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Rozdział I 

Cele i założenia rozwoju miasta 

 

Wizja i Misja dla miasta Bełchatowa 

 

Zgodnie z obowiązującą Strategią Rozwoju  Miasta Bełchatowa  

 - wizja miasta Bełchatowa: 

 

BEŁCHATÓW – ENERGETYCZNA STOLICA POLSKI, 

W 2022 ROKU TO MIASTO: 

RE:AGUJĄCE NA WYZWANIA I INNOWACJE 

ANGAŻUJĄCE MIESZKAŃCÓW W TWORZENIE SUKCESÓW WŁASNYCH  

I MIASTA 

ATRAKCYJNE W REGIONIE JAKO DOBRE MIEJSCE DO ZAMIESZKANIA 

WYPOCZYNKU I INWESTOWANIA 

OFERUJĄCE WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH 

ZAPEWNIAJĄCE NOWOCZESNĄ INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ 

ROZWIJAJĄCE SIĘ Z POSZANOWANIEM ŚRODOWISKA NATURALNEGO 
 

-  misja dla miasta Bełchatowa: 

 
WE WSPÓŁPRACY Z MIESZKAŃCAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI  

KONSEKWENTNIE DZIAŁAMY DLA ZWIĘKSZANIA KOMFORTU ŻYCIA W 

BEŁCHATOWIE, ZAPEWNIENIA STABILNYCH MIEJSC PRACY I ROZWOJU 

MIASTA JAKO LIDERA REGIONU 

 

Określono trzy podstawowe obszary strategiczne dla rozwoju Miasta Bełchatowa: 

inwestycyjny, społeczny i gospodarczy. 

Obszar inwestycyjny obejmuje problematykę związaną z infrastrukturą komunalną 

i komunikacyjną Miasta, w szczególności w zakresie transportu zbiorowego, układów 

komunikacyjnych oraz ochrony środowiska.  

Obszar społeczny obejmuje działania Miasta w zakresie usług publicznych, pomocy 

społecznej, oświaty, bezpieczeństwa oraz budowy tożsamości lokalnej mieszkańców.  

Obszar gospodarczy obejmuje tematykę kompleksowej oferty dla przedsiębiorców 

zainteresowanych inwestowaniem na terenie Miasta, tematykę rozwoju innowacyjnej 

gospodarki oraz turystyki. 

 

W zakresie zagospodarowania przestrzennego, jako realizację przyjętych powyżej celów 

strategicznych można wskazać: 

- racjonalizację rozwoju miejskich struktur przestrzennych, zapewnienie ich 

efektywnego funkcjonowania oraz zapewnienie oferty terenowej dla różnorodnych 

nowych inwestycji, 

- kształtowanie struktury miejskiej, zharmonizowanej ze środowiskiem 

przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym 

- podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych 

- zapewnienie ciągłości rozwoju. 
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Rozdział II 

Kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu 

terenów  

Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania 

terenów 
 

1. Kształtowanie struktury przestrzennej miasta 
 

1.1. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 

Miasto Bełchatów rozwinęło się wokół dwóch historycznych centrów, które stanowią: 

1) układ dwóch placów: Narutowicza i Wolności z łączącą je ulicą 19 stycznia oraz 

zamykającą plac Narutowicza ulicą Kościuszki, kościołem p.w. Narodzenia NMP 

z plebanią, ulicą 9 Maja i zespołem dworsko-parkowym przy ul. Rodziny Hellwigów; 

2) Rynek Grocholski z kościołem p.w. Wszystkich Świętych. 

W rejonie pierwszego z nich ulokowane są najważniejsze obiekty administracyjne 

miasta: Urząd Miasta Bełchatowa, Urząd Gminy Bełchatów, Starostwo Powiatowe w 

Bełchatowie oraz Powiatowa Komenda Policji, Sąd Rejonowy, Miejskie Centrum 

Kultury, Muzeum Regionalne, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna. Dookoła 

wykształciła się tkanka zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej wielo- i jednorodzinnej 

– osiedli Śródmieście, Budowlanych, 1000 lecia, Wolności, Żołnierzy POW, Okrzei, 

Górnik, Konopnickiej, Kopernika, a dalej: Dolnośląskiego, Przytorza, Słonecznego, 

Olsztyńskiego, Czaplinieckiego, Bełchatówek, Binków, zachodniej części osiedla 

Politanice, Ludwików.  

Wokół drugiego z centrów powstała zabudowa usługowa i mieszkaniowa jednorodzinna 

osiedla Grocholice. 

Przez centrum miasta z północy na południe przepływa rzeka Rakówka. Wraz z trzema 

lewobrzeżnymi dopływami jest jednym z najważniejszych elementów struktury 

przyrodniczej miasta. Tereny otwarte systemu dolinnego stanowią zaplecze rekreacyjne 

dla mieszkańców miasta. Urządzone są tu nie tylko parki, skwery, ale również boiska, 

place zabaw. Następnym, bardzo wartościowym elementem struktury przyrodniczej 

miasta są tereny leśne, które występują głównie w zachodniej części miasta – są 

własnością w większości lasów Państwowych, sporo jest też lasów prywatnych, czy też 

będących własnością wspólnot. 

Obszar miasta, od czerwca 2015 r., pokryty jest miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego – jedynie za wyjątkiem terenów zamkniętych linii kolejowej. Dlatego też 

jego rozwój przestrzenny będzie utrzymany w granicach terenów przeznaczonych na cele 

budowlane w obowiązujących miejscowych planach. Ustalenia tych planów realizują 

politykę przestrzenną zawartą w kierunkach zagospodarowania przestrzennego edycji 

studium przyjętej w 2010 r. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

uchwalone w latach 2010 - 2015 nie przeznaczyły do zabudowy 100% obszarów 

możliwych do zainwestowania wg kierunków obowiązującego studium. Dlatego też w tej 

edycji studium zmniejszono obszar możliwy do zabudowy. 

Głównym działaniem realizującym kierunkiem zagospodarowania przestrzeni będzie 

wypełniane wolnych przestrzeni w istniejących strukturach urbanistycznych. Struktura 

funkcjonalno-przestrzenna zainwestowanej części miasta jest zdefiniowana już 

istniejącym zagospodarowaniem i nie będzie tu większych ani zasadniczych zmian.  

Wolne tereny przeznaczone do zainwestowania oraz proponowane dla nich 

przeznaczenie opisano dla każdej z wyodrębnionych jednostek urbanistycznych. 

W studium wskazano także rezerwy rozwojowe na obrzeżach miasta, położone miedzy 

terenami zainwestowanymi a granicami miasta, jako perspektywiczny kierunek 

przekształceń dotychczasowych terenów rolnych o obniżonym potencjale produkcyjnym. 
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1.2.Wskaźniki i parametry zagospodarowania terenów 

Dla terenów zainwestowanych parametry udziału powierzchni biologicznie czynnych 

w powierzchni działki i wysokości zabudowy oraz związane z nimi wskaźniki udziału 

powierzchni zabudowanej i intensywności zabudowy, jako podstawowe narzędzia 

planistyczne określania standardu zagospodarowania i kształtu przestrzeni, powinny 

zmierzać do utrzymania i wzbogacania wewnętrznej różnorodności miasta oraz szerokiej 

i zróżnicowanej oferty inwestycyjnej, a także podkreślać odrębność i indywidualną 

tożsamość jego fragmentów. 

Liczba i rozmaitość nakładających się uwarunkowań jest znaczna - można jednak 

sformułować pewne generalne zasady ich ustalania jako wytyczne do planów 

miejscowych: 

- wskaźniki i parametry zabudowy w osiedlach ukształtowanych powinny być jednym 

z narzędzi przestrzegania zasady rozwoju miasta do wewnątrz, 

- minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej oraz maksymalny wskaźnik 

intensywności zabudowy są szczególnie istotne dla regulacji warunków użytkowania 

przestrzeni na terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej lub mieszanej z dużym 

udziałem zabudowy mieszkaniowej, a także dla obiektów infrastruktury społecznej;  

- dla funkcji usługowych i produkcyjno-usługowych oraz usługowo-mieszkaniowych 

zasadne jest ustalanie nie maksymalnego lecz minimalnego wskaźnika intensywności 

zabudowy. 

 

Kształtowanie wysokości zabudowy powinno wynikać z analizy szczegółowych 

uwarunkowań każdego miejsca oraz stosowania zasad  ujętych w poniższej tabeli: 

 

Rodzaj kryteriów Zasady kształtowania wysokości zabudowy 

ochronne ze 

względów 

kulturowych, 

przyrodniczych, 

krajobrazowych 

1. ochrona charakteru, w tym wysokości, zespołów zabudowy: 

zabytkowych, o wartościach kulturowych i współczesnych, lecz 

o wyraźnie zdefiniowanym wyrazie i kompozycji przestrzennej; 

2. ochrona stref ekspozycji zespołów i obiektów zabytkowych; 

3. ochrona (kontynuacja) tradycji miejsca; 

4. utrzymanie istniejących powiązań widokowych. 

kompozycyjno-

formalne 

1. wzbogacanie ekspozycji czynnej i biernej wartościowego krajobrazu na 

przykład dzięki akcentowaniu zakończeń osi widokowych 

wyróżniających się zabudową (niekoniecznie bardzo wysoką), 

2. stosowanie ogólnych zasad kompozycji dobieranych indywidualnie, np. 

kontynuacji, narastania z kulminacją, kontrastu; 

funkcjonalne, 

społeczne, 

środowiskowe 

1. ochrona sąsiedztwa obszarów i obiektów wymagających odpowiedniego 

nasłonecznienia, intymności, np. mieszkaniowych przestrzeni 

prywatnych i półprywatnych – istniejących i realizowanych na podstawie 

obowiązujących planów; 

2. inne działania na rzecz środowiska mieszkaniowego, np. ekranowanie 

zabudową o ustalonej wysokości minimalnej od źródeł hałasu, 

humanizowanie blokowisk; 

znaczeniowe, 

symboliczne, 

identyfikacyjne 

1. podkreślanie wyróżniającą się z otoczenia wysokością zabudowy: 

- prestiżowych funkcji obiektu, 

- śródmiejskiego charakteru centrum miasta; 

2. oznaczanie (identyfikowanie) dominantami wysokościowymi ważnych 

miejsc miasta i poszczególnych osiedli 

ekonomiczne korelowanie wysokości zabudowy w miarę możliwości z wartością 

ekonomiczną gruntów 
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Określanie parametrów i wskaźników zabudowy oraz standardów zagospodarowania 

przestrzeni następuje indywidualnie dla każdego terenu w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego - na podstawie szczegółowych analiz – przy ich 

ustalaniu wskazane parametry mogą ulegać zmianie, jeżeli uzasadni je analiza, 

przeprowadzona na podstawie wytycznych zawartych powyżej. 

 

Postulowane wartości parametrów i wskaźników urbanistycznych dla terenów 

przeznaczonych do zurbanizowania: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

- maksymalna wysokość zabudowy: 12 m, 

- wskaźnik intensywności zabudowy: min. 0,1 - max. 2,0, 

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 

- minimalna wielkość działek: 300 m
2
, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

- maksymalna wysokość zabudowy: 35 m, 

- wskaźnik intensywności zabudowy:  min. 0,1 - max. 3,0, 

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%, 

- minimalna wielkość działek: 1000 m
2
, 

c) dla zabudowy śródmiejskiej: 

- maksymalna wysokość zabudowy: 35,0 m, 

- wskaźnik intensywności zabudowy:  min. 0,1 - max. 4,0, 

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%,  

- minimalna wielkość działek: 150 m
2
, 

d) dla zabudowy usługowej: 

- maksymalna wysokość zabudowy: 25,0 m, 

- wskaźnik intensywności zabudowy:  min. 0,1 - max. 4,0, 

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5%, 

- minimalna wielkość działek: 40 m
2
, 

e) dla zabudowy produkcyjnej, składowej: 

- maksymalna wysokość zabudowy: 25 m, 

- wskaźnik intensywności zabudowy:  min. 0,1 - max. 4,0, 

- minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%, 

- minimalna wielkość działek: 1000 m
2
, 

przy czym minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na terenach zabudowy 

śródmiejskiej, terenach zespołów budynków usługowych czy zespołów garaży może być 

równy 0 – gdy działki są całkowicie zabudowane lub w stanie istniejącym brak na nich 

powierzchni biologicznie czynnych 

 

2. Przestrzenie publiczne  i obszary funkcjonalne 

Przeanalizowano istotne z punktu widzenia problematyki i skali studium istniejące 

przestrzenie publiczne o znaczeniu ogólnomiejskim i charakterze śródmiejskim 

reprezentujące miasto jako całość. Nie rozpatrywano przestrzeni publicznych 

(dostępnych i użytkowanych publicznie) znajdujących się w obiektach kubaturowych – 

centrach handlowych, muzeum, kinie itp. Ich zagospodarowanie i użytkowanie nie jest 

regulowane w dokumentach planowania przestrzennego.  
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Zgodnie z powyższym wybrano następujące przestrzenie publiczne, które tworzą 

i umacniają tożsamość miasta, w związku z czym wymagają szczególnej polityki 

przestrzennej: 

1) Plac Narutowicza i Plan Wolności z łączącą je ulicą 19 Stycznia 

2) ulice znajdujące się w centrum miasta: Pabianicka, Kościuszki, Bawełniana, 

Piłsudskiego (między ul. Sienkiewicza a Placem Wolności), Kwiatowa, 9 Maja, 

1 Maja 

3) Rynek Grocholski 

4) tereny otwarte systemu dolinnego rzeki Rakówki położone pomiędzy: 

- ul. Dębową, ul.Pabianicką a Aleją Włókniarzy 

- ul.Pabianicką a Piłsudskiego – po południowej stronie Rakówki 

- Al.Włókniarzy a ul. 9 Maja wraz z Parkiem przy Dworku Olszewskich i ulicą 

Rodziny Hellwigów 

- ul.9Maja a Okrzei i Armii Krajowej, wraz z ul. Nadrzeczną 

- ul.Okrzei a ul.Staszica 

- skwer im. Honorowych Dawców Krwi 

- ul.Mostową, południowym brzegiem Rakówki a ciągiem pieszym na przedłużeniu 

ul. Piotrkowskiej 

5) Park 1000 lecia, 

6) Park im. Jana Nowaka Jeziorańskiego z kortami i lodowiskiem miejskim 

7) Park im. Juliana Samujły 

8) Park im. J.Markiewicza 

9) cmentarze funkcjonujące: 

- przy ul.Cmentarnej z otaczającymi ulicami 

- przy ul.Wojska Polskiego 

- przy ul.Tylnej 

10) niefunkcjonujący cmentarz przy ul.Kątnej. 

