę techniczną 

i społeczną. 

Analiza powyżej wskazanych czynników została zawarta w poszczególnych rozdziałach 

niniejszego tomu tekstu studium opisującego uwarunkowania zagospodarowania 

przestrzennego, dotyczących określonej tematyki. 

 

Potrzeby i możliwości rozwoju miasta wynikające z analiz sytuacji ekonomiczne 

i społecznych oraz z prognoz demograficznych 
Sytuacja społeczna: 

 występują części miasta o cechach obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji 

(zmian jakościowych) oraz występowanie obszarów wymagających przekształceń (zmian 

funkcjonalnych) 

 zasoby i warunki mieszkaniowe odbiegające standardem od średniej krajowej i poziomu 

europejskiego pod względem liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań oraz 

wyposażenia w niektóre instalacje techniczne (centralne ogrzewanie, instalacje gazowe) 

Sytuacja ekonomiczna : 

 Bełchatów to ośrodek gospodarczy o dominacji zatrudnienia w sektorze paliwowo-

energetycznym 

 konieczność tworzenia warunków przestrzennych dla możliwości wzmocnienia oraz 

rozwoju bazy gospodarczej miasta, w tym w rozwoju przemysłu nowych technologii – 

zwiększenie zasobu terenów możliwych do przeznaczenia pod zabudowę produkcyjno-

usługową, dogodnych pod względem inwestycyjnym, z możliwością zapewnienia dobrej 

obsługi komunikacyjnej oraz w sieci infrastruktury technicznej 

Procesy i prognozy demograficzne: 

 dodatni współczynnik przyrostu naturalnego, ale jednak zauważalny spadek liczby 

ludności od 2008 r., w znacznej części na skutek migracji mieszkańców do gmin 

sąsiednich, zwłaszcza gminy Bełchatów, jako bezpośrednio okalającej obszar miasta 

 wewnętrzna suburbanizacja – zmniejszanie się liczby ludności w środkowej części miasta 

i w części osiedli z zabudową wielorodzinną, a wzrost w osiedlach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, okalających centrum miasta 

 prognozowany spadek liczby ludności 

 prognozowane zmiany struktury wiekowej – wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym. 
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Możliwości rozwoju miasta wynikające ze stanu środowiska 
Podstawowe uwarunkowania określające możliwości rozwoju miasta, wynikające z analiz 

stanu środowiska: 

 konieczność uwzględnienia potrzeb ochrony przyrody: kompleksów leśnych, korytarzy 

ekologicznych, użytków ekologicznych 

 występująca okresowo zła jakość powietrza ze względu na przekroczenie standardów 

jakości środowiska w zakresie jakości powietrza 

 występowanie obszarów zalewowych – konieczność rozwoju infrastruktury 

zabezpieczającej, w tym suchych, mokrych lub innych zbiorników retencyjnych 

 

Możliwości rozwoju miasta wynikające ze stanu systemów komunikacji oraz 

infrastruktury technicznej 
Systemy komunikacji 

 niedostatecznie ukształtowany i rozbudowany układ drogowy miasta,  

 brak wschodniej i południowej obwodnicy miasta, stanowiących wraz ze zrealizowaną 

północną obwodnicą zamkniętą obwodnicę zewnętrznej miasta 

 obniżone parametry obwodnicy wewnątrzmiejskiej 

 brak dworca autobusowego - węzła przesiadkowego – możliwość budowy węzła w rejonie 

szpitala przy ul. Czaplinieckiej 

 niewykorzystana linia kolejowa przebiegająca przez miasto 

 brak odcinków ścieżek rowerowych, łączących tereny zabudowane i istniejące ścieżki z 

terenami rekreacyjnymi na obszarze miasta i w jego otoczeniu 

Infrastruktura techniczna: 

 występują wszystkie systemy (rodzaje) infrastruktury technicznej, ale o różnym stopniu 

rozwoju i zasięgu przestrzennym 

 systemy infrastruktury są uporządkowane, zapewniają właściwą obsługę i nie stanowią 

bariery rozwojowej; stan sieci i urządzeń jest dobry, istnieją znaczne rezerwy mocy lub 

przepustowości instalacji tworzących poszczególne systemy – z wyjątkiem 

niedostatecznego rozwoju systemu zaopatrzenia w ciepło 

 działania modernizacyjne polegające na zwiększeniu zasięgu działania - zwłaszcza 

systemu gazowego - warunkowane są głównie czynnikami ekonomicznymi, 

 większość sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia są sieciami 

napowietrznymi – co w znaczącym stopniu ogranicza możliwość realizacji zabudowy, a co 

za tym idzie – negatywnie wpływa na możliwości rozwojowe miasta. 

 

Uwarunkowania wynikające z sytuacji planistycznej 
Wpływ na potrzeby i możliwości rozwoju miasta wywiera również sytuacja planistyczna –   

Bełchatów posiada pełne pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego 

(za wyjątkiem terenów zamkniętych linii kolejowej). Ze względu na obowiązujące przepisy 

prawa miejscowego na obszarze całego miasta, kształtujące sposób wykonywania prawa 

własności nieruchomości (określające przeznaczenie nieruchomości, w tym prawo ich 

zabudowy) – na poziomie studium istnieje ograniczona możliwość wprowadzenia znaczących 

zmian w przeznaczeniu i warunkach zagospodarowania terenów. 

Kształtowanie polityki przestrzennej musi uwzględniać wymagania zrównoważonego 

rozwoju – co prowadzi do konieczności wyważenia między interesem publicznym a 

interesem indywidualnych właścicieli lub władających gruntami. 
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Potrzeby wynikające z wniosków o zmianę przeznaczenia terenu 
Potrzeby i zamierzenia rozwoju (w tym polegające na zamiarze wykorzystania walorów 

ekonomicznych gruntów) przejawiają się we wnioskach właścicieli lub władających 

gruntami, składanych do Urzędu Miasta Bełchatowa o zmianę przeznaczenia terenów na cele 

budowlane. 