 

Szczególna polityka przestrzenna na wymienionych terenach powinna się przejawiać, 

w zależności od lokalnych warunków, następującymi działaniami: 

- wyznaczaniem czytelnych granic przestrzeni publicznej, 

- zakazem sprzedaży gruntów publicznych, 

- wyposażeniem przestrzeni w jednoznaczne elementy identyfikujące dane miejsce, 

- wyposażeniem w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej (ogólnodostępne 

źródełka wody pitnej, sieć bezprzewodowego podłączenia do internetu itp.), 

- promowaniem lokalizacji usług atrakcyjnych dla publiczności (gastronomia, ogródki 

gastronomiczne, sklepy z witrynami wystawowymi, galerie sztuki itp.), 

- całkowitym zakazem handlu ulicznego o charakterze stałym z dopuszczeniem handlu 

kwiatami  w wyznaczonych miejscach oraz krótkotrwałych kiermaszy, 

- urządzaniem imprez i wydarzeń artystycznych na wolnym powietrzu, 

- dopuszczaniem indywidualnych, samorzutnie organizowanych popisów 

artystycznych happeningów, 

- zwiększaniem bezpieczeństwa (np. poprzez instalowanie kamer i monitorowanie), 

- ustalaniem programów finansowych wspierających remont, modernizację fasad 

budynków ograniczających przestrzeń publiczną, 

- udostępnianiem w szerokim zakresie przestrzeni osobom fizycznym. 

Z zasady przestrzenie publiczne powinny stanowić własność publiczną, ale 

w uzasadnionych wypadkach można odstąpić od tej zasady, gdy władający terenem daje 

gwarancję właściwego użytkowania i zapewnia dostępność publiczną. 

Wyznaczenie w studium obszarów rozmieszczenia przestrzeni publicznej nie wyklucza 

wyznaczania i ustalania w planach miejscowych wymogów dla przestrzeni publicznej 
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o charakterze lokalnym w zespołach mieszkaniowych, osiedlach, terenach 

rekreacyjnych. 

Na terenie miasta za obszar funkcjonalny (obszar szczególnego zjawiska z zakresu 

gospodarki przestrzennej, występowania konfliktów przestrzennych, stanowiący zwarty 

układ przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów 

charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami) uznano obszar pokrywający się 

zasięgiem ze wskazanym obszarem do rewitalizacji. 

 

3. Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego 

Obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w zakresie 

infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i społecznej obejmuje teren całego miasta 

w jego granicach administracyjnych. 

Inwestycje te będą obejmowały między innymi obiekty: 

1) w zakresie komunikacji: 

- ulice główne ruchu przyspieszonego, 

- ulice główne,  

- ulice zbiorcze, 

- ulice lokalne, 

- obiekty i urządzenia transportu publicznego: pętle autobusowe, zajezdnie 

autobusowe, 

2) w zakresie infrastruktury technicznej: 

- przewody kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami, 

- przewody gazowe wraz ze stacjami redukcyjnymi, 

- ciepłociągi wraz urządzeniami i obiekty niezbędne do ich funkcjonowania, 

- ujęcia wody wraz ze stacja uzdatniania, studniami ujęciowymi, 

- przewody wodociągowe, 

- napowietrzne i podziemne przewody elektroenergetyczne wraz ze stacjami 

transformatorowymi, 

- przewody kanalizacji deszczowej, drenaże, kanały otwarte z urządzeniami 

podczyszczającymi, 

- budowle ochrony przeciwpowodziowej, w tym zbiorniki retencyjne i budowle 

regulacyjne na ciekach wodnych; 

3) w zakresie infrastruktury społecznej: 

oświata publiczna: 

- przedszkola, 

- szkoły podstawowe, 

- gimnazja, 

- szkoły ponadgimnazjalne, 

- publiczne szkoły wyższe, 

publiczna ochrona zdrowia 

- żłobki, 

- przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej, 

- przychodnie specjalistyczne, 

- obiekty opieki społecznej, 

administracja 

- urząd miejski, 

- urząd gminy, 

- starostwo powiatowe, 

- jednostki organizacyjne miasta, 

- sąd, prokuratura, 

cmentarze. 
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4. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 
Ustala się następujące zasady polityki miasta wobec rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

1) tereny oznaczone na rysunku nr 4 studium symbolem R przeznacza się na cele 

rolnicze i chroni przed zainwestowaniem miejskim; dopuszczalne kierunki zmian 

w podstawowym przeznaczeniu tych terenów w są opisane w punkcie 12 

następnego działu; 

2) tereny oznaczone na rysunku nr 4 studium symbolem RM przeznacza się na cele 

rolnicze – stanowiące perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej;  

na terenach tych realizacja perspektywicznego kierunku przeznaczenia - realizacja 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z ustaleniami dla obszarów MN 

- możliwa jest: 

- po wyczerpaniu na obszarze w granicach administracyjnych miasta wolnych 

terenów, oznaczonych symbolem M na rysunku studium, 

- po sporządzeniu dla tych terenów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

- pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze 

szczególnych uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, 

3) tereny oznaczone na rysunku nr 4 studium symbolem RP przeznacza się na cele 

rolnicze – stanowiące perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji 

produkcyjno-usługowych; 

na terenach tych realizacja perspektywicznego kierunku przeznaczenia - zgodnie 

z ustaleniami dla obszarów PU - możliwa jest: 

- po wyczerpaniu na obszarze w granicach administracyjnych miasta wolnych 

terenów, oznaczonych symbolem PU na rysunku studium, 

- pod warunkiem zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska, ze 

szczególnych uwzględnieniem gleby, wód powierzchniowych i podziemnych, 

4) na pozostałych terenach funkcję rolniczą traktuje się jako tymczasową; 

 

Sposób zagospodarowania leśnej przestrzeni produkcyjnej określają plany urządzania 

lasu. W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się 

powierzchnie i granice terenów leśnych, zgodnie z wypisami i wyrysami z ewidencji 

gruntów. Miasto będzie dążyć do zachowania aktualnej powierzchni lasów 

(za wyjątkiem terenów pokazanych na rysunku nr 4 studium oraz opisanych 

w poszczególnych jednostkach urbanistycznych) i umożliwienia jak najszerszego ich 

wykorzystania na cele rekreacji i wypoczynku oraz powiększenia ich terenów (zgodnie 

z oznaczeniami na rysunku nr 4 studium). 

 

5. Kształtowanie struktury przestrzennej poszczególnych jednostek urbanistycznych 

 

5.1. Dla określenia kierunków rozwoju przestrzennego miasta dokonano podziału 

na 9 jednostek urbanistycznych: 

1) jednostka urbanistyczna A: 

centrum miasta, obszar ograniczony wewnętrzną obwodnicą miasta - ulicami:  

Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Armii Krajowej, Aleją ks. kard. 

Stefana Wyszyńskiego i Aleją Włókniarzy; 

2) jednostka urbanistyczna B: 

południowo-zachodnia część miasta, obszar ograniczony ulicami: Lipową, Aleją  

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, linią kolejową i granicami 

miasta; 

3) jednostka urbanistyczna C: 
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zachodnia część miasta, obszar ograniczony ulicami: Czapliniecką, Aleją 

Włókniarzy, Lipową i zachodnią granicą miasta; 

4) jednostka urbanistyczna D 

północna część miasta, obszar ograniczony ulicami: Józefa Piłsudskiego, Henryka 

Sienkiewicza, Aleją Włókniarzy, Czapliniecką, północną granicą miasta; 

5) jednostka urbanistyczna E 

północno-wschodnia część miasta, obszar ograniczony: północno-wschodnią 

granicą miasta, ulicami: Gen. Ludwika Czyżewskiego, Stanisława Staszica 

Henryka Sienkiewicza i Józefa Piłsudskiego; 

6) jednostka urbanistyczna F 

wschodnia część miasta, obszar ograniczony ulicami: Stanisława Staszica, 

Armii Krajowej, Wojska Polskiego, linią kolejową i wschodnią granicą miasta; 

7) jednostka urbanistyczna G 

wschodnia część miasta, obszar ograniczony ulicami: Wojska Polskiego,  

fragmentem projektowanej południowej obwodnicy miasta, fragmentem 

projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, wschodnią granicą miasta i linią 

kolejową; 

8) jednostka urbanistyczna H: 

południowa część miasta, obszar ograniczony ulicami: Wojska Polskiego, Andre 

Ampere'a, granicą miasta i linią kolejową; 

9) jednostka urbanistyczna I: 

południowa część miasta, obszar ograniczony ulicami: fragmentem projektowanej 

południowej obwodnicy miasta, fragmentem projektowanej wschodniej obwodnicy 

miasta, południową granicą miasta oraz ulicami: Andre Ampere'a i Wojska 

Polskiego. 

 

5.2. W obrębie każdej z wydzielonych jednostek urbanistycznych wyznaczono tereny, 

przedstawione na rysunku studium oraz oznaczone symbolami, określającymi ich 

podstawowy kierunek przeznaczenia, dla których określono także dopuszczalny zakres 

i ograniczenia zmian. 

Są to następujące obszary: 

a) przeznaczone do urbanizacji: 

1)  tereny zabudowy śródmiejskiej - MS 

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - MW 

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN 

4)  tereny zabudowy usługowej - U 

5)  tereny zabudowy usług publicznych - UP 

6)  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej - PU 

7)  tereny garaży - KSG 

8)  tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na 

cele zabudowy mieszkaniowej 

- RM 

9)  tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na 

cele inwestycji produkcyjno-usługowych 

- RP 

10)  tereny przestrzeni publicznych otwartych - KPO 

b) tereny otwarte podstawowego układu przyrodniczego miasta oraz rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej: 

11)  tereny lasów i zalesień - ZL 
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12)  tereny rolne - R 

13)  tereny zieleni urządzonej - ZP 

14)  tereny parków zabytkowych  - ZPZ 

15)  tereny cmentarze funkcjonujące - ZCF 

16)  tereny cmentarze niefunkcjonujące - ZCN 

17)  tereny otwarte systemu dolinnego - KE 

18)  tereny rodzinnych ogrodów działkowych - ZD 

c) tereny i obiekty obsługi infrastruktury technicznej: 

 tereny ujęcia wody - WZ 

 tereny oczyszczalni ścieków sanitarnych - NOS 

 tereny oczyszczalni ścieków deszczowych - NOD 

 tereny przepompowni ścieków - NOP 

 tereny głównych punktów zasilania 

elektroenergetycznego 

- GPZ 

 stacja redukcyjna gazu - EG 

d) tereny komunikacji: 

 kolej - TK 

 drogi publiczne i węzły komunikacyjne - GP, G, Z, L 

 

6. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych rodzajów terenów 
 

1. MS –zabudowa śródmiejska 

1.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- usługi komercyjne 

- usługi publiczne: kultury, oświaty, sportu, zdrowia, administracji 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- zabudowa zbiorowego zamieszkiwania 

- obiekty sakralne 

1.2. dopuszczalne 

kierunki  

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

przeznaczenia 

terenów 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- parkingi i garaże, w tym podziemne 

i wielopoziomowe 

- zieleń urządzona z urządzeniami 

sportowo-rekreacyjnymi, placami 

zabaw, zieleń izolacyjna 

- zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna
 

-  
obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu lokalnym 

oraz urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi 

- zakaz lokalizacji obiektów 

produkcyjnych, przemysłowych, 

handlu hurtowego, sprzedaży 

pojazdów i maszyn na otwartym 

powietrzu 

- zakaz lokalizacji obiektów 

magazynowo-składowych, baz 

sprzętowych, transportowych 

- zakaz lokalizacji nowych stacji 

paliw 

- zakaz lokalizacji obiektów 

i urządzeń infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu 

ponadlokalnym 

- sieci infrastruktury technicznej 

jedynie jako podziemne 
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2. MW –zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

2.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

 

2.2. dopuszczalne 

kierunki  

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

przeznaczenia 

terenów 

- usługi publiczne: kultury, oświaty, 

sportu, zdrowia, opieki społecznej, 

administracji 

- usługi komercyjne 

- obiekty zbiorowego zamieszkiwania 

- obiekty sakralne 

- zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- parkingi i garaże, w tym podziemne i 

wielopoziomowe 

- zieleń urządzona z urządzeniami 

sportowo-rekreacyjnymi, placami 

zabaw, zieleń izolacyjna 

- stacje paliw  

- sieci, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, o znaczeniu 

lokalnym oraz urządzenia służące 

ochronie środowiska i zdrowia ludzi 

- zakaz lokalizacji obiektów 

produkcyjnych, przemysłowych, 

handlu hurtowego, sprzedaży 

pojazdów i maszyn na otwartym 

powietrzu 

- zakaz lokalizacji obiektów 

i urządzeń infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu 

ponadlokalnym 

- sieci infrastruktury technicznej 

jedynie jako podziemne 

 

3. MN –zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

3.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

 

3.2. dopuszczalne 

kierunki  

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

przeznaczenia 

terenów 

- usługi komercyjne  

- usługi publiczne: kultury, oświaty, 

sportu, zdrowia, opieki społecznej, 

administracji 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- parkingi i garaże, w tym podziemne i 

wielopoziomowe 

-zieleń urządzona z urządzeniami 

sportowo-rekreacyjnymi, placami 

zabaw 

- zieleń izolacyjna, naturalna 

- stacje paliw  

- sieci, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, o znaczeniu 

lokalnym oraz urządzenia służące 

- zakaz lokalizacji obiektów 

produkcyjnych, przemysłowych, 

handlu hurtowego, sprzedaży 

pojazdów i maszyn na otwartym 

powietrzu 

- zakaz lokalizacji obiektów 

i urządzeń infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu 

ponadlokalnym 

- sieci infrastruktury technicznej 

jedynie jako podziemne 
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ochronie środowiska i zdrowia ludzi 
 

4. U –zabudowa usługowa 

4.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- usługi komercyjne 

 

4.2. dopuszczalne 

kierunki  

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

przeznaczenia 

terenów 

- usługi publiczne: kultury, oświaty, 

sportu, zdrowia, opieki społecznej, 

administracji 

- zakłady rzemieślnicze 

- obiekty sakralne 

- sieci, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

oraz urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi 

- targowiska, handel hurtowy 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- parkingi i garaże, w tym podziemne i 

wielopoziomowe 

- zieleń urządzona, izolacyjna 

- stacje paliw 

- rzemiosło 

- obiekty zbiorowego zamieszkiwania 

- obiekty produkcyjne o uciążliwości 

nieprzekraczającej granic działki 

- adaptacja istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej – po uprzedniej 

analizie zasadności  adaptacji 

- dopuszczenie nowej zabudowy 

mieszkaniowej  po uprzedniej 

analizie zasadności lokalizacji 

- lokalizacja usług komercyjnych 

o powierzchni sprzedaży 

ponad 2000 m
2
 jedynie na 

wskazanych na rysunku studium 

miejscach 

- zakaz lokalizacji obiektów 

przemysłowych 

 

5. UP –zabudowa usług publicznych 

5.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- usługi publiczne: kultury, oświaty, sportu, zdrowia, opieki społecznej, 

administracji 

 

5.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- obiekty sakralne 

- usługi komercyjne 

- sieci, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

oraz urządzenia służące ochronie 

- zakaz lokalizacji obiektów 

przemysłowych 
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środowiska i zdrowia ludzi 

- obiekty zbiorowego zamieszkiwania 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- parkingi i garaże, w tym podziemne 

i wielopoziomowe 

- zieleń urządzona, izolacyjna 

- adaptacja istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej – po uprzedniej 

analizie zasadności  adaptacji 

 

6. PU –zabudowa produkcyjno-usługowa 

6.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny przemysłowe 

- produkcja materiałów budowlanych 

- bazy sprzętowe i transportowe 

- składy, magazyny, stacje paliw 

- logistyka 

- usługi komercyjne 

- zakłady rzemieślnicze 

- handel hurtowy  

6.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- sieci, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

oraz urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi 

- usługi związane ze zbieraniem, 

gromadzeniem, transportem, 

odzyskiem i unieszkodliwianiem 

odpadów 

- zieleń urządzona, izolacyjna 

- drogi obsługujące 

- parkingi i garaże, w tym podziemne 

i wielopoziomowe 

- zakaz lokalizacji obiektów 

podlegających ochronie przed 

hałasem, w rozumieniu przepisów 

odrębnych 

 

6.3. zalecenia 

szczególne 

- obowiązek stosowania technologii nie powodujących uciążliwości w stosunku 

do otoczenia (dla zabudowy mieszkaniowej, usługowej) 

- obowiązek utrzymanie i wprowadzanie zieleni w otoczeniu zabudowy 

mieszkaniowej, tworzenie pasów zieleni izolacyjnej, zwłaszcza wzdłuż granic 

poszczególnych obszarów o różnym przeznaczeniu 

- należy przestrzegać działań wyprzedzających (na terenach przeznaczonych 

pod zorganizowaną działalność inwestycyjną) dotyczących wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną, w tym urządzenia do oczyszczania i 

odprowadzania ścieków - jako warunek uruchomienia danej działalności 
 

7. KSG – garaże  

7.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- garaże, w tym podziemne i wielopoziomowe 
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7.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- drogi obsługujące 

- parkingi, w tym podziemne 

i wielopoziomowe 

- sieci, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

oraz urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi 

- zieleń urządzona, izolacyjna 

- zakaz lokalizacji obiektów 

podlegających ochronie przed 

hałasem, w rozumieniu przepisów 

odrębnych 

 

 

8. RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej 

8.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny rolnicze, w tym sadownicze, ogrodnicze 

- zadrzewienia 

8.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- możliwość realizacji zabudowy 

związanej z produkcją rolną do 1DJP 

możliwe zalesienia 

- drogi obsługujące 

- obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu lokalnym 

oraz urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi  

- sieci infrastruktury technicznej  

- zakaz lokalizacji ferm drobiu, trzody 

chlewnej, bydła  

 

8.3. zalecenia 

szczególne 

- możliwa realizacja zabudowy 

mieszkaniowej, zgodnie z ustaleniami 

dla obszarów MW, MN 

- zmiana przeznaczenia na cele 

perspektywiczne możliwa jest po 

dokonaniu analizy potrzeb 

„uruchamiania” nowych terenów 

inwestycyjnych oraz możliwości 

finansowych realizacji sieci 

infrastruktury technicznej dla tych 

obszarów 

 

9. RP – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-

usługowych 

9.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny rolnicze, w tym sadownicze, ogrodnicze 

- zadrzewienia 

9.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- możliwość realizacji zabudowy 

związanej z produkcją rolną 

- zalesienia 

- drogi obsługujące 

- obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu lokalnym 

oraz urządzenia służące ochronie 

- zakaz lokalizacji ferm drobiu, trzody 

chlewnej, bydła  
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środowiska i zdrowia ludzi  

- sieci infrastruktury technicznej 

9.3. zalecenia 

szczególne 

- możliwa realizacja zabudowy 

produkcyjno-usługowej, zgodnie z 

ustaleniami dla obszarów PU 

- zmiana przeznaczenia na cele 

perspektywiczne możliwa jest po 

realizacji wschodniej obwodnicy 

miasta 

 

10. KPO – przestrzenie publiczne otwarte 

10.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny publiczne otwarte, stanowiące przestrzeń publicznie dostępną 

- place 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- drogi obsługujące 

10.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- parking podziemne 

- sieci, obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej, o 

znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 

- zieleń urządzona 

 

 

11 ZL – lasy i proponowane dolesienia 

11.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny leśne, dolesienia 

- urządzenia i obiekty gospodarki leśnej, zgodnie z ustawą o lasach 

- inne rodzaje użytkowania przewidziane ustawą o lasach 

- wody stojące  

11.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- tereny służące sportowi, rekreacji, 

wypoczynkowi 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- sieci infrastruktury technicznej 

- zakaz lokalizacji zabudowy innej 

niż dopuszczona ustawą o lasach 

 

 

12. R – tereny rolne 

12.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny rolnicze, w tym tereny upraw, łąk, pastwisk 

12.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- tereny zabudowy zagrodowej 

- tereny produkcji rolniczej i tereny 

obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych 

- tereny leśne 

- drogi  obsługujące 

- obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu lokalnym za 

wyjątkiem obiektów gospodarki 

odpadami oraz urządzenia służące 

ochronie środowiska i zdrowia ludzi  

- dopuszczenie zabudowy 

zagrodowej  

- zakaz lokalizacji ferm drobiu, 

trzody chlewnej, bydła  

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej oraz zabudowy 

niezwiązanej z rolnictwem 
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- sieci infrastruktury technicznej 
 

13. ZP – zieleń urządzona 

13.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny parków, zieleńców 

 

13.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- obiekty, urządzenia służące sportowi, 

rekreacji, wypoczynkowi 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- sieci infrastruktury technicznej 

- zakaz lokalizacji obiektów 

niesłużących sportowi, rekreacji 

 

14. ZPZ – parki zabytkowe 

14.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny parków, zieleńców 

 

14.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- obiekty, urządzenia służące sportowi, 

rekreacji, wypoczynkowi 

- drogi obsługujące 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- sieci infrastruktury technicznej 

- zakaz lokalizacji obiektów 

niesłużących sportowi, rekreacji 

14.3 zalecenia 

szczególne 

obowiązuje ochrona na podstawie przepisów szczególnych dotyczących 

ochrony zabytków i opieki nad zabytkami 
 

15. ZCF – cmentarze funkcjonujące 

15.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny cmentarzy 

15.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- obiekty towarzyszące związane 

z pochówkiem zmarłych 

- obiekty sakralne 

- zabudowa usługowa, administracyjna 

- zakłady kamieniarskie 

- drogi obsługujące 

- parkingi 

- obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej, o znaczeniu lokalnym oraz 

urządzenia służące ochronie 

środowiska i zdrowia ludzi  

- sieci infrastruktury technicznej 

- wykorzystanie terenów jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenów 

15.3 zalecenia - w m.p.z.p należy określić, w zależności od potrzeb, ograniczenia występujące 
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szczególne w związku z zachowanie 50m strefy ochrony sanitarnej od granic cmentarza, 

zgodnie z przepisami odrębnymi 

 

16. ZCN – cmentarze niefunkcjonujące 

16.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny cmentarzy 

16.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- zieleń urządzona - wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 

 

17. KE – tereny otwarte systemu dolinnego 

17.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- wody płynące i stojące 

- zadrzewienia i niewielkie powierzchnie leśne  

- tereny rolnicze 

- urządzenia służące ochronie przeciwpowodziowej i ochronie środowiska 

17.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- zieleń naturalna 

- zieleń urządzona – parki, skwery, 

zieleńce 

- zieleń ogrodów przydomowych 

- tereny służące sportowi, rekreacji, 

wypoczynkowi 

- obiekty służące sportowi i rekreacji 

- drogi obsługujące,  

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- infrastruktura techniczna – sieci, 

obiekty 

- adaptacja istniejącej zabudowy, na 

zasadach określonych w planach 

miejscowych 

- urządzenia i obiekty związane z 

melioracjami 

- należy zachować istniejące 

zadrzewienia i zakrzewienia 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy, 

za wyjątkiem tej wskazanej w 

dopuszczalnym kierunku 

przeznaczenia 

- zakaz składowania odpadów, mas 

ziemnych i gruzu 

- ochrona systemu melioracyjnego 

 

18. ZD – rodzinne ogrody działkowe 

18.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny rodzinnych ogrodów działkowych 

18.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- tereny służące sportowi, rekreacji, 

wypoczynkowi 

- parkingi 

- drogi obsługujące 

- wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom II 

21 

- ciągi piesze, ścieżki rowerowe 

- infrastruktura techniczna – sieci, 

obiekty 

18.3 zalecenia 

szczególne 

- warunki realizacja przeznaczenia – zgodnie z przepisami szczególnymi 

 

19. WZ – ujęcie wody 

19.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- istniejące ujęcie wody ze stacją uzdatniania 

 

19.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- obiekty obsługujące ujęcie 

- drogi obsługujące  

- parkingi 

- infrastruktura techniczna – sieci, 

obiekty 

- urządzenia wytwarzające energie 

z odnawialnych źródeł energii o mocy 

powyżej 100 kW 

- wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 

19.3. zalecenia 

szczególne 

- należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska 

i niezawodność eksploatacyjną 

 

20. NOS –  oczyszczalnia ścieków sanitarnych 

20.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny oczyszczalni ścieków sanitarnych 

20.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- drogi obsługujące 

- parkingi 

- infrastruktura techniczna – sieci, 

obiekty 

- urządzenia wytwarzające energie 

z odnawialnych źródeł energii o mocy 

powyżej 100 kW 

- wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 

20.3. zalecenia 

szczególne 

- należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, dotyczących warunków, 

jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska 

i niezawodność eksploatacyjną 
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21. NOD –oczyszczalnia ścieków deszczowych 

21.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny oczyszczalni ścieków deszczowych 

21.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- drogi  obsługujące - wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 

21.3. zalecenia 

szczególne 

- należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, dotyczących warunków, 

jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

- należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska 

i niezawodność eksploatacyjną 

 

22. NOP –przepompownie ścieków sanitarnych 

22.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny przepompowni ścieków sanitarnych 

22.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- drogi  obsługujące - wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 

22.3. zalecenia 

szczególne 

- należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska 

i niezawodność eksploatacyjną 

 

23. GPZ – główne punkty zasilania  

23.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- stacja głównego punktu zasilania elektroenergetycznego 

23.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- drogi obsługujące 

- parkingi 

- wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 

23.3. zalecenia 

szczególne 

- należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska 

i niezawodność eksploatacyjną 
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24. EG –stacja redukcyjna gazu 

24.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- stacja redukcyjna gazu 

24.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- drogi dojazdowe - wykorzystanie terenu jedynie 

zgodnie z podstawowym lub 

dopuszczalnym kierunkiem 

przeznaczenia terenu 

24.3. zalecenia 

szczególne 

- należy zapewnić bezwzględne spełnianie norm, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

- należy zapewnić stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

i konstrukcyjnych, zapewniających minimalną uciążliwość dla środowiska 

i niezawodność eksploatacyjną 

 

25. TK –  kolej 

25.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny transportu kolejowego – terenu zamknięte 

25.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- drogi obsługujące,  

- sieci i obiekty infrastruktury 

technicznej 

- obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej kolei 

- lokalizacja dopuszczalnego 

przeznaczenia z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających 

z przepisów odrębnych 

 

26. GP,G,Z,L –drogi publiczne  

26.1. podstawowy 

kierunek 

przeznaczenia 

terenów 

- tereny dróg  

26.2. dopuszczalne 

kierunki  

przeznaczenia 

terenów 

dopuszczalny zakres zmian 

przeznaczenia 

ograniczenia zmian przeznaczenia 

- infrastruktura towarzysząca 

- tereny obsługi transportu 

samochodowego, w tym parkingi, 

miejsca obsługi podróżnych, stacje 

paliw wraz z zapleczem 

- obiekty i urządzenia służące 

zapewnieniu bezpieczeństwa 

publicznego 

- inne obiekty dopuszczone przepisami 

szczególnymi 

- lokalizacja dopuszczalnego 

przeznaczenia z uwzględnieniem 

ograniczeń wynikających z 

przepisów odrębnych 
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7. Ustalenia dla wszystkich jednostek urbanistycznych:  