W okresie, jaki upłynął od zatwierdzenia II edycji studium (styczeń 2010 r.) do podjęcia 

uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium (wrzesień 2015r.) złożono 

21 wniosków o zmianę zapisów obowiązującego studium; 

 3 wnioski dotyczyły wprowadzenia do studium zapisów o możliwości realizacji farm 

fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW 

 1 wniosek dotyczył zmiany zapisów dla części terenu, na którym znajduje się park 

pozostający w ewidencji zabytków 

 17 wniosków dotyczyło zmiany przeznaczenia terenów dotychczas rolnych lub leśnych na 

tereny pod zabudowę, w tym 16 wniosków - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

a jeden – pod zabudowę usługową. 

Bezpośrednią przyczyną przystąpienia do zmiany studium była potrzeba wyznaczenia 

obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW (w postaci farm fotowoltaicznych) – jako 

realizacja zgłoszonych wniosków o zmianę studium. 

Po podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium złożono jeszcze 12 

wniosków: 

 dwa dotyczą wprowadzenia do studium zapisów o możliwości realizacji na konkretnych 

działkach farm fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 100kW 

 jeden dotyczył zmiany przeznaczenia terenów w zapisach studium - z terenów wskazanych 

do tej pory jako  przemysłowo-usługowe na tereny usługowe 

 9 dotyczy przeznaczenia terenów dotychczas rolnych na tereny pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną. 

Wnioski odnoszące się do wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW dotyczą 

terenów: 

 miejskiego ujęcia wody 

 miejskiej oczyszczalni ścieków 

 terenów przeznaczonych w obowiązującym studium pod zabudowę przemysłowo-

usługową 

Wnioski odnoszące się do przeznaczenia terenów dotychczas rolnych lub leśnych na tereny 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz usługową dotyczą terenów peryferyjnych 

miasta, w różnych jego częściach. 

 
2. Analizy związane z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę 
Przez potrzeby i możliwości rozwoju miasta rozumie się w szczególności -realizując zapisy 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - potrzeby i możliwości rozwoju 

obszarów przeznaczonych do urbanizacji (zainwestowanych i przeznaczonych pod realizację 

zabudowy) – rozwoju jakościowego i przestrzennego tych obszarów, związanego z 

zapotrzebowaniem na nową zabudowę o różnych funkcjach, wynikającym ze zróżnicowanych 

uwarunkowań. 
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Są to uwarunkowania: 

 społeczne – rozumiane jako warunki i jakość życia, wyposażenie w infrastrukturę 

społeczną 

 demograficzne – w tym prognozy demograficzne 

 ekonomiczne i finansowe – gospodarka miasta i możliwości budżetu miasta 

 środowiskowe – warunki geologiczno-gruntowe, ograniczenia wiążące się z ochroną 

przyrody, jakość środowiska 

 wynikające z ponadlokalnej funkcji miasta 

 wynikające ze stopnia rozwoju sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej 

 przyjętych w strategii rozwoju miasta celów jego rozwoju. 

i zasadnicze: 

 stan zagospodarowania obszarów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę – zarówno 

w znacznym stopniu zabudowane jak i dotychczas niezabudowane a przeznaczone pod 

zabudowę w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Potrzeby rozwoju przestrzennego miasta to również zapotrzebowanie na jakościowy i 

przestrzenny rozwój funkcji pośrednio związanych z zabudową – terenów zieleni urządzonej, 

parków, terenów sportowych, rekreacyjnych, obsługi: komunikacyjnej i infrastrukturą 

techniczną. 

W celu określenia możliwości dokonania zmian w bilansie terenów dotychczas 

przesądzonych do zabudowy, wskazujących na uzasadniona potrzebę wyznaczenia nowych 

obszarów zabudowy, określa się, zgodnie z przepisami: 

 maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę 

 możliwość lokalizacji nowej zabudowy na obszarach dotychczas przeznaczonych pod 

zabudowę – chłonność obszarów 

 możliwość finansowania przez miasto inwestycji związanych z rozwojem zabudowy 

porównując maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę z możliwościami jej 

lokalizowania na dotychczas przeznaczonych pod zabudowę obszarach oraz z możliwościami 

finansowymi miasta. 

 

Zgodnie z przepisami, dopuszcza się wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę 

tylko wówczas, gdy nowa zabudowa, wynikająca z zapotrzebowania, nie znajduje 

pokrycia w możliwościach jej sytuowania na obszarach dotychczas przeznaczonych 

pod zabudowę oraz pod warunkiem, że realizacja niezbędnych inwestycji związanych 

z rozwojem zabudowy mieści się w możliwościach finansowych miasta. 

 

2.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę 
Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa się 

zapotrzebowanie na nową zabudowę biorąc pod uwagę dopuszczalną perspektywę 30 lat oraz 

możliwość zwiększenia tego zapotrzebowania, w stosunku do wyniku analiz, o 30% - ze 

względu na niepewność procesów rozwojowych w przyjętym horyzoncie czasowym. 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę wyraża się, zgodnie z przepisami, w ilości 

powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę określono w podziale na następujące, 

podstawowe funkcje zabudowy: 

 zabudowa mieszkaniowa 

 zabudowa usługowa 

 zabudowa produkcyjno-usługowa. 
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Dane statystyczne, użyte przy określaniu zapotrzebowania na nową zabudowę odnoszą się do 

stanu z 2015 r. lub również do okresu wcześniejszego, w zależności od potrzeb. 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę, zwłaszcza dla funkcji mieszkaniowej, 

w przyjętym horyzoncie czasowym określono z uwzględnieniem prognozowanych zmian 

demograficznych, kierując się przewidywaną liczbą mieszkańców miasta wg prognozy 

demograficznej GUS z 2014r. oraz prognozy demograficznej opracowanej na potrzeby 

studium. 

Jak wynika z danych GUS za ubiegłe lata oraz długoterminowych prognoz demograficznych 

GUS i prognozy demograficznej opracowanej na potrzeby studium, liczba ludności spada i 

taka tendencja ma się utrzymywać w przyszłości – w 2015 r w Bełchatowie mieszkało 58.667 

mieszkańców, w 2020 roku ma mieszkać 56,6 tys. mieszkańców, w 2025 roku liczba ludności 

Bełchatowa wyniesie ok. 54 tys. mieszkańców, natomiast w 2030 roku ok. 51 tys. 

mieszkańców. 