- w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zmianach planów), 

opracowywanych na obszarze jednostki, należy przestrzegać nieprzekraczania granic 

terenów przeznaczonych pod zabudowę; 

- należy zachować wyznaczone na rysunku nr 4 studium i opisane w ustaleniach 

szczegółowych dla poszczególnych rodzajów terenów podstawowe kierunki 

przeznaczenia terenów, z uwzględnieniem dopuszczalnego zakresu zmian 

przeznaczenia oraz ograniczeń jego zmian, opisanymi Rozdziale II punkt 6; 

- wymagane jest prowadzenie działań porządkujących, podnoszących atrakcyjność dla 

użytkowników, poprawiających jakość życia mieszkańców i dogodność korzystania 

z przestrzeni otwartych przez wszystkich mieszkańców miasta i odwiedzających, 

- przekształcenia terenów i intensyfikację zabudowy należy dostosować do 

przebiegów dróg i ulic docelowego układu komunikacyjnego oraz wyposażenia 

obszaru w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej 

- wprowadzanie na wolnych terenach nowej zabudowy z zachowaniem następujących 

zasad: 

 dostosowanie nowych obiektów do budynków już istniejących w zakresie ich 

usytuowania, gabarytów, form architektonicznych oraz pełnionych funkcji; 

 w kształtowaniu form budynków użyteczności publicznej należy szczególnie 

starannie dobierać rozwiązania architektoniczne harmonizujące z otoczeniem 

 wprowadzanie i utrzymywanie zieleni publicznej, zwłaszcza w otoczeniu terenów 

usługowych 

- na terenach zabudowy istniejącej: 

 eliminowanie funkcji kolidujących z przeznaczeniem terenu, adaptowanie tych 

obiektów na cele z nimi niesprzeczne 

 przy przebudowach, rozbudowach, nadbudowach obiektów istniejących- 

korygowanie formy architektonicznej obiektów dysharmonijnych w stosunku do 

otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki 

 eliminowanie obiektów tymczasowych, dysharmonijnych w stosunku 

do otoczenia bądź blokujących tereny cenne z punktu widzenia możliwości ich 

wykorzystania na cele zgodne z przeznaczeniem terenów 

 przy remontach - korygowanie formy architektonicznej obiektów trwałych, 

dysharmonijnych w stosunku do otoczenia, poprawa ich detalu i kolorystyki 

- zapewnienie dostępności komunikacyjnej zgodnie z rozdziałem V tekstu studium 

- urządzanie tras rowerowych wg proponowanych przebiegów oraz wzdłuż tras 

komunikacyjnych wszędzie tam, gdzie istnieją możliwości techniczne ich 

sytuowania oraz potrzeba ich urządzania wynika z przeprowadzonych analiz 

- zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę techniczną, 

ze szczególnym uwzględnieniem odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

uzupełniania istniejących braków w zakresie infrastruktury technicznej 

- tereny wskazane jako rezerwy rozwojowe mogą być przeznaczane do 

zainwestowania po przeprowadzeniu analiz zasadności (wyczerpaniu innych terenów 

wskazanych w studium) oraz możliwości finansowych ich uzbrojenia w media 

infrastruktury technicznej 

- obowiązuje ochrona historycznej miejskiej struktury przestrzennej wraz 

z istniejącymi obiektami zabytkowymi, stanowiącymi dobra kultury, a także 

z zespołami zieleni, zgodnie z wymogami dla stref konserwatorskich: A,B,E,W - 

zawartymi są w rozdziale IV tekstu studium 
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- zakaz realizacji zabudowy w rejonie występowania zagrożeń powodziowych 

- dopuszczenie lokalizacji wielkopowierzchniowych (powyżej 2000m
2
 powierzchni 

sprzedaży) obiektów handlowych jedynie na terenach wskazanych na rysunku 

studium 

- zapewnienie dochowania obostrzeń dla pasach technologicznych linii 

elektroenergetycznych: WN 110 kV oraz NN: 220 kV i 400 kV. 

 

8. Ustalenia dla poszczególnych jednostek urbanistycznych  

 

8.1. Jednostka urbanistyczna A  

 

8.1.1. Położenie: centrum miasta - obszar ograniczony wewnętrzną obwodnicą 

miasta - ulicami: Henryka Sienkiewicza, Stanisława Staszica, Armii Krajowej, 

Aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego i Aleją Włókniarzy 

 

8.1.2. Uwarunkowania: 

Obszar jednostki to centrum usługowe o zasięgu ogólnomiejskim i ponadmiejskim - 

obiekty usługowe administracji rządowej i samorządowej (Urzędy Miasta i Gminy 

Bełchatów, Starostwo Powiatowe), kultury, sportu, oświaty: przedszkola, szkoły 

podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, budynki służące ochronie zdrowia, 

budynki sakralne, gastronomia, zabudowa handlowa, w tym wielkopowierzchniowe 

obiekty handlowe, targowisko miejskie oraz zabudowa mieszkaniowa.  

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter: 

- zabudowy śródmiejskiej – budynki jedno- i wielorodzinne z usługami 

w parterach, usytuowane wzdłuż ulic: Kościuszki, 19 Stycznia, 1 Maja 9 Maja, 

Kwiatowej, Piłsudskiego, Pabianickiej, Placu Narutowicza i Placu Wolności, 

- zabudowy wielorodzinnej na terenach osiedli mieszkaniowych: Wolność, 1 Maja,  

- mieszanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach osiedli: 

Żołnierzy POW, Budowlanych, Okrzei, Słoneczne, Dolnośląskie,, 

- zabudowy jednorodzinnej na terenach osiedli: Konopnickiej, Górnik, Edwardów,  

części osiedla Czaplinieckiego, Lipy 

Na obszarze jednostki znajdują się obiekty pozostające w wojewódzkiej  oraz  gminnej 

ewidencji zabytków, podlegające ochronie. Ochronie podlega także układ 

urbanistyczny dwóch Placów: Narutowicza i Wolności z łączącą je ulicą 19 Stycznia. 

Większość terenów jednostki jest już zainwestowana. Na terenie położonym pomiędzy 

ulicami Sienkiewicza i Bawełnianą, stanowiącym własność Spółki Bawełnianka, 

wybudowany został obiekt galerii handlowej – do tej pory nie jest on użytkowany. 

W centralnej części osiedla Dolnośląskiego urządzony jest Park im. Jana Nowaka 

Jeziorańskiego wraz z przyległymi Miejskimi Kortami i Lodowiskiem. 

Między ulicą Kątną i Piaskową znajduje się niefunkcjonujący cmentarz ewangelicki – 

przeznaczony w obowiązującym planie na zieleń urządzona – park. 

Na obszarze jednostki znajdują się tereny zieleni przylegające do rzeki Rakówki. 

W ich skład wchodzą: 

- tereny usytuowane pomiędzy Al.Włókniarzy a ul.Mielczarskiego –  urządzone 

place zabaw i boiska po wschodniej stronie Rakówki wraz z ciągami pieszymi 

i po stronie zachodniej Rakówki - zieleń urządzona, parkowa z miejscami 

odpoczynku oraz zieleń ogrodów prywatnych, istnieją tu dwa siedliska zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, podlegające adaptacji w obowiązującym m.p.z.p., 
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- tereny usytuowane pomiędzy ulicami 9 Maja i Mielczarskiego - urządzone tereny 

publiczne parku przy Dworku Olszewskich wraz z przylegającymi do niego 

terenami położonymi nad rzeką Rakówką i dwoma stawami, zainwestowane 

zielenią urządzoną z boiskami, miejscami odpoczynku i placami zabaw dla dzieci, 

- tereny usytuowane między ul.9 Maja, Armii Krajowej i ul.Okrzei – wypełniają je 

częściowo urządzone tereny zieleni urządzonej – bulwar z miejscami wypoczynku 

wzdłuż ul.Nadrzecznej do targowiska miejskiego, boiska, place zabaw dla dzieci 

między osiedlem Okrzei a rzeką Rakówką, urządzony Skwer im.Honorowych 

Dawców Krwi między osiedlami Okrzei i Słonecznym oraz tylko częściowo 

pozostające  we własności miasta tereny łąk wzdłuż rzeki Rakówki. 

8.1.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:  
 utrzymanie i rozwój dominującej funkcji jednostki: centrum usługowe o zasięgu 

ogólnomiejskim i ponadmiejskim oraz mieszkalnictwa 

 ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego 

 ochrona środowiska przyrodniczego, 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów, wskazanie nowych terenów do zainwestowania zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w punkcie 7 oraz poprzez określenie granic terenów podlegających 

ochronie przed zabudową. 

Pojedyncze, miejskie działki w rejonie ul. Pabianickiej przeznaczone są ustaleniami 

obowiązującego m.p.z.p. pod usługi. Występujące w sąsiedztwie targowiska 

miejskiego niezabudowane tereny proponuje się przeznaczyć pod zabudowę 

mieszkaniową – jako kontynuację rodzaju zabudowy na terenach sąsiednich.  

Znaczna cześć obszaru ścisłego centrum miasta została objęta Gminnym Programem 

Rewitalizacji na lata 2016-2022. Granice obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji Miasta Bełchatowa  pokazano na rysunku studium. 

8.1.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia:  

- MS –zabudowa śródmiejska 

- MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- UP – zabudowa usług publicznych 

- ZP – zieleń urządzona 

- KPO – tereny publiczne otwarte 

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego 

- ZCN – cmentarze niefuncjonujące 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 

 

8.2. Jednostka urbanistyczna B 

 

8.2.1 Położenie:  południowo-zachodnia część miasta, obszar ograniczony ulicami: 

Lipową, Aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Wojska Polskiego, linią kolejową 

i granicami miasta 

8.2.2. Uwarunkowania: 

Największą część obszaru jednostki zajmuje zabudowa mieszkaniowa. Występują tu 

także tereny biologicznie czynne – są to lasy w południowej części tej jednostki 

(których właścicielami są wspólnoty gruntowe). 
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Na obszarze jednostki znajdują się obiekty usługowe oświaty: przedszkola, szkoła 

podstawowa, gimnazjum, budynki służące ochronie zdrowia, budynki sakralne, 

zabudowa handlowa. 

Zabudowa mieszkaniowa w tej jednostce ma charakter: 

- mieszanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach osiedla 

Przytorze  - tereny są całkowicie zainwestowane istniejącą zabudową; 

- zabudowy jednorodzinnej na terenach osiedla Ludwików, cześciowo zabudowane. 

Obszar osiedla Ludwików jest zainwestowany częściowo, głównie po południowej 

stronie ulicy Lipowej, po obu  stronach ul.Zamoście, po obu stronach ul.Pod Górami, 

miedzy ul.Zamoście a Ludwikowską, ul.Ludwikowską a Aleją Jana Pawła II, Al.Jana 

Pawła II a ul.Zalesie, po obu stronach ul.Sercańskiej. Jako następstwo wejścia w życie 

m.p.z.p. postępuje urbanizacja terenów na północ od ul.Ludwikowskiej. 

Duży obszar po południowej stronie osiedla Przytorze zajmują tereny sklasyfikowane 

jako lasy – są to tereny prywatne oraz Wspólnoty Leśnej Grocholice.  

Obszar położony na południe od ul.Zamoście, poza pasem zabudowy jednorodzinnej 

wzdłuż ul.Zamoście i Pod Górami - to prywatne tereny rolne oraz leśne Wspólnoty 

Wsi Grocholice. 

W południowej części osiedla Przytorze, otoczony terenami leśnymi znajduje się 

Główny Punkt Zasilania – jeden z dwu istniejących na terenie miasta – w związku 

z czym przez obszar jednostki urbanistycznej B przebiegają sieci elektroenergetyczne: 

WN 110 kV oraz NN: 220 kV i 400 kV, które posiadają pasy technologiczne – 

pokazane na rysunku studium. 

Największe, niezagospodarowane jeszcze tereny znajdują się na osiedlu Ludwików, 

w jego centralnej części oraz na terenach rolnych po południowej stronie ulicy 

Zamoście.  

8.2.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

 utrzymanie dominującej funkcji jednostki: zabudowy mieszkaniowej z usługami 

towarzyszącymi, 

 ochrona środowiska przyrodniczego, 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów oraz wskazanie nowych do zainwestowania, z zachowaniem zasad 

wymienionych w punkcie 7 oraz poprzez określenie granic terenów podlegających 

ochronie przed zabudową. 

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już 

istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do 

zainwestowania w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p.  

Jako podstawowe kierunki przeznaczenia terenów położonych w centralnej częći 

osiedla Ludwików przyjęto zabudowę mieszkaniową oraz usługową, z możliwością 

lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (powyżej 2000m
2
 

powierzchni sprzedaży). 

Tereny położone między pasem zabudowy istniejącej a wariantowym przebiegiem 

południowej obwodnicy miasta zakwalifikowano jako tereny rolne – perspektywiczne 

rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej – jako utrzymanie kierunków 

zagospodarowania przyjętego w poprzednie edycji studium. 

Jako tereny wyłączone spod zabudowy wskazano pozostałe tereny rolne na południe 

od wariantowego przebiegu południowej obwodnicy miasta, tereny lasów 

i proponowanych zalesień -  zgodnie z ustaleniami obowiązującego m.p.z.p. 

8.2.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia: 

- MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom II 

28 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- UP – zabudowa usług publicznych 

- ZP – zieleń urządzona 

- KSG – tereny garaży 

- ZL – tereny leśne oraz proponowanych dolesień 

- ZP – tereny zieleni urządzonej 

- R – tereny rolne 

- RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

- GPZ1 – główny punkt zasilania 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 

 

8.3. Jednostka urbanistyczna C 

 

8.3.1 Położenie: zachodnia część miasta - obszar ograniczony ulicami: 

Czapliniecką, Aleją Włókniarzy, Lipową i zachodnią granicą miasta 

8.3.2. Uwarunkowania: 

Największą część jednostki zajmuje powierzchnia biologicznie czynna – jest to duży 

kompleks leśny, stanowiący własność Skarbu Państwa – Nadleśnictwa Bełchatów oraz 

prywatne tereny leśne. 