Jednakże biorąc pod uwagę uruchomienie w ostatnich latach na szczeblu ogólnokrajowym 

narzędzi legislacyjnych, organizacyjnych i finansowych mających na celu zwiększenie 

dzietności i pobudzenie przyrostu naturalnego, przy jednoczesnym systematycznym wzroście 

przeciętnej długości trwania życia oraz projektowanej poprawie warunków mieszkaniowych, 

można się pokusić o stwierdzenie, że w kolejnych latach może nastąpić zahamowanie 

tendencji spadkowej liczby mieszkańców miasta – dlatego w dalszych rozważaniach 

zastosowano możliwość zwiększenia zapotrzebowania na nową zabudowę o 30% - 

w stosunku do wyniku przeprowadzonych analiz.  

 

2.2. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 
Przyjmując, że wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową 

powinna zapewnić osiągnięcie w przyjętej perspektywie czasowej odpowiednią jakość życia 

mieszkańców w zakresie warunków mieszkaniowych – na poziomie zbliżonym do obecnych 

standardów europejskich. Założenie to jest spójne z wizją miasta definiującą je m.in. jako 

miasto  „Atrakcyjne w regionie jako dobre miejsce do zamieszkania, wypoczynku i 

inwestowania” i  „zapewniające nowoczesną infrastrukturę techniczną” oraz misją miasta 

sformułowaną „We współpracy z mieszkańcami i przedsiębiorcami konsekwentnie działamy 

dla zwiększania komfortu życia w Bełchatowie (...)”, zawartymi w Strategii Rozwoju Miasta 

Bełchatowa na lata 2015-2022. 

Zasób mieszkaniowy i warunki mieszkaniowe w Bełchatowie nie odpowiadają standardom 

nie tylko europejskim, lecz także krajowym. 

Zasoby mieszkaniowe 2015r.  
 

wskaźnik Polska łódzkie 
Miasto 

Bełchatów 

Wartości 

ekstremalne 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa 1 mieszkania (m
2
) 73,6 68,7 71,3 

max 

81,1 

podkarpackie 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkania na 1 osobę 

(m
2
) 

27,0 28,9 25,9 

max 

29,5 

mazowieckie 

ilość mieszkań na 1000 

mieszkańców 367 402,6 362,6 

max 

410,1 

mazowieckie 
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przeciętna ilość osób na 1 

mieszkanie 2,72 2,48 2,76 

min 

2,44 

mazowieckie 

przeciętna ilość osób na izbę 

0,71 0.69 0,69 

min 

0,67 

podlaskie, 

dolnośląskie 

Źródło: BDL GUS 
Jak pokazano wyżej, wartości wskaźników:  

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę 

 ilość mieszkań na 1000 mieszkańców 

 przeciętna ilość osób na 1 mieszkanie 

odbiegają poziomem od średnich wielkości tych wskaźników w kraju i województwie. 

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania również niekorzystnie odbiega od średniej 

krajowej. 

Przez standard europejski przyjmuje się następującą wartość wskaźników mieszkaniowych, 

opisującą jakość warunków mieszkaniowych: 

 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę – 40 m
2
 

 ilość mieszkań na 1000 mieszkańców – 500. 

Założona odpowiednio długa perspektywa czasowa osiągnięcia tych standardów na wyżej 

wskazanym poziomie daje podstawy do twierdzenia o realnej możliwości osiągnięcia tego 

celu, a przynajmniej do istotnego się do niego zbliżenia – jednak pod warunkiem zwiększenia 

dynamiki ruchu budowlanego. 

Zapotrzebowanie na nową zabudowę wynika również, jednak w ograniczonym w skali miasta 

zakresie, z prawdopodobnych ubytków w zasobach mieszkaniowych związanych 

z przewidywanymi lub możliwymi zmianami funkcji budynków w tej chwili mieszkalnych – 

głównie  w centrum miasta, w terenach zabudowy śródmiejskiej. 

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wynikające z wielkości 

zasobu mieszkaniowego, wyrażonej liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 
 

Deficyt mieszkań wynikający z nieodpowiedniej wielkości zasobu mieszkaniowego 

Rok 2015 

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców 

liczba mieszkań w 

Bełchatowie odpowiadająca 

wskaźnikom w kolumnie 1 

deficyt liczby 

mieszkań 

w Bełchatowie 

1 2 3 

362,9 (wskaźnik dla Bełchatowa) 21.274 x 

367 (wskaźnik dla Polski) 21.653 379 

402,6 (wskaźnik dla woj.łódzkiego) 23.753 2.479 

500 (wskaźnik na poziomie europejskim) 29.500 8.226 

502,2 (wskaźnik dla Łodzi) 29.630 8.356 

523,3 (wskaźnik dla Warszawy) 30.875 9.600 
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Deficyt mieszkań w Bełchatowie liczony na podstawie liczby mieszkań przypadających na 

1000 mieszkańców na poziomie wskaźnika dla Polski wynosi obecnie 379, dla woj, łódzkiego 

blisko 2.5 tys, natomiast w stosunku do poziomu europejskiego 8,2 tys. Deficyt w stosunku 

do Łodzi jest jeszcze wyższy – blisko 8,4 tys jak i w stosunku do  Warszawy – 9,6 tys. 

Deficyt liczby mieszkań w horyzoncie do 2030 r. z uwzględnieniem prognoz 

demograficznych 
Pożądana liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, niezbędna do osiągnięcia pod tym 

względem poziomu europejskiego będzie maleć wraz z prognozowanym spadkiem liczby 

ludności w mieście. W przewidywanej w 2030 roku liczbie mieszkańców miasta równej 51 

tys. osób, tak określona wielkość zasobu mieszkaniowego powinna wynosić 25.500, a więc o 

4.2 tys mieszkań więcej niż obecnie. 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową do 2030 r. wynikające 

z wielkości zasobu mieszkaniowego 

wyszczególnienie rok 

Zapotrzebowanie  

na nową zabudowę mieszkaniową do 2030 r. 

wynikające z wielkości zasobu mieszkaniowego 

2015 2030 

liczba mieszkań na 

1000 mieszkańców 

362,9 500 

liczba 

mieszkańców 

(tys.osób) 

59 51 

liczba mieszkań  21.274 25.500 Liczba mieszkań ogółem: 4.200 

Zapotrzebowanie  

na nową zabudowę 

mieszkaniową do 2030 r. 

wynikające z wielkości zasobu 

mieszkaniowego 

w tym: 

- w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

1260 

2.940 

Ilość powierzchni użytkowej ogółem: 512.409m
2
 

w tym: 

- w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej 

- w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

65.529m
2
 

446.880m
2
 

 

Uwzględniając dotychczasowe tendencje rozwoju zabudowy mieszkaniowej wyrażające się 

przewagą mieszkań oddawanych do użytkowania w budynkach jednorodzinnych (70%) oraz 

biorąc pod uwagę średnią powierzchnię mieszkania w zabudowie jednorodzinnej (152m
2
) 

i wielorodzinnej (52m
2
) ilość łącznej powierzchni użytkowej nowej zabudowy mieszkaniowej 

wynosi 512.409 m
2
. 

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wynikające 

z warunków mieszkaniowych w mieście, wyrażonych przeciętną powierzchnią użytkową 

mieszkania na osobę 
Deficyt mieszkań wynikający z nieodpowiednich warunków mieszkaniowych 

Rok 2015 

przeciętna powierzchnia użytkowa 

mieszkania na 1 osobę 

 

przeciętna powierzchnia 

użytkowa mieszkań w 

Bełchatowie odpowiadająca 

wskaźnikom w kolumnie 1 

deficyt powierzchni 

użytkowej mieszkań 

w Bełchatowie 
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(m
2
) (m

2
) (m

2
) 

1 2 3 

25,9 (wskaźnik dla Bełchatowa) 1.517.038 x 

27,0 (wskaźnik dla Polski) 1.584.009 66.971 

27,1 (wskaźnik dla Łodzi) 1.589.876 72.838 

28,9 (wskaźnik dla woj.łódzkiego) 1.695.476 178.483 

30,8 (wskaźnik dla Warszawy) 1.806.944 289.906 

40,0 (wskaźnik na poziomie europejskim) 2.346.680 829.642 

Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, deficyt ilości powierzchni użytkowej mieszkań w 

mieście, określony na podstawie przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 osobę, 

mniejszej od wskaźników w różnych, przywołanych powyżej, jednostkach terytorialnych, 

wynosi obecnie od blisko 67 tys. m
2
 do blisko 830 tys. m

2
.  

 

Deficyt powierzchni użytkowej w horyzoncie do 2030 r. z uwzględnieniem prognoz 

demograficznych 
Pożądana łączna powierzchnia użytkowa mieszkania, niezbędna do osiągnięcia pod tym 

względem poziomu europejskiego będzie maleć wraz z prognozowanym spadkiem liczby 

ludności w mieście. W przewidywanej w 2030 roku liczbie mieszkańców miasta równej 51 

tys. osób, łączna powierzchnia użytkowa mieszkań, gwarantująca osiągnięcie standardu 

europejskiego pod tym względem, powinna wynosić 2.040.000 m
2
, a więc o 522.962 m

2
 

więcej niż jest obecnie. 

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową do 2030 r. wynikające 

z warunków mieszkaniowych 

wyszczególnienie rok 

Zapotrzebowanie  

na nową zabudowę mieszkaniową do 

2030 r. 

wynikające z warunków 

mieszkaniowych 

2015 2030 

Przeciętna 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkania (m
2
) 

25,9 40,0 

liczba 

mieszkańców 

(osoby) 

58.667 51.000 

powierzchnia 

użytkowa 

mieszkań 

(m
2
) 

1.517.038 2.040.000 
ilość powierzchni 

użytkowej mieszkań 
522.962 m2 

 

Wnioski 
Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, niezależnie od czynników wpływających 

na sposób obliczania tego zapotrzebowania (niedostateczna liczba mieszkań, niedostateczna 

jakość warunków mieszkaniowych) kształtuje się na podobnym poziomie ( w przeliczeniu na 

powierzchnię użytkową: od 512,4 tys. do 523,0 tys. Przyjmując wartość średnią określa się 
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maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę, w perspektywie do 2030 r., wyrażone 

w ilości powierzchni użytkowej nowej zabudowy na poziomie 517.700 m
2
. 

Zapotrzebowanie to zwiększa się o 15 % w związku z niepewnością procesów rozwojowych, 

w tym z niepewności co do tendencji demograficznych. Niepewność ta wynika także z 

prawdopodobnego niewykorzystania pod zabudowę niektórych terenów przeznaczonych pod 

zabudowę ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (w związku z czym, teoretyczna chłonność terenów przeznaczonych pod 

zabudowę w m.p.z.p. w rzeczywistości będzie mniejsza). 

 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową do 2030 r., wynikające 

z analiz oraz po zwiększeniu zapotrzebowania o 15% w związku z niepewnością 

procesów rozwojowych 

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową do 

2030r. 

powierzchnia 

użytkowa 

maksymalne zapotrzebowanie wynikające z wykonanych analiz 517.700 m
2
 

po zwiększeniu o 15%  

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową 595.400 m
2
 

 

 

2.3. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową oraz produkcyjno-  

usługową 
Wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę usługową oraz produkcyjno-  

usługową określono biorąc pod uwagę: 

 sytuację ekonomiczną miasta 

 konieczność zróżnicowania bazy ekonomicznej, w tym pod względem rozwoju 

przedsiębiorczości mieszkańców jaki i pozyskiwania inwestorów z zewnątrz, z nowych 

branż o charakterze zarówno produkcyjnym jak i usługowym 

 wzrost dochodów miasta 

 konieczność sprostania konkurencji miasta w otoczeniu subregionalnym i regionalnym 

jako ośrodka miejsc pracy 

 zwiększone możliwości rozwoju nowych obszarów usługowo-produkcyjnych z uwagi na 

zrealizowaną północną obwodnicę miasta 

 zwiększone możliwości rozwoju nowych obszarów usługowo-produkcyjnych z uwagi na 

podpisane porozumienia i określone terminy realizacji wschodniej obwodnicy miasta. 