Na terenie zainwestowanym występuje: przemysł, zabudowa mieszkaniowa, usługi 

komercyjne oraz duży kompleks usług o charakterze publicznym- głównie oświaty. 

Na obszarze jednostki znajdują się obiekty usługowe o zasięgu ogólnomiejskim 

i ponadmiejskim – zabudowa usług publicznych, administracji (siedziba Nadleśnictwa 

Bełchatów przy ul.Lipowej) oświaty: szkoły podstawowe, szkoły ponadgimnazjalne 

(po południowej stronie ul.Czaplinieckiej – od ul.Rodziewicza do Wrzosowej) 

zabudowa handlowa (w rejonie skrzyżowania ul.Czaplinieckiej i Al.Włókniarzy) 

gastronomia, bazy transportowe, składy, hurtownie, zakłady rzemieślnicze, 

produkcyjne (rejon ul.Lipowej i Transportowej, po zachodnie stronie 

ul.Czaplinieckiej).  

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter: 

- w przeważającej części zabudowy jednorodzinnej – skupionej głównie w rejonie 

ulicy Myśliwskiej, Łącznej, Grabowej oraz Ustronie, Zakątek, po południowej 

stronie ul. Wrzosowej i pomiędzy ulicą Lipową na południu a kompleksem 

leśnym na północy 

- zabudowy wielorodzinnej – jeden budynek przy ul. Wrzosowej oraz cztery przy 

ul. Lipowej, 

- obiekt zamieszkiwania zbiorowego – bursa szkolna przy ul. Rodziewicza. 

Na obszarze jednostki znajduje się obiekt pozostający w ewidencji zabytków – park 

podworski w Domiechowicach oraz budynek spichrza. 

Na terenie jednostki znajduje się funkcjonujący cmentarz. 

Pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej w rejonach ul. Zakątek i Wrzosowej 

położone są tereny rolne, użytkowane rolniczo w niewielkim stopniu . 

Na terenie jednostki znajdują się rezerwy terenowe pod zabudowę produkcyjno-

usługową wyznaczoną w obowiązujących m.p.z.p – są to tereny przylegające do 

ul. Czaplinieckiej i granic miasta – mające swoją kontynuację na terenie Gminy 
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Bełchatów (zgodnie z obowiązującym na jej terenie studium uwarunkowań 

i kierunków z.p) – są one również w niewielkim stopniu użytkowane rolniczo. 

Przez teren jednostki przebiega korytarz komunikacyjny zrealizowanej północno-

zachodniej obwodnicy miasta. 

8.3.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 

 ochrona środowiska przyrodniczego – kompleksu leśnego oraz parków,  

 utrzymanie istniejącej i możliwość lokalizacji nowej zabudowy usługowej 

(w granicach przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.), 

 utrzymanie istniejącej i możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej 

z usługami towarzyszącymi (w granicach przewidzianych przez obowiązujące 

m.p.z.p.) 

 ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego 

 utrzymanie i możliwość wprowadzenie nowych inwestycji produkcyjno 

usługowych (w granicach przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.). 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, zgodnie z zasadami 

zawartymi w punkcie 7 oraz poprzez określenie granic terenów podlegających 

ochronie przed zabudową. Ochronie przed zabudową podlegają tereny leśne - za 

wyjątkiem budowy obiektów, dopuszczonych ustawowo oraz wyłączeniu z produkcji 

leśnej terenów przewidzianych pod powiększenie istniejącego cmentarza. 

Na terenach do tej pory użytkowanych rolniczo w niewielkim stopniu, położonych 

poza terenami zabudowy mieszkaniowej w rejonach ul.Zakątek i Wrzosowej – 

proponuje się przeznaczenie ich docelowo na perspektywiczne rezerwy rozwojowe na 

cele zabudowy mieszkaniowej – jako utrzymanie kierunków zagospodarowania 

przyjętego w poprzednie edycji studium. 

8.3.4. Na obszarze jednostki jako podstawowe kierunki przeznaczenia występują:  

- MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa 

- KSG - tereny garaży 

- ZP – zieleń urządzona 

- R – tereny rolne 

- ZCF – cmentarze funkcjonujące 

- ZL – tereny leśne  

- ZP – tereny zieleni urządzonej 

- R – tereny rolne 

- RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 
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8.4. Jednostka urbanistyczna D 

 

8.4.1. Położenie: północna część miasta, obszar ograniczony ulicami: Józefa 

Piłsudskiego, Henryka Sienkiewicza, Aleją Włókniarzy, Czapliniecką, północną 

granicą miasta 

8.4.2. Uwarunkowania: 
Największą część obszaru jednostki zajmują tereny biologicznie czynne: rzeka 

Rakówka wraz ze swoim dopływem oraz terenami otwartymi systemu dolinnego – 

użytkowanymi i nieużytkowanymi łąkami, pastwiskami – pola, nieużytki, 

4 kompleksy Rodzinnych Ogrodów Działkowych, niewielki las u zbiegu ulic 

Cegielnianej i Piłsudskiego. 

Zainwestowaną część jednostki stanowi zabudowa mieszkaniowa, usługi o zasięgu 

ogólnomiejskim i ponadmiejskim – Szpital Wojewódzki przy ul.Czaplinieckiej, baz 

transportowych (przy ul.Czaplinieckiej) oraz zabudowa usługowa przy 

ul.Piłsudskiego.  

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter: 

- zabudowy wielorodzinnej na terenach po południowo-wschodniej stronie szpitala,  

- zabudowy jednorodzinnej na terenach po zachodniej stronie ul.Jarzębinowej i na 

południe od linii 110kV, wzdłuż ul.Cegielnianej oraz u zbiegu ul.Cegielnianej 

i Czaplinieckiej, wzdłuż ul.Pabianickiej, Sienkiewicza, pomiędzy ul. Cegielnianą 

i Chabrową. 

Przy ul.Pabianickiej usytuowany jest się Główny Punkt Zasilania – jeden z dwu 

istniejących na terenie miasta – w związku z czym przez obszar jednostki 

urbanistycznej D przebiegają sieci elektroenergetyczne NN 110kV, które generują 

strefy bezpieczeństwa (ochronne) – pokazane na rysunku studium. 

W obszarze jednostki znajdują się niezainwestowane, cenne ekologicznie tereny 

otwarte systemu dolinnego, przylegające do rzeki Rakówki. W ich skład wchodzą: 

- prywatne tereny łąk po północnej stronie ul.Cegielnianej, 

- tereny łąk usytuowane pomiędzy Al.Włókniarzy a ul.Cegielnianą i Pabianicką 

(tereny prywatne) 

- tereny usytuowane pomiędzy ul. Pabianicką a Piłsudskiego – są to po północnej 

stronie rzeki Rakówki prywatne tereny łąk, a po jej południowej stronie – 

w większości łąki stanowiące własność miasta. 

Po północnej stronie ul.Cegielnianej znajdują się zrekultywowane tereny po cegielni, 

nieużytkowane. 

Tereny rolne, użytkowane rolniczo w niewielkim stopniu, usytuowane są w pięciu 

kompleksach: 

- po południowej stronie ul. Cegielnianej, pomiędzy terenami ogrodów 

działkowych, 

- poza terenami zabudowy po zachodniej stronie ul. Pabianickiej, po północnej 

stronie ulicy Cegielnianej, 

- poza terenami zabudowy po zachodniej stronie ul. Pabianickiej, po południowej 

stronie ulicy Cegielnianej, 

- poza terenami zabudowy po wschodniej stronie ul. Pabianickiej, po południowej 

stronie ulicy Chabrowej. 

Na terenie jednostki znajdują się rezerwy terenowe pod zabudowę mieszkaniową – 

wyznaczoną w obowiązujących m.p.z.p.: 

- między ogrodami działkowymi, szpitalem, ul. Dębową a terenami korytarza 

ekologicznego rzeki Rakówki, 

- na południe od ul.Chabrowej 
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- poza terenami zabudowanymi po północnej stronie ul.Sienkiewicza i zachodniej 

stronie ulicy Piłsudskiego. 

Na terenie jednostki znajdują się rezerwy terenowe pod zabudowę produkcyjno-

usługową wyznaczoną w obowiązujących m.p.z.p – są to tereny przylegające do 

ul.Czaplinieckiej i granic miasta – mające swoją kontynuację na terenie Gminy 

Bełchatów (zgodnie z obowiązującym na jej terenie studium uwarunkowań 

i kierunków z.p). 

8.4.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 
 ochrona środowiska przyrodniczego, 

 utrzymanie i rozwój jako dominującej funkcji jednostki: mieszkalnictwa oraz 

usług (w granicach przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.) 

 wprowadzenie możliwości lokalizacji inwestycji produkcyjno usługowych oraz 

usługowych (w granicach przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.) 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, z zachowaniem 

zasad wymienionych w punkcie 7 oraz poprzez określenie granic terenów 

podlegających ochronie przed zabudową. 

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już 

istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do 

zainwestowania w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p. 

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, 

a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej – jako uzupełnienie terenów zainwestowanych. 

Dla terenów zrekultywowanych (po byłych wyrobiskach cegielni) wskazano 

alternatywne przeznaczenie: mieszkalnictwo albo usługi z możliwością lokalizacji 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych – z uwagi na to, że tereny te są 

własnością jednego podmiotu.  

8.4.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia 

- MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- UP – zabudowa usług publicznych 

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa 

- ZD – ogródki działkowe 

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego 

- R – tereny rolne 

- RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

- GPZ – istniejący główny punkt zasilania 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 
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8.5. Jednostka urbanistyczna E 

 

8.5.1. Położenie: północno-wschodnia część miasta, obszar ograniczony: północno-

wschodnią granicą miasta, ulicami: Gen. Ludwika Czyżewskiego, Stanisława 

Staszica, Henryka Sienkiewicza i Józefa Piłsudskiego 

8.5.2. Uwarunkowania: 
Dużą część obszaru jednostki zajmują tereny aktywne biologicznie: dopływu rzeki 

Rakówki – rowu melioracyjnego R-B 1 wraz z przylegającymi do niej terenami 

otwartymi systemu dolinnego, 2 kompleksów Rodzinnych Ogrodów Działkowych, 

lasów (prywatnych) we wschodniej części jednostki, przy granicy administracyjnej 

miasta, terenów rolnych, o różnym stopniu wykorzystania oraz terenów leśnych 

i przyległych do nich terenów ulegających samoistnemu zalesieniu. 

Tereny zainwestowane jednostki to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

usytuowana w następujących kompleksach: 

- zachodnia część osiedla Olsztyńskiego, między ulicami Piłsudskiego i Słoneczną 

– tereny zainwestowane w ponad 80% w stosunku do obszaru przewidzianego do 

zainwestowania w obowiązującym m.p.z.p., 

- wschodnia część osiedla Olsztyńskiego - obszar zainwestowany niemal 

całkowicie, 

- część północna obszaru jednostki miedzy ulicami Nową, Piłsudskiego, Górną 

i  granicami miasta oraz po obu stronach ulicy Nowej, w większości 

zainwestowane, 

- tereny położone po północnej stronie ulicy Olsztyńskiej, w większości 

zainwestowany, 

- tereny położone po północnej stronie ulicy Czyżewskiego – w dużej części 

zainwestowane; 

oraz zabudowa wielorodzinna w rejonie ul. św. Alberta Chmielowskiego. 

Na terenie jednostki znajdują się obiekty usługowe obsługujące zabudowę 

mieszkaniową: handlowe, gastronomiczne, sakralne oraz szkoła podstawowa, 

obsługująca mieszkańców Gminy Bełchatów. 

Zgodnie z ustaleniami m.p.z.p rezerwowany jest duży teren pod zabudowę 

przemysłowo-usługową, zainwestowany intensywnie pomiędzy ulicami: Staszica, 

Olsztyńska, Czyżewskiego i po obu stronach ulicy Chmielowskiego, z rezerwą we 

wschodniej części kompleksu  Teren położony po wschodniej stronie ul. Piotra Skargi 

został w tej edycji studium przeznaczony pod zabudowę usługową.  

W obszarze jednostki znajduje się miejskie ujęcie wody wraz ze stacją uzdatniania, 

3 studnie ujęciowe wody oraz stacja redukcyjna gazu wraz z siecią przesyłową 

wysokoprężną. 

Przez obszar jednostki przeprowadzone są sieci elektroenergetyczne WN 110 kV, 

generujące strefy ochronne oraz projektowana wschodnia obwodnica miasta. 

Niezainwestowane tereny rolne, o różnym stopniu wykorzystania rolniczego znajdują 

się między ulicą Żabią a rzeką Rakówką, ulicą Górną, rowem melioracyjnym po 

północnej stronie terenów zabudowanych wzdłuż ulicy Nowej a granicami miasta, 

terenami ujęcia wody a granicami miasta. 

8.5.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 
 ochrona środowiska przyrodniczego  

 uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi 

 wprowadzenie terenów usługowych 

 możliwość wprowadzenia inwestycji produkcyjno usługowych 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, z zachowaniem 
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zasad wymienionych w punkcie 7 oraz poprzez określenie granic terenów  

podlegających ochronie przed zabudową. 

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już 

istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do 

zainwestowania w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p. 

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, 

a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej. 

Tereny lasów oraz samoistnych zalesień miedzy ulicami Iglastą a Grzybową 

i granicami miasta przewidziano do ochrony przed zabudową – jako tereny 

rekreacyjne dla mieszkańców miasta. 