Liczba mieszkańców miasta sukcesywnie się zmniejsza -  i taka tendencja ma się utrzymywać 

dalej w rozpoznanej perspektywie do 2030 r. Odbywa się to głównie poprzez migracje z 

miasta Bełchatowa do Gminy Bełchatów, otaczającej miasto (głównie z uwagi na cenę 

działek budowlanych) – natomiast Gmina Bełchatów nie zapewnia adekwatnej ilości miejsc 

pracy – w usługach czy produkcji, ani nie zapewnia pełnego zakresu usług publicznych – 

funkcje te dla mieszkańców Gminy Bełchatów jak i Miasta Bełchatowa zapewnia miasto 

Bełchatów- w swoich granicach administracyjnych. 

Dla potrzeb określenia zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową oraz usługowo- 

produkcyjną przyjęto perspektywę do 2013 r. 

 

 

 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I 

92 

 

Zabudowa usługowa  
W celu określenia zapotrzebowania na nową zabudowę usługową, założono, że usługi 

(również usługi publiczne) będą świadczone na coraz wyższym poziomie, przy zapewnieniu 

użytkownikom najlepszego komfortu z ich korzystania. Biorąc powyższe pod uwagę, zakłada 

się, że powierzchnia użytkowa zabudowy usługowej/1 mieszkańca będzie wzrastać i 

uwzględniając przyjęta perspektywę czasową do 2030 r. – przyjmuje się, że powierzchnia 

użytkowa może wzrosnąć o 10 m
2
/1 mieszkańca.  

Przy przewidywanej w prognozie demograficznej ilości mieszkańców w 2030 r. na poziomie 

51 tysięcy mieszkańców, po wzięciu pod uwagę powyżej opisanych założeń, zapotrzebowanie 

na nową zabudowę usługową wyniesie 510.000 m2 powierzchni użytkowej budynków. 

Po zwiększeniu zapotrzebowania o 15% - w związku z niepewnością procesów rozwojowych 

oraz przyjętym horyzontem czasowym, przyjmuje się do dalszych analiz wartość 

maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę usługową, określona w ilości 

powierzchni użytkowej = 586.500 m
2
 – w perspektywie do 2030 r.. 

 

Zabudowa  produkcyjno -  usługową 
Sukcesywnie zmniejsza się zatrudnienie mieszkańców Bełchatowa w Elektrowni i Kopalni 

Bełchatów. Miasto aktywnie stara się o dalsze pozyskiwanie nowych pracodawców, 

tworzących miejsca pracy dla pracowników produkcji, w strefach ekonomicznych przy ul. 

Przemysłowej i Czaplinieckiej. Oddana do użytkowania w grudniu 2016 r. północna 

obwodnica miasta zapewniła dogodny dojazd do obszarów strefy przemysłowej usytuowanej 

po obu stronach ulicy Czaplinieckiej – co uczyniło te tereny bardziej atrakcyjnymi dla 

potencjalnych inwestorów. W latach 2012-2023, zgodnie z zawartymi umowami, zostanie 

wybudowana wschodnia obwodnica miasta – co, po realizacji ulicy łączącej wschodnią 

obwodnicę miasta z ulicą Przemysłową, umożliwi nie tylko dogodne skomunikowanie 

funkcjonujących terenów produkcyjnych położonych po obu stronach ulicy Przemysłowej 

(umożliwi dojazd do nich bez konieczności przejeżdżania przez centrum miasta), ale też 

zapewni dojazd do przyszłych terenów usługowo-produkcyjną (ustalonych planem 

miejscowym) usytuowanych pomiędzy linią kolejową a oczyszczalnią ścieków.  

Mając na uwadze powyższe, w celu określenia zapotrzebowania na nową zabudowę 

usługowo-produkcyjną przyjęto, że w horyzoncie najbliższych 30 lat zatrudnienie w tym 

sektorze ma znaleźć 2.000 osób (1/6 wszystkich pracujących w 2015 r. wg danych GUS).  

Przy określaniu tego zapotrzebowania przyjęto, że wraz z rozwojem gospodarki i nowych 

technologii, procesy produkcji będą podlegać stopniowej automatyzacji – zatem przyjęto 

następujące wskaźniki, zgodnie z którymi: 

 40% procent pracowników będzie zatrudnionych w zakładach o wysokim stopniu 

automatyzacji, gdzie średnia powierzchnia użytkowa/1 pracownika wynosi 400 m
2
 

 35% procent pracowników będzie zatrudnionych w zakładach o średnim stopniu 

automatyzacji, gdzie średnia powierzchnia użytkowa/1 pracownika wynosi 250 m
2
 

 25% procent pracowników będzie zatrudnionych w zakładach o niskim stopniu 

automatyzacji, gdzie średnia powierzchnia użytkowa/1 pracownika wynosi 50 m
2
. 

Zatem; 

40% z 2000 osób x 400 m
2
 + 35% z 2000 osób x 250 m

2
 + 25% z 2000 osób x 50 m

2  
= 

520.000 m
2
 . 

Uwzględniając maksymalne możliwe zwiększenie zapotrzebowanie na nową zabudowę o 

15% - w związku z niepewnością procesów rozwojowych - przyjmuje się do dalszych analiz 

wartość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę produkcyjno -  usługową, 

określona w ilości powierzchni użytkowej = 598.200 m
2
 – w perspektywie do 2030 r. 
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Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę podsumowanie 
Maksymalne zapotrzebowanie na nowa zabudowę zostało określone w perspektywie do 2030 

r. i kształtuje się ono następująco: 

 

maksymalne 

zapotrzebowanie na 

nową zabudowę 

wynikające z analiz 
zwiększenie 

zapotrzebowania  

po zwiększeniu 

zapotrzebowania 

powierzchnia użytkowa 

(m
2
) 

powierzchnia użytkowa 

(m
2
) 

zabudowa mieszkaniowa 517.700 15% 595.400 

zabudowa usługowa 566.200 15% 586.500 

zabudowa  produkcyjno-  

usługową 
365.400 15% 598.200 

razem: 1.780.100 

 

2.4. Możliwości lokalizacji nowej zabudowy 
 

Zasoby terenów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę 
Funkcje zabudowy możliwej do realizacji na poszczególnych terenach przyjęto zgodnie 

z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stan 

na koniec 2016 r.), w ilości przedstawionej poniżej. 

 

Ilość terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową 

Jednostka 

urbanistyczna 

(wg oznaczeń  

II edycji studium 

z 2010 r.) 

Funkcje terenów przeznaczonych do zainwestowania zabudową 
(ilość powierzchni w ha) 

zabudowa 

wielorodzinna 

zabudowa 

jednorodzinna 

zabudowa usługowa zabudowa 

produkcyjno-

usługowa  
zabudowa 

usługowa 

usług 

publicznych 

A 40,7 66,4 89,7 8,4 0,4 

B 66,1 129,5 70,7 3,9 - 

C 2,9 76,6 39,6 25,9 29,5 

D 4,7 111,1 65,9 22,8 28.1 

E 3,0 93,1 20,9 4,3 - 

F 15,1 88,1 59,6 - 20,0 

G - 3,2 42,1 - 63,3 

H - 130,4 41,1 - 4,1 

razem: 132,5 698,4 
429,6 65,3 

145,4 
494,9 

Łącznie: 1.471,2 
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Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
Analiza wykorzystania terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stan na 

koniec 2016 r.). W jednostkowych przypadkach przyjęto inne niż ustalone dotychczas 

przeznaczenie terenu – zgodnie ze sporządzanymi obecnie zmianami planu – w 

obowiązującym planie wskazano tereny rolne, zmiana polega na przeznaczeniu części z nich 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Przyjęto, że możliwość lokalizacji nowej 

zabudowy dotyczy terenów (działek) przeznaczonych pod zabudowę, które do końca 2016r. 

nie zostały zabudowane lub nie są w trakcie realizacji zabudowy. 

 

jednostka urbanistyczna 

(wg oznaczeń  

II edycji studium z 2010 r.) 

ilość działek 

zabudowanych 

rezerwa - 

ilość działek 

niezabudowanych 

A 862 82 

B 925 407 

C 304 143 

D 555 448 

E 958 424 

F 530 305 

G 7 2 

H 522 392 

razem: 4.663 
powierzchnia: 474,4 ha 

2.203 
powierzchnia: 224,1 ha 

łącznie: 6866 

powierzchnia: 698,4 ha 

 

Łączna powierzchnia terenów (wg ustaleń obowiązujących m.p.z.p) przeznaczonych pod 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinna wynosi 698,4 ha. Przy łącznej ilości działek = 6866, 

powierzchnia jednej działki budowlanej wynosi 1.017 m
2
. 

Zgodnie z przeprowadzonymi w powyżej opisany sposób analizami, rezerwa w postaci ilości 

działek niezabudowanych, a przeznaczonych ustaleniami miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną, wynosi 2.203 

działki o łącznej powierzchni = 224,1 ha. 
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Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 
Wielkość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, przyjętą 

zgodnie z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 132,5 ha 

 

jednostka urbanistyczna 

(wg oznaczeń  

II edycji studium z 2010 r.) 

wielkość terenu 

wykorzystanego 

ha 

rezerwa  

ha 

A 40,7 - 

B 60,7 5,4 

C 1,7 1,2 

D 3,3 1,4 

E 3,0 - 

F 11,0 4,1 

G - - 

H - - 

razem: 120,4 12,1 

łącznie: 132,5 

 

Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, wg ustaleń 

obowiązujących planów, występują: 

 w centralnej części osiedla Przytorze (blisko 0,6 ha) 

 w centralnej części osiedla Ludwików (4,9 ha) 

 po południowej stronie ul. Wrzosowej w osiedlu Czaplinieckim (1,2 ha) 

 po północnej stronie ul. Cegielnianej w osiedlu Domiechowice (blisko 1,4 ha) 

 popołudniowej stronie ul.Olsztyńskiej w osiedlu Politanice (blisko 0,3 ha) 

 w centralnej części osiedla Binków – po południowej stronie ulicy Budryka oraz między 

ul. Św.Barbary a Węglową (łącznie 3,8 ha) 

 poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku obecnego Sądu Rejonowego na mieszkania 

socjalne. 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi w powyżej opisany sposób analizami, rezerwa terenów 

przeznaczonych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod 

zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną, wynosi 12,1 ha. 
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Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową (w tym usług publicznych) 
Wielkość terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową (w tym usług publicznych), 

przyjętą zgodnie z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 494,9 ha. 

 

jednostka urbanistyczna 

(wg oznaczeń  

II edycji studium z 2010 r.) 

wielkość terenu 

wykorzystanego 

ha 

rezerwa  

ha 

A 96,3 1,8 

B 60,0 14,6 

C 49,0  16,5 

D 77,5 11,2 

E 18,7 6,5 

F 30,3 29,3 

G 29,4 12,7 

H 32,6 8,5 

razem: 393,8 101,1 

łącznie: 494,9 

Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową (w tym usług publicznych), wg 

ustaleń obowiązujących planów, występują głównie: 

 w zachodniej części osiedla Śródmieście, po zachodniej stronie ulicy Pabianickiej – tereny 

przeznaczone głównie pod usług publiczne (1,6 ha) 

 w zachodniej części osiedla Okrzei, u zbiegi ul. Okrzei i 1 Maja (0,2 ha) 

 we wschodniej części osiedla Przytorze, wzdłuż ul. Wojska Polskiego ( 0,6 ha) 

 w centrum osiedla Ludwików (łącznie 12,8 ha) 

 w zachodniej części osiedla Ludwików, po południowej stronie ul. Lipowej (1,8 ha) 

 w południowej części osiedla Lipy, na zachód od ul. Transportowej (1,0 ha) 

 w obszarze osiedla Czaplinieckiego: 

- na północ i południe od u. Kuklińskiego (łącznie 4,2 ha) 

- na zachód od ul. Czeremchowej (3,0 ha) 

- tereny usług publicznych , na zachód od ul. Czaplinieckiej (łącznie 8,4 ha) 

 w osiedlu Domiechowice: 

- na południe od ul. Zakątek (łącznie 2,8 ha) 

- na północ od ul. Cegielnianej (8,2 ha) 

 w osiedlu Dobrzelów, za północ od Ujęcia Wody (0,9 ha) 

 w obszarze osiedla Politanice: 

- po zachodniej stronie projektowanej wschodniej obwodnicy miasta 5,6 ha) 