8.5.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia:  

- MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa 

- ZL – lasy i zalesienia  

- R – tereny rolne 

- RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

- WZ – ujęcie wody 

- EG – stacja redukcyjna gazu 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 

 

8.6. Jednostka urbanistyczna F 

 

8.6.1. Położenie: wschodnia część miasta-  obszar ograniczony ulicami: Stanisława 

Staszica, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, linią kolejową i wschodnią granicą 

miasta 

8.6.2. Uwarunkowania: 
Największy teren na obszarze jednostki zajmuje zabudowa mieszkaniowa z usługami 

ją obsługującymi: oświaty – przedszkolami, szkołami podstawowymi, gimnazjami,  

ochrony zdrowia, obiektami sakralnymi oraz usługami handlu, gastronomii oraz 

składy budowlane, zakłady produkcyjne. Znajdują się też tutaj trzy 

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe.  

Istniejąca zabudowa mieszkaniowa ma charakter: 

- mieszanej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej na terenach osiedla Binków, 

- jednorodzinnej po południowej stronie ul. Czyżewskiego, po wschodniej stronie 

ul. Wojska Polskiego. 

Na obszarze osiedla Binków znajdują się rezerwy terenu pod realizację zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (zgodnie z obowiązującymi m.p.z.p.), dla których 

uzbrojenia miasto pozyskało dotacje unijne.  

Na obszarze położonym pomiędzy ul. Wojska Polskiego, Armii Krajowej, linią 

kolejową i rzeką Rakówką na części terenów przeznaczonych w obowiązującym 

m.p.z.p. pod zabudowę usługową został zrealizowany wielkopowierzchniowy obiekt 

handlowy.  
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Na obszarze położonym pomiędzy ulicą Goetla, rzeką Rakówka i linią kolejową 

znajdują się rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową. Obecnie teren 

ten jest wykorzystywany pod prywatne ogródki działkowe oraz usytuowane są tam 

kompleksy garaży. 

Na obszarze jednostki znajdują się tereny biologicznie czynne: 

- tereny otwarte systemu dolinnego rzeki Rakówki, w skład którego wchodzi 

urządzony skwer im Honorowych Dawców Krwi przy ulicy Staszica 

- Park im. Samujły usytuowany w centralnej części osiedla Binków, 

- tereny istniejących lasów oraz samoistnych zalesień po obu stronach ulicy Goetla, 

po północnej stronie linii kolejowej 

Tereny rolne, o różnym stopniu wykorzystania, położone są poza pasami zabudowy 

wzdłuż ulicy Dalekiej oraz ulicy Czyżewskiego na wschód od projektowanej 

wschodniej obwodnicy miasta.  

8.6.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 
 uzupełnianie i rozwój zabudowy mieszkaniowej z usługami towarzyszącymi 

 dopuszczenie zainwestowania na nowych terenach – do tej pory rolnych 

(w granicach przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.) 

 utrzymanie istniejących i wprowadzenie nowych terenów usługowych 

(w granicach przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.) 

 ochrona środowiska przyrodniczego 

 utrzymanie i wprowadzenie nowych terenów przemysłowo-usługowych. 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów oraz wskazanie nowych terenów do zainwestowania, z zachowaniem 

zasad wymienionych w punkcie 7 oraz poprzez określenie granic terenów 

podlegających ochronie przed zabudową. 

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już 

istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej, przesądzone do zainwestowania 

w poprzedniej edycji studium i w obowiązujących m.p.z.p. 

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, 

a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej. 

Wolne od zabudowy tereny po południowej stronie linii kolejowej przeznaczono pod 

zabudowę produkcyjno-usługową – jako tereny rozwojowe dla istniejącej 

w sąsiedztwie wytwórni mas bitumicznych (na terenie gminy Bełchatów). Będzie 

to kontynuacja terenów położonych wzdłuż południowej granicy linii kolejowej, 

przeznaczonych na podobne cele w studium Gminy Bełchatów. 

Do przyszłej obsługi terenów zainwestowanych przewidziano budowę nowego, 

trzeciego w mieście Głównego Punku Zasilania elektroenergetycznego – którego 

usytuowanie przewidziano w przebiegu istniejącej linii NN 110kV – zgodnie 

z ustaleniami poprzednie edycji studium oraz obowiązującego m.p.z.p. 

Tereny lasów oraz samoistnych zalesień po obu stronach ulicy Goetla przewidziano do 

ochrony przed zabudową – jako tereny rekreacyjne dla mieszkańców miasta. 

8.6.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia: 

- MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednoorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- UP – zabudowa usług publicznych 

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa 
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- ZP – zieleń urządzona 

- ZL – lasy i zalesienia  

- RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

- GPZ – projektowany główny punkt zasilania 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 

 

8.7. Jednostka urbanistyczna G 

 

8.7.1. Położenie: wschodnia część miasta - obszar ograniczony ulicami: Wojska 

Polskiego, fragmentem projektowanej południowej obwodnicy miasta, 

fragmentem projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, wschodnią granicą 

miasta i linią kolejową 

8.7.2. Uwarunkowania 
Na obszarze jednostki znajdują się największe w mieście tereny istniejącego 

zainwestowania przemysłowego. Są one usytuowane w rejonie linii kolejowej, ulicy 

Ciepłowniczej i Przemysłowej. Znajduje się tu także Miejska Oczyszczalnia Ścieków.  

Niewielkie skupiska zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usytuowane są wzdłuż 

ulicy Wojska Polskiego oraz Zdzieszulickiej. 

Znajdują się tu znaczne obszary niezainwestowane położone między oczyszczalnią 

ścieków a linią kolejową – teren przeznaczony, zgodnie z ustaleniami poprzedniej 

edycji studium w obowiązującym m.p.z.p. pod zabudowę przemysłowo-usługową.  

Przez teren jednostki przepływa rzeka Rakówka oraz jej dopływ z przylegającymi do 

niej terenami otwartymi systemu dolinnego oraz niewielkim kompleksem leśnym po 

południowej stronie ulicy Zdzieszulickiej. 

8.7.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego: 
 utrzymanie i rozwój przemysłowego charakteru tej jednostki 

 dopuszczenie zainwestowania na nowych terenach – do tej pory rolnych – 

głownie zabudową usługową i przemysłowo-usługową (w granicach 

przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.) 

 wprowadzenie nowych terenów usługowych w wyniku zagospodarowania 

terenów niezainwestowanych oraz przekształceń istniejących terenów 

mieszkaniowych (w granicach przewidzianych przez obowiązujące m.p.z.p.) 

 ochrona środowiska przyrodniczego 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów, przekształcenie wskazanych terenów z zachowaniem zasad 

wymienionych w punkcie 7 i wskazanie nowych terenów do zainwestowania oraz 

poprzez określenie granic terenów podlegających ochronie przed zabudową. 

Wolny obszar, położony między oczyszczalnią ścieków a linią kolejową –przeznacza 

się pod zabudowę przemysłowo-usługową, honorując ustalenia obowiązującego 

m.p.z.p. Tereny te są dobrze skomunikowane dzięki położeniu w bezpośrednim 

sąsiedztwie linii kolejowej oraz projektowanej wschodniej obwodnicy miasta. Są one 

kontynuacją terenów przeznaczonych na podobne cel w studium Gminy Bełchatów. 

Po południowej stronie oczyszczalni ścieków oraz schroniska dla psów znajduje się 

istniejąca zabudowa mieszkaniowa – jest to niezbyt szczęśliwe sąsiedztwo i teren ten, 

również honorując ustalenia obowiązującego m.p.z.p. przeznacza się do przekształceń 

na cele usługowe. Sprzyja takiemu przeznaczeniu bezpośrednie sąsiedztwo 

ze wschodnią obwodnicą miasta. 

U zbiegi rzeki Rakówki i jej wschodniego dopływu proponuje się lokalizację 

oczyszczalni ścieków deszczowych, jednej z dwóch projektowanych na obszarze 

miasta. 
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8.7.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia: 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- PU – zabudowa przemysłowo-usługowa 

- ZL – lasy i zalesienia  

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego 

- NOS – oczyszczalnia ścieków sanitarnych 

- NOD – oczyszczalnia ścieków deszczowych 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 
 

8.8. Jednostka urbanistyczna H 

 

8.8.1. Położenie: południowo-zachodnia część miasta, obszar ograniczony ulicami: 

Wojska Polskiego, Andre Ampere'a, granicą miasta i linią kolejową 

8.8.2. Uwarunkowania: 
Dużą część obszaru jednostki stanowią tereny lasów – prywatnych i wspólnot 

gruntowych. 

Istniejąca zabudowa to mieszana zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, usytuowana głównie wzdłuż ulic: 

Zamoście, Wojska Polskiego, Kraszewskiego, Chełmońskiego, Brzozowej 

i Wichrowej.  

Przy ul. Brzozowej usytuowany jest kompleks zabudowy produkcyjno-usługowej.  

Po zachodniej stronie ul. Wojska Polskiego funkcjonuje cmentarz 

Ustaleniami obowiązującego planu przewidziany jest teren pod budowę południowej 

obwodnicy miasta 

8.8.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:  
 utrzymanie i rozwój dominującej funkcji jednostki: zabudowy mieszkaniowej 

z usługami towarzyszącymi (w granicach przewidzianych przez obowiązujące 

m.p.z.p.) 

 ochrona środowiska przyrodniczego. 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 7 oraz wskazanie 

nowych terenów do zainwestowania  oraz poprzez określenie granic terenów  

podlegających ochronie przed zabudową. 

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już 

istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do 

zainwestowania w poprzedniej edycji studium.  

W studium zostały wskazane również tereny (po północnej stronie ul. Brzozowej), 

sklasyfikowane obecnie jako lasy, przeznaczone do zainwestowania, wymagające 

uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji leśnej – tak jak w poprzednie edycji 

studium. 

8.8.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia :  

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- PU – zabudowa produkcyjno - usługowa 
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- ZL – lasy i zalesienia  

- ZCF – cmentarze funkcjonujące 

- R – tereny rolne 

- RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 

 

8.9. Jednostka urbanistyczna I 

 

8.9.1. Położenie: południowa część miasta, obszar ograniczony ulicami: 

fragmentem projektowanej południowej obwodnicy miasta, fragmentem 

projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, południową granicą miasta oraz 

ulicami: Andre Ampere'a i Wojska Polskiego 

8.9.2. Uwarunkowania: 
W tej części miasta dominuje zabudowa mieszkaniowa. Występują tu także znaczne 

tereny biologicznie czynne: rzeka Rakówka wraz ze swoim dopływem oraz terenami 

otwartymi systemy dolinnego – użytkowanymi i nieużytkowanymi łąkami, 

pastwiskami – lasy, pola, nieużytki. 

W centrum jednostki znajduje się Rynek Grocholski z kościołem, wpisanym do 

ewidencji zabytków, otoczony zabudową o charakterze śródmiejskim, rozmieszczoną 

w chronionym układzie rozplanowania. 

Na terenie jednostki znajdują się obiekty usługowe o zasięgu lokalnym: obiekt 

sakralny, usług oświaty: przedszkole, szkoła podstawowa, kultury, ochrony zdrowia, 

handlu, gastronomii.  

Istniejąca zabudowa to mieszana zabudowa mieszkaniowo-usługowa oraz zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa.  

Tereny wzdłuż ulic: Wojska Polskiego, Piotrkowskiej, Południowej, Częstochowskiej, 

Radomszczańskiej, Szkolnej są w większości zainwestowane. Niezainwestowane 

tereny znajdują się poza terenami zabudowy między ulicami Szkolną i Południową, 

poza terenami zabudowy przy ulicy Wojska Polskiego. 

Przez teren jednostki przebiega projektowana wschodnia obwodnica miasta. 

8.9.3. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:  
 utrzymanie i rozwój dominującej funkcji jednostki: zabudowy mieszkaniowej 

z usługami towarzyszącymi 

 ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego 

 ochrona środowiska przyrodniczego, 

 możliwość wprowadzenie inwestycji produkcyjno usługowych 

Powyższe kierunki przewidywane są do realizacji poprzez adaptację zainwestowanych 

już terenów, z zachowaniem zasad wymienionych w punkcie 7 oraz wskazanie 

nowych terenów do zainwestowania oraz poprzez określenie granic terenów  

podlegających ochronie przed zabudową. 

Nowe tereny wskazane w studium pod zabudowę mieszkaniową to uzupełnienie już 

istniejących terenów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej, przesądzone do 

zainwestowania w poprzedniej edycji studium oraz w obowiązujących m.p.z.p.  

W studium zostały wskazane również tereny, sklasyfikowane obecnie jako rolne, 

a proponowane jako perspektywiczne tereny rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej oraz na cele inwestycji produkcyjno-usługowych. 

W biegu rzeki Rakówki w pobliżu południowej granicy miasta, proponuje się 

lokalizację oczyszczalni ścieków deszczowych, jednej z dwóch projektowanych na 

obszarze miasta 
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8.9.4. W celu realizacji kierunków zagospodarowania przestrzennego, o których mowa 

powyżej, na obszarze jednostki wyznaczono następujące podstawowe kierunki 

przeznaczenia :  

- MS – zabudowa śródmiejska 

- MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

- U – zabudowa usługowa 

- UP – zabudowa usług publicznych 

- ZP – zieleń urządzona 

- ZL – lasy i zalesienia  

- KE – tereny otwarte systemu dolinnego 

- ZCF – cmentarze funkcjonujące 

- R – tereny rolne 

- RM – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

- RP - – tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji 

produkcyjno-usługowych 

- NOD – oczyszczalnia ścieków deszczowych 

- zgodnie z oznaczeniami i położeniem na rysunku nr 4 studium. 

 

9. Plany miejscowe 
Miasto Bełchatów pokryte jest  niemal w całości obowiązującymi miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego – za wyjątkiem terenów zamkniętych – kolei. 

Sukcesywnie, w zależności od potrzeb, sporządzane są lub będą sporządzane zmiany 

części lub całości obowiązujących planów – w celu dostosowania do obowiązujących 

przepisów oraz potrzeb rozwojowych miasta. Granice zmian planów będą określane 

w uchwałach o przestąpieniu do ich sporządzania – zgodnie z aktualnymi potrzebami, po 

przeprowadzeniu niezbędnych analiz dotyczących zasadności przystąpienia do zmiany.  

Sporządzanie zmian planów będzie konieczne, gdy przewiduje się inne niż ustalone 

w planach miejscowych przeznaczenie, szczególnie w przypadku: 

 przeznaczenia terenów pod rozszerzenie cmentarzy 

 rozbudowy obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2
 

 sporządzania miejscowego planu rewitalizacji (będącego szczególną forma planu 

miejscowego) 

 gdy obowiązujące plany miejscowe zostały uchwalone przed 2010 r. - nie zawierają 

one bowiem wszystkich, wymaganych obecnie, ustaleń, w szczególności w zakresie 

parametrów i wskaźników urbanistycznych 

 wprowadzania do ustaleń planów obszarów, na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW. 

 

9.1. Plany obowiązkowe 

Do obszarów wymagających obowiązkowo sporządzenia planu miejscowego zalicza się: 

1) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 

2) obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m
2
, 

3) obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej, 

4) obszary wynikające z przepisów odrębnych. 
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Na terenie miasta Bełchatowa obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami – na obszarze 

miasta one nie występują i nie przewiduje się wyznaczenia takich obszarów w planach 

miejscowych.  

Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000m
2 

 zostały pokazane na rysunku nr 4 studium.  

Obszary rozmieszczenia przestrzeni publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim zostały 

opisane w punkcie 2 niniejszego rozdziału. 

Obszary wymagające sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów 

odrębnych to obszary parków kulturowych, pomników zagłady i ich stref ochronnych 

oraz tereny górnicze - na terenie miasta Bełchatowa obszary takie nie występują. 

 

9.2. Obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 

cele nierolnicze i nieleśne 

Wszelkie zmiany przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze zostały dokonane 

przy opracowaniu obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego.  

Tereny, które mogą zmienić przeznaczenie z gruntów rolnych na cele nierolnicze są 

oznaczone symbolami RM (tereny rolne - perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele 

budownictwa mieszkaniowego) oraz RPU (tereny rolne - perspektywiczne rezerwy 

rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych). Warunki, na jakich mogą 

nastąpić zmiany przeznaczenia powyżej wskazanych  gruntów rolnych na cele 

nierolnicze zostały wskazane w punkcie 6  w zaleceniach szczególnych tabel nr nr 8 i 9. 

Zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dopuszcza się w nielicznych 

przypadkach dla terenów przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej 

i komunikacyjnej, powiększenie terenu istniejącego cmentarza oraz w wyniku 

uwzględnienia złożonych przez właścicieli wniosków (rejon ulicy Brzozowej) -  zgodnie 

z ustaleniami II edycji studium z 2010r. Tereny zaliczone do tych dwu ostatnich 

kategorii są pokazane są na rysunku nr 4 studium. 

Ustalenie przeznaczenia na cele nieleśne nie oznacza automatycznie propozycji 

całkowitej wycinki drzewostanu, ale głównie przystosowanie terenu do pełnienia funkcji 

im przypisanych. 

 

10. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji 

Na terenie miasta Bełchatowa można wskazać obszary zagrożone lub dotknięte 

problemami gospodarczymi, społecznymi, przestrzennymi lub środowiskowymi. 

Obszary te występują na terenach śródmiejskich, na terenach poprzemysłowych oraz 

w bezpośrednim sąsiedztwie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.  

W zależności od charakteru obszarów konieczne jest inicjowanie działań naprawczych, 

mających na celu likwidację występujących problemów i podtrzymanie istniejących 

funkcji lub wprowadzenie nowych. Interwencje miasta w poszczególnych obszarach 

będą podejmowane poprzez prowadzenie odpowiedniej polityki miasta, dostosowanej do 

charakteru obszaru i typu występujących problemów.  

 

10.1. Obszary wymagające przekształceń 

Na obszarze objętym studium znajduje się tereny poprzemysłowe, na których ustała 

aktywność gospodarcza lub nigdy nie zdążyła być wprowadzona. Spowodowało to 

przekształcenie w obszary niezagospodarowane, opuszczone, często w miejskie 

nieużytki. Tereny te wymagały lub wymagają wprowadzenia nowych funkcji, a tym 

samym nowego zainwestowania.  

Pierwszy z nich to teren byłych Bełchatowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego 

między ulicami Sienkiewicza a Bawełnianą. Budynki przemysłowe zostały wyburzone, 
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a z uwagi na położenie w centrum miasta, w poprzedniej edycji studium oraz w 

obowiązującym m.p.z.p. ustalono możliwość lokalizacji wielkopowierzchniowego 

(powyżej 2000 m
2
 powierzchni sprzedaży) obiektu handlowego. Budynek ten został 

wybudowany w 2011 r. –  nie jest użytkowany. 

Drugim z tych obszarów jest teren położony miedzy ulicami: Czyżewskiego, Wspólną, 

ks.P.Skargi – zawierające nie wybudowane do końca, niszczejące budynki mleczarni, 

kupione przez prywatną osobę, na których nie jest prowadzona żadna działalność. 

W poprzedniej edycji studium był przewidziany jako teren zabudowy produkcyjno-

usługowej – w tej edycji studium, realizując wniosek złożony przez właścicieli, 

wskazuje wykorzystanie tego terenu pod zabudowę usługową. 

 

10.2. Obszary wymagające rehabilitacji 

Za obszar wymagające rehabilitacji uznano obszar śródmiejski - centrum miasta, 

usytuowane w rejonie ulic Pabianickiej, Bawełnianej, Kościuszki, 9 Maja, 1 Maja, 

Kwiatowej, 19 Stycznia, Piłsudskiego z Placem Narutowicza i Placem Wolności. 

Rehabilitacja tego obszaru wymaga stworzenia zasad przekształceń w procesie 

przemian, tak aby uzyskać fragment miasta o wartościach przestrzennych 

i funkcjonalnych odpowiednich do ich rangi i usytuowania w mieście, a także rangi 

miasta. Należy przy tym honorować ustalenia konserwatorskie w strefach ochrony 

konserwatorskiej. Ustalenia te dotyczą zarówno charakteru przestrzennego i skali nowej 

zabudowy w ramach strefy, jak i w stosunku do obiektów znajdujących się w ewidencjach 

zabytków. Dla większości tego obszaru został wyznaczony obszar zdegradowany i obszar 

rewitalizacji - uchwałą nr XIX/157/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 25 lutego 

2016 r.. Obszar ten obejmuje tereny zabudowy śródmiejskiej, usługowej oraz zieleni 

publicznej położone w centrum miasta, a jego granice zostały wniesione na planszę 

nr 4 studium.  

Dla tego obszaru został opracowany „Gminny Program Rewitalizacji Bełchatowa na 

lata 2016-2022” - przyjęty uchwałą nr XXVIII/249/16 Rady Miejskiej w Bełchatowie 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

 

10.3. Obszary wymagające rekultywacji  
Rekultywacji zostały poddane tereny wyrobisk po eksploatacji złóż gliny – obszar po 

północnej stronie ulicy Cegielnianej, pomiędzy ulca Cegielniana a terenem Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych. Została ona zakończona.  

Innych obszarów wymagających rekultywacji nie zidentyfikowano. 

 

10.4. Obszary wymagające remediacji  
Z uwagi na istniejące uwarunkowania nie określa się obszarów wymagających 

remediacji – w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska. 

 

10.5. Nowe tereny inwestycyjne 

Miasto Bełchatów dysponuje terenami pod przyszłe inwestycje na terenach w dużej 

części już zainwestowanych: w rejonie ulic Przemysłowej i Ciepłowniczej. Są to tereny 

poprzemysłowe, uporządkowane, przygotowane pod przyszłe zainwestowanie, należące 

do Bełchatowsko Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. 

Pozostałe to tereny przeznaczone do zainwestowania w obowiązujących m.p.z.p.:  

- usytuowane między ulicami Czyżewskiego a Wspólną - są to prywatne tereny 

użytkowane obecnie rolniczo lub nieużytki porolne, częściowo tereny z 

nieukończonymi budynkami przemysłowymi, opisane jako tereny wymagające 

przekształceń, 

- położone w północnej części miasta, wzdłuż jego granic, po wschodniej i zachodniej 

stronie ulicy Czaplinieckiej - tereny użytkowane obecnie rolniczo lub nieużytki 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom II 

41 

porolne, przygotowywane (w trakcie procesu uzbrajania w sieci infrastruktury 

technicznej), częściowo prywatne, a w części gminne  – wchodzące w skład Łódzkiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej – tereny te mają kontynuację na obszarze 

przyległym już w granicach Gminy Bełchatów, 

- znajdujące się między linią kolejową a oczyszczalnią ścieków – przylegające do 

projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, 

- obejmujące zachodnią część terenu między linią kolejową a ulicą Armii Krajowej –  

nieużytki porolne w większości prywatne, wskazane jako tereny usługowe 

z możliwością lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – po 

wschodniej stronie terenu w 2017 r. oddano do użytkowania wielkopowierzchniowy 

obiekt handlowy.  

Ta edycja stadium wskazuje jeszcze jeden obszar możliwy do zainwestowania. Są to 

prywatne tereny użytkowane obecnie rolniczo lub nieużytki porolne, zapisane 

w ustaleniach studium jako tereny rolne, oznaczone symbolem RPU – perspektywiczne 

rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych. Są one położone 

wzdłuż projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, w osiedlu Grocholice, 

w południowej części miasta, na południe od terenów zabudowy mieszkaniowej wzdłuż 

ulicy Południowej. 

 

Rozdział III 

Kierunki polityki przestrzennej dotyczące środowiska przyrodniczego 
 

Z punktu widzenia problematyki przestrzennej, w studium dąży się do określenia 

przyrodniczych podstaw rozwoju miasta, kształtowania struktury funkcjonalno - 

przestrzennej oraz zasad gospodarowania środowiskiem przyrodniczym miasta. 

Studium powinno respektować podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju tj. 

rozwoju w harmonii z przyrodą. 

Koncepcja zrównoważonego rozwoju zakłada takie gospodarowanie zasobami 

przyrody, które doprowadzi nie tylko do zahamowania degradacji środowiska 

przyrodniczego, ale przyczyni się także do jego stopniowego odtwarzania, a nawet 

ulepszania. 

Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju powinna opierać się na prawidłowym 

i umiejętnym kształtowaniu współzależności między człowiekiem a środowiskiem 

przyrodniczym. 

Przyjęcie zasady zrównoważonego rozwoju, jako obowiązującej przy sporządzaniu 

"Studium", oznacza m.in. dążenie do: 

- racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody; 

- zachowania istniejących walorów i ich wzbogacania; 

- utrzymania stanu równowagi w środowisku; 

- ograniczania uciążliwości dla środowiska. 

Zasada ta zobowiązuje do traktowania ochrony środowiska jako ważnego elementu 

w działalności inwestycyjnej. Generalnym zatem celem w polityce przestrzennej miasta, 

dotyczącym ochrony i kształtowania środowiska, jest tworzenie podstaw dla poprawy 

szeroko rozumianych warunków życia. 

Prowadzenie racjonalnych działań proekologicznych sprzyjać będzie zachowaniu nie 

tylko posiadanych walorów, ale również zachowaniu walorów w ponadlokalnych 

jednostkach przyrodniczych, z którymi utrzymuje więzi. 

Za priorytetowe kierunki w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska uznaje się: 

- bezwzględną ochroną walorów przyrodniczych występujących w mieście; 

- odnowę wód powierzchniowych i ochronę ich przed zanieczyszczeniem; 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom II 

42 

- ochronę zasobów wód podziemnych; 

- ochronę powietrza atmosferycznego; 

- utrzymanie naturalnego charakteru dolin przy kształtowaniu struktur przestrzennych 

miasta. 

 

1. Ochrona zasobów przyrody 

Podstawowe zadania w tym zakresie powinny zapewnić: 

- ochronę terenów i obiektów przyrodniczych, podlegających ochronie prawnej; 

na terenie miasta należą do nich pomniki przyrody, występujące w parku przy 

Muzeum Regionalnym i przy kościele w osiedlu Grocholice; 

- ochrona kwalifikującego się do uznania jako obszar Natura 2000; 

- szczególną ochronę zabytkowych parków wpisanych do ewidencji zabytków /park 

przy Muzeum Regionalnym , park Domiechowice/; 

- ochronę terenów leśnych; 

- ochronę dolin rzecznych, które w obszarach zurbanizowanych pełnią rolę biotycznych 

terenów otwartych i podstawowego kanału wentylacyjnego miasta; 

- ochronę dolin przed wprowadzaniem nowej zabudowy, z uwzględnienie 

zaobserwowanych obszarów zalewowych; 

- powiększanie i wzbogacanie terenów zorganizowanej zieleni miejskiej (parki, skwery, 

zieleńce, zieleń osiedlowa itp.); 

- odbudowę, modernizację lub budowę nowych zbiorników małej retencji; 

- powiększenie terenów leśnych jako formy zagospodarowania gruntów marginalnych,  

nie wykorzystanych dla potrzeb rozwojowych miasta; 

- wszelkie inwestycje winny być tak zaprojektowane i realizowane aby nie powodowały 

degradacji środowiska przyrodniczego. 

 

2. Ochrona wód 

2.1. Wody powierzchniowe 

Główny układ hydrograficzny miasta tworzy rzeka Rakówka oraz jej trzy lewobrzeżne 

dopływy. Odcinek Rakówki przepływający przez środek miasta stanowi środkowy bieg 

rzeki i posiada częściowo uregulowane koryto. Jej stan ekologiczny oceniany jest jako i 

na przestrzeni kilku ostatnich lat nastąpiła zauważalna poprawa jakości wody w rzece. 

Nie tylko poprawił się jej stan ekologiczny, ale pojawiły się korzyści w postaci 

zarybienia i zaraczenia – realizowanego w ramach prowadzonego „Programu 

rewitalizacji rzeki Rakówki i jej doliny na obszarze miasta Bełchatowa”. 