-  pomiędzy ulicami Czyżewskiego i Wspólną (14,4 ha) 

- po wschodniej stronie ul. Staszica (0,5 ha) 

- na południe od ul. Czyżewskiego (2,6 ha) 

 w obszarze osiedla Binków: 

- u zbiegu ulic: św. Faustyny i Staszica (1,0 ha) 

- po zachodniej stronie projektowanej wschodniej obwodnicy miasta ( 1,2 ha) 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom I 

97 

 

- między linia kolejową a ulicą Goetla (łącznie 9,6 ha) 

 w osiedlu Edwardów, między linia kolejowa a ulicą Armii Krajowej (10,5 ha) 

 w osiedlu Zamoście: 

- u zbiegu ulicy Wojska Polskiego i linii kolejowej (1,9 ha) 

- po zachodniej stronie ul. Ampere'a (0,4 ha) 

 w obszarze osiedla Zdzieszulice, po południowej stronie Oczyszczalni ścieków (2,1 ha) 

 w obszarze osiedla Grocholice: 

- na południe od cmentarza przy ul. Tylnej (0,2 ha) 

- po południowej stronie ul. Piotrkowskiej (0,2 ha) 

- u zbiegu ul. Południowej i projektowanej wschodniej obwodnicy miasta (0,4 ha) 

- po zachodniej stronie  projektowanej wschodniej obwodnicy miasta (4,0 ha) 

- na wschód od ul. Radomszczańskiej (0,2 ha) 

- na zachód od ul. Częstochowskiej (0,9 ha). 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi w powyżej opisany sposób analizami, rezerwa terenów 

przeznaczonych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod 

zabudowę usługową, wynosi 101,1 ha. 

 

Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową 
Wielkość terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową, przyjętą 

zgodnie z ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego wynosi 145,4 ha. 

 

jednostka urbanistyczna 

(wg oznaczeń  

II edycji studium z 2010 r.) 

wielkość terenu 

wykorzystanego 

ha 

rezerwa  

ha 

A 0,4 - 

B - - 

C 1,0 28,5 

D 1,0 27,1 

E - - 

F 12,8 7,2 

G 39,1 24,2 

H 4,1 - 

razem: 58,4 87,0 

łącznie: 145,4 

 

Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową, wg ustaleń 

obowiązujących planów, występują: 

 w obszarze osiedla Domiechowice, po obu stronach północnej obwodnicy miasta: 

- na południe od ul. Czaplinieckiej (28,5 ha) 

- na północ od ulicy Czaplinieckiej (27,1 ha) 

 w obszarze osiedla Politanice: 
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- u zbiegu ulic Skorupki i Skargi (5,1 ha) 

- po południowej stronie linii kolejowej (2.1 ha) 

 w obszarze osiedla Zamoście: 

- przy ul. Ciepłowniczej (2,9 ha) 

- po  północnej stronie projektowanej południowej obwodnicy miasta (3,8 ha) 

 w obszarze osiedla Zdzieszulice, pomiędzy oczyszczalnią ścieków a linia kolejową (17,5 

ha). 

 

Zgodnie z przeprowadzonymi w powyżej opisany sposób analizami, rezerwa terenów 

przeznaczonych ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod 

zabudowę produkcyjno-usługową,, wynosi 87,0 ha. 

 
2.5. Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę 
Chłonność, wyrażona w powierzchni użytkowej zabudowy o funkcji usługowej, w tym 

handlowo-usługowej oraz usług publicznych, rozumianą jako możliwość lokalizowania 

nowej zabudowy oszacowano na podstawie ustaleń obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z wymogami ustawowymi, dokonano szacunku chłonności: 

 obszarów „o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” 

 innych obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę 

- rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy. Chłonność ta 

wyrażana jest w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy. 

Przyjęto następujące podstawowe funkcje zabudowy: 

 zabudowa mieszkaniowa 

 zabudowa usługowa 

 zabudowa usługowo- produkcyjna. 

W Bełchatowie, dla całego obszaru miasta (za wyjątkiem terenów zamkniętych kolei), 

obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Z tego względu - niezależnie 

od tego, w jakim stopniu została zrealizowana docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna 

poszczególnych obszarów, zakładana ustaleniami planu miejscowego – możliwość 

lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy określają plany miejscowe, w których 

zostały ustalone konkretne przeznaczenie terenów. Nie ma zatem niebezpieczeństwa 

pominięcia w szacowaniu chłonności możliwości lokalizacji nowej zabudowy na 

jakiejkolwiek części obszaru o ukształtowanej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej. 

 

Obszar miasta został, dla celów II edycji studium, podzielony na 8 jednostek urbanistycznych 

– dla takich też jednostek sporządzone zostały analizy chłonności obu typu obszarów: 

 typ I - obszarów „o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej” 

 typ II  - innych obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę. 

 

Zabudowa mieszkaniowa 
Dla potrzeb oszacowania chłonności terenów: 

 dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przyjęto powierzchnię użytkową 1 

mieszkania = 150 m
2 

(zgodnie z  zaobserwowanymi w danych GUS tendencjami) 

 dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przyjęto, że z powierzchni terenu w liniach 

rozgraniczających (wg ustaleń planu obowiązującego) 20% zajmie powierzchnia 

zabudowy o średniej wysokości 3 kondygnacji – z tak otrzymanej wartości powierzchni 
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całkowitej budynku możliwego do zrealizowania 70% stanowić będzie powierzchnia 

użytkowa zabudowy. 

jednostka  
typy 

obszarów 

zabudowa  

mieszkaniowa jednorodzinna 

zabudowa  

mieszkaniowa wielorodzinna 

ilość działek 

niezabudowanych 

powierzchnia 

użytkowa 

m
2
 

powierzchnia  

ha 

powierzchnia 

użytkowa 

m
2
 

A typ I    82   12.300 - - 

B typ I  407   61.050 - - 

typ II - - 5,4 2.268 

C typ I  80   12.000 1,2   504 

typ II  63     9.450 - - 

D typ I  330   49.500 1,4   588 

typ II  118   17.700 - - 

E typ I  380   57.000 - - 

typ II    44     6.600 - - 

F typ I  235   35.250 4,1 1.722 

typ II    70   10.500 - - 

G typ I     2       300 - - 

typ II - - - - 

H typ I  320   48.000 - - 

typ II    72   10.800 - - 

RAZEM 2.203 330.450 12,1 5.082 

Chłonność obszarów zabudowy mieszkaniowej: 

 jednorodzinnej, rozumianą jako możliwość lokalizowania nowej zabudowy oszacowano 

na 330.450 m
2 

powierzchni użytkowej 

 wielorodzinnej, rozumianą jako możliwość lokalizowania nowej zabudowy oszacowano 

na 5.100 m
2 

powierzchni użytkowej 

- co stanowi łącznie blisko 335.600 m
2 

powierzchni użytkowej budynków. 

 

Zabudowa usługowa 
Dla potrzeb oszacowania chłonności terenów zabudowy usługowej przyjęto, że z powierzchni 

terenu w liniach rozgraniczających (wg ustaleń planu obowiązującego) 40% zajmie 

powierzchnia zabudowy o średniej wysokości 2 kondygnacji – z tak otrzymanej wartości 

powierzchni całkowitej budynku możliwego do zrealizowania 70% stanowić będzie 

powierzchnia użytkowa zabudowy. 

jednostka  
typy 

obszarów 

zabudowa usługowa 

powierzchnia  

ha 

powierzchnia 

użytkowa 

m
2
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A typ I  1,8 10.080 

B typ I 2,6 14.560 

typ II 12,0 67.200 

C typ I 5,5 30.800 

typ II 11,0 61.600 

D typ I - - 

typ II 11,2 62.720 

E typ I - - 

typ II 6,5 36.400 

F typ I 24,6 137.760 

typ II 4,7 26.320 

G typ I 12,7 71.120 

typ II - - 

H typ I 8,5 47.600 

typ II - - 

RAZEM 101,1 566.160 

 

Chłonność obszarów zabudowy usługowej, rozumianą jako możliwość lokalizowania nowej 

zabudowy oszacowano na 566.200 m
2 

powierzchni użytkowej budynków. 

 

Zabudowa produkcyjno-  usługową 
Dla potrzeb oszacowania chłonności terenów zabudowy usługowo-produkcyjna przyjęto, że 

z powierzchni terenu w liniach rozgraniczających (wg ustaleń planu obowiązującego) 60% 

zajmie powierzchnia zabudowy o wysokości 1 kondygnacji – z tak otrzymanej wartości 

powierzchni całkowitej budynku możliwego do zrealizowania 70% stanowić będzie 

powierzchnia użytkowa zabudowy. 

 

jednostka  
typy 

obszarów 

zabudowa usługowo-produkcyjna 

powierzchnia  

ha 

powierzchnia 

użytkowa 

m
2
 

A typ I  - - 

B typ I - - 

typ II - - 

C typ I - - 

typ II 28,5 119,700 

D typ I 6,4 26.880 

typ II 20,7 86.940 
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E typ I - - 

typ II - - 

F typ I 5,1 21.420 

typ II 2,1 8.820 

G typ I 2,9 12.180 

typ II 21,3 89.460 

H typ I - - 

typ II - - 

RAZEM 87,0 365.400 

 

Chłonność obszarów zabudowy usługowo-produkcyjna, rozumianą jako możliwość 

lokalizowania nowej zabudowy oszacowano na 365.400 m
2 

powierzchni użytkowej 

budynków. 

 

Chłonność obszarów (możliwość lokalizowania nowej zabudowy)  

Podsumowanie  
Chłonność obszarów przeznaczonych po zabudowę, dotąd niezagospodarowanych, 

a o przeznaczeniu przesądzonym w obowiązujących planach miejscowych, szacuje się w skali 

miasta w ilości 1.267.200 m
2 

powierzchni użytkowej nowej zabudowy, przy czym 26,5% 

przypada na nową zabudowę mieszkaniową, 44,7% na nową zabudowę usługową, a 28,8% na 

nową zabudowę usługowo-produkcyjną. 

 

Łączna chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę 

Rodzaj zabudowy
 

 
powierzchnia użytkowa  

m
2
 

Udział procentowy 

zabudowa 

mieszkaniowa: 

jednorodzinna 330.450 
335.550 

26,1% 
26,5% 

wielorodzinna 5.100
 
 0,4% 

zabudowa usługowa 566.200 44,7% 

zabudowa produkcyjno-usługowa 365.400 28,8% 

ogółem: 1.267.150 100% 
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2.6. Zapotrzebowanie na nową zabudowę a możliwość lokalizacji zabudowy na 

obszarach przeznaczonych pod zabudowę 
 

Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę a możliwość jej lokalizacji – w podziale na 

funkcje zabudowy – porównanie maksymalnego w skali miasta zapotrzebowanie na nową 

zabudowę z sumą powierzchni użytkowej zabudowy możliwej do zlokalizowania na 

obszarach przeznaczonych pod zabudowę przedstawia się następująco: 

 

funkcja zabudowy 

maksymalne 

zapotrzebowanie  

na nową zabudowę 

chłonność - możliwość 

lokalizowania nowej 

zabudowy 

różnica pomiędzy 

zapotrzebowanie  

na nową zabudowę a 

możliwością jej 

lokalizowania  

(kol.2 – kol.3) 

powierzchnia użytkowa (m
2
) 

1 2 3 4 

zabudowa 

mieszkaniowa 
595.400 335.550 259.850 

zabudowa usługowa 586.500 566.200 20.300 

zabudowa 

produkcyjno-

usługowa 

598.200 365.400 232.800 

ogółem: 1.780.100 1.267.150 512.950 

 

Wyniki porównania maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę – w podziale na 

funkcje – z możliwością lokalizowania nowej zabudowy o danej funkcji na obszarach 

przeznaczonych pod tę zabudowę (na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej oraz na innych obszarach przeznaczonych w planach 

miejscowych pod zabudowę) przedstawiają się następująco (w m2 
powierzchni użytkowej): 

 

zabudowa mieszkaniowa maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę (po zaokrągleniu) o 260.000 m2 

zabudowa usługowa maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę o 20.300 m2 

zabudowa produkcyjno-  

usługowa 

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę o 232.800 m2 

Zabudowa ogółem: maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę o 513.100 m2 

 

 