Niemniej, w dalszym ciągu podstawowe zadania w tym zakresie powinny zmierzać do: 

- dalszego porządkowania gospodarki ściekowej, w tym doprowadzeniu 

do całkowitego skanalizowania terenów przeznaczonych pod zabudowę zarówno 

kanalizacją sanitarną jak i deszczową; 

- oczyszczania wód deszczowych poprzez realizację oczyszczalni tych wód; ważne 

jest utrzymywanie w czystości i porządku "powierzchni" miejskich, bowiem z nich 

wraz z wodami deszczowymi przedostaje się do wód powierzchniowych znacząca 

ilość zanieczyszczeń; 

- eliminowania bezpośrednich punktowych zrzutów ścieków oraz ograniczania 

spływów powierzchniowych; 

- ochrony dolin przed zabudową oraz utrzymanie ich naturalnego charakteru; 
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- podjęcia wspólnych działań z samorządem Gminy Bełchatów w zakresie 

porządkowania gospodarki wodno - ściekowej. 

Czystość wszystkich wód powierzchniowych na terenie miasta, wzmocnienie potencjału 

biologicznego dolin, jest ważne ze względu na układ powiązań przyrodniczych z 

terenem sąsiadującej gminy Bełchatów. 

 

2.2. Wody podziemne 

Ochrona ilościowa i jakościowa zasobów wód podziemnych musi być realizowana 

w odniesieniu do wszystkich poziomów wodonośnych, które stanowią podstawę 

zaopatrzenia ludności w wodę. Szczególnej ochronie podlegają wody poziomu 

górnokredowego, zawierające wody pitne o wysokich kryteriach jakościowych 

i ilościowych, na których bazują ujęcia miejskie. Część ujęć usytuowana jest poza 

terenem miasta (Myszaki, Niedyszyna) i w tym zakresie wymagane jest porozumienie 

i współpraca z gminą Bełchatów. 

Zanieczyszczenie wód podziemnych może stać się barierą szeroko rozumianego 

rozwoju oraz zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi. 

Stosowanie zatem środków profilaktycznych w ich ochronie jest rozwiązaniem tańszym 

niż usuwanie skutków zanieczyszczenia. 

Wymaga to: 

- respektowania rygorów przy realizacji obiektów i urządzeń mogących zagrozić 

jakości wód; 

- prowadzenia wzmożonego nadzoru sanitarnego w stosunku do istniejącego 

zainwestowania; 

- likwidacji lub neutralizacji istniejących ognisk zanieczyszczeń. 

Potencjalnym zagrożeniem dla jakości wód podziemnych mogą być m.in. stacje paliw, 

zakłady przemysłowe, niektóre rzemieślnicze, niekontrolowane składowiska odpadów, 

środki chemiczne, ścieki przedostające się do gruntu itp. 

 

3. Gleby 

Warunki glebowe na terenie miasta są mało zróżnicowane z powodu dość jednorodnej 

budowy geologicznej warstw przypowierzchniowych. Potrzeby szybko rozwijającego 

się miasta spowodowały, iż znaczna część pierwotnych zasobów tych gruntów została 

zajęta pod realizację zabudowy mieszkaniowej. Pozostałe nie tworzą zwartych 

powierzchni. Tłem na terenie miasta są gleby słabych klas bonitacyjnych. 

Dalsze ukształtowanie struktur funkcjonalno - przestrzennych w mieście związane 

będzie niewątpliwie z ograniczaniem powierzchni terenów dotychczasowo 

użytkowanych rolniczo na korzyść terenów zurbanizowanych. Jest to jednak 

w przypadku rozwijającego się miasta proces nieuchronny. 

Przy zajmowaniu terenów o wyższej bonitacji gleb na potrzeby budownictwa powinna 

obowiązywać zasada tworzenia większych działek - przydomowe ogrody powiększą 

w ten sposób obszary terenów zieleni w mieście. 

 

4. Ochrona powietrza atmosferycznego 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta są: 

- zanieczyszczenia przenoszone z Elektrowni "Bełchatów"; mimo, iż przy aktualnej 

emisji elektrownia nie przekracza norm dopuszczalnych stężeń (poza pyłem 

zawieszonym), to jednak napływ "obniżonych" wielkości zanieczyszczeń jest stały; 

- zanieczyszczenia lokalne (paleniska domowe, lokalne kotłownie, zanieczyszczenia 

komunikacyjne). 
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Na wielkość emisji zanieczyszczeń (i ich redukcję) ze strony Elektrowni miasto nie ma 

wpływu. W zakresie lokalnych emisji zanieczyszczeń i ich ograniczania podstawowe 

kierunki działania powinny zmierzać do: 

- ograniczenia emisji z procesów spalania węgla w mieście 

- tworzenie przestrzennych warunków sprzyjających wentylacji (przewietrzaniu) 

miasta, a w szczególności jego części centralnej (w tym utrzymanie naturalnego 

charakteru dolin jako podstawowych korytarzy ułatwiających przewietrzanie miasta) 

- wyprowadzenie tranzytowego ruchu samochodowego poza tereny skoncentrowanej 

zabudowy poprzez pilną realizację wschodniej obwodnicy miasta 

- rozbudowy sieci gazowej 

- rozszerzenie zasięgu sieci ciepłowniczej 

- utrzymania w czystości ulic i powierzchni miejskich dla wyeliminowania zjawiska 

wtórnego pylenia 

- instalowanie bądź modernizacja urządzeń odpylających i pochłaniających gazy 

w jednostkach przemysłowych miasta 

- zwiększania powierzchni zieleni w mieście, szczególnie w strefach zwartej 

zabudowy, wzdłuż ciągów drogowych o znacznej intensywności ruchu, w pasmach 

oddzielających tereny przemysłowe od mieszkaniowych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się emisji pyłowych. 
 

Rozdział IV 

Kierunki polityki przestrzennej dotyczące dziedzictwa kulturowego 

 

Udokumentowanie, zachowanie i właściwe wykorzystywanie dziedzictwa kulturowego 

jest obowiązkiem władz państwowych, samorządowych i społeczeństwa. Działalność 

ta stanowi istotny element rozwoju społeczeństwa i rozbudzania poczucia narodowej 

tożsamości. Koniecznym jest taka gospodarka przestrzenią i zasobami materialnymi aby 

potrzeby w zakresie współczesnego rozwoju  miasta nie kolidowały z ochroną walorów 

kulturowych. 

Wszelkie prace budowlane dotyczące obiektów wpisanych do rejestru zabytków winny 

być prowadzone zgodnie z wymogami przepisów szczególnych, dotyczących ochrony 

zabytków i opieki nad zabytkami.  

W “Studium” uznaje się, że układy rozplanowania centrum Bełchatowa i  Grocholic 

posiadają walory predestynujące je do określenia jako obszary koncentracji elementów 

dziedzictwa kulturowego. W ich granicach ochronie podlegają: układ przestrzenny ulic i 

placów, skala zabudowy, podziały parcelacyjne, wody i zespoły komponowanej zieleni.  

Szczególnym nadzorem objęte powinny być: zespoły dworsko-parkowe i sakralne 

z uwzględnieniem terenów objętych ochroną widokową i ekspozycyjną (w tym ochrona 

panoramy Grocholic, zespołu dworsko-parkowego w Domiechowicach i Muzeum 

Regionalnego). 

 

1. Strefy ochrony konserwatorskiej 

 

1.1. Strefa „A”  - pełnej ochrony konserwatorskiej historycznej struktury przestrzennej. 

Przedmiotem ochrony są zespoły dworsko-parkowe w Bełchatowie i Domiechowicach 

oraz zespół klasztoru oo. franciszkanów i kościoła p.w. Wszystkich Świętych 

w Grocholicach. Obowiązuje tu zakaz lokalizacji nowej zabudowy, a wszelkie zmiany 

dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu (w tym elementów wyposażenia 
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zespołów) wymagają stosowania przepisów szczególnych, w tym ustaleń 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

1.2. Strefa „B” - ochrony konserwatorskiej wybranych elementów układu 

rozplanowania.  

Przedmiotem ochrony jest historyczny układ rozplanowania centrum Bełchatowa 

i Grocholic . Ochronie podlega: 

- zabudowa zabytkowa i tradycyjna; 

- układ komunikacyjny; 

- układ wodny; 

- zieleń kształtowana; 

- historyczne podziały własnościowe; 

- linie zabudowy; 

- sposób zagospodarowania działek. 

W granicach tej strefy zmiany ww. elementów wymagają stosowania przepisów 

szczególnych, w tym ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, a nowe inwestycje winny być kontynuacją tradycyjnych metod 

zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji, wielkości , formy, użytego materiału. 

 

1.3. Strefa „E” - ochrony ekspozycji zabytkowych oraz szczególnie wartościowych 

niezabytkowych układów przestrzennych. 

Przedmiotem ochrony są obszary otwartego terenu pozwalające na bezpośrednią 

obserwację wartościowych z punktu widzenia estetycznego i historycznego zespołów 

obiektów, w tym przede wszystkim zespołu dworsko-parkowego w Bełchatowie 

i Domiechowicach, oraz panoramę Grocholic z bryłą kościoła. Szczegółowe zasady 

kształtowania przestrzeni miasta i formy ochrony ustalono w obowiązujących 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.4. Strefa “W”  - ochrony stanowisk archeologicznych. 

Przedmiotem ochrony są stanowiska archeologiczne wykazane w Archeologicznym 

Zdjęciu Polski oraz potencjalne stanowiska archeologiczne.  

Wszystkie zewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegają ochronie 

konserwatorskiej. Na wskazanych obszarach należy liczyć się z ograniczeniem 

inwestycji mogących mieć wpływ na naruszenie struktury podziemnych warstw 

kulturowych. W części opisowej i graficznej przedstawiony został spis, mapki 

ewidencyjne i lokalizacja najważniejszych stanowisk archeologicznych. 

Zasady i zakres ich ochrony ustalono w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

 

2. Wnioski  

Wskazane powyżej propozycje ustaleń dla poszczególnych stref ochrony 

konserwatorskiej sformułowano w stopniu adekwatnym do zakresu przedmiotowego 

i skali „Studium”. Na etapie planów miejscowych zapisy te zostały uszczegółowione, co 

pozwoliło na określenie podstawowych zasad zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy (lokalizacja, wielkość, forma architektoniczna). 
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Rozdział V 

Kierunki rozwoju systemów komunikacji   

 

1. Informacje ogólne 

Układ komunikacyjny oprócz pełnienia funkcji obsługi komunikacyjnej jest również 

elementem kształtującym strukturę przestrzenną obszaru miasta. Poprzez dostępność 

komunikacyjną wyznacza wartość terenu, a poprzez zapewnienie odpowiedniego 

standardu obsługi komunikacyjnej, stymuluje jego rozwój.  

Generalnym celem polityki komunikacyjnej miasta winno być tworzenie poprawnych 

warunków podróżowania, zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej jego 

mieszkańcom poprzez sprawne powiązania wewnątrz obszaru miasta, a także 

powiązania z układem drogowym zewnętrznym, stworzenie warunków do rozwoju 

przestrzennego i ekonomicznego miasta oraz kształtowanie ładu przestrzennego.  

Przy opracowywaniu kierunków rozwoju systemów komunikacji przyjęto następujące 

założenia: 

- uwzględnienie wniosków z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 

łódzkiego, 

- uwzględnienie wniosków samorządu miasta oraz wytycznych z instytucji i organów 

uzgadniających i opiniujących opracowane studium zgodnie z ustawą 

o zagospodarowaniu przestrzennym, 

- uwzględnienie wniosków z diagnozy stanu istniejącego. 

 

Z Planu zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego w zakresie 

komunikacji wynikają następujące wnioski i postulaty do uwzględnienia w studium: 

- modernizacja drogi krajowej nr 8 (aktualnie nr 74) wraz z realizacją obwodnicy 

Bełchatowa w jej ciągu, 

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 485, 

- modernizacja drogi wojewódzkiej nr 484 wraz z realizacją obwodnicy na kierunku 

północ-południe. 

 

Wytyczne z samorządu, instytucji i organów uzgadniających i opiniujących 

studium wg kompetencji, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym 

(wojewoda, marszałek województwa, zarządcy dróg), dotyczyły uwzględnienia 

w studium ustaleń planu województwa, rozporządzeń RM i przepisów szczególnych, 

co wzięto pod uwagę przy określaniu kierunków rozwoju.  
Wnioski z diagnozy stanu istniejącego na obszarze miasta w szczególności dotyczą 

eliminacji ruchu tranzytowego i ciężkiego z centrum miasta (konieczność budowy 

wschodniej obwodnicy miasta w ciągu drogi nr 484), przebudowy bądź modernizacji 

większości ulic, w tym szczególnie w zakresie poprawy parametrów, poprawy 

bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, a także segregacji ruchu i komunikacji 

zbiorowej i publicznej.  

 

2. Kierunki rozwoju układu drogowo - ulicznego  

Proponowany układ komunikacyjny dla miasta Bełchatowa jest kontynuacją układu 

zaproponowanego w poprzednich edycjach studium. Szkielet układu generalnie 

pozostał w niezmienionym kształcie. Pewnej zmianie uległy kategorie, parametry 

i fragmentarycznie przebiegi niektórych dróg (ulic) układu. Zmiany te w większości są 

wynikiem opracowanych od czasu zatwierdzenia II edycji studium planów 

miejscowych, opracowań koncepcyjnych (obwodnica wschodnia miasta) oraz 

wykonanych realizacji np. obwodnica północna w ciągu drogi krajowej nr 74. 
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Uwarunkowania szczegółowe analizowane w ramach opracowywania planów 

miejscowych dla poszczególnych kwartałów miasta, stanowiły podstawę do 

nieznacznych korekt przebiegów czy też parametrów technicznych poszczególnych ulic. 

Zmiany głównie dotyczyły szerokości pasów drogowych w liniach rozgraniczających. 

Nie zmieniano natomiast klasyfikacji układu – wyjątek stanowi „stary” przebieg drogi 

krajowej nr 74 (ulicami przez miasto). Wszystkie drogi (ulice), pokazane na rysunku 

studium, tworzą podstawowy układ drogowo – uliczny miasta i są inwestycjami celu 

publicznego. 

2.1. Podstawowy układ drogowo – uliczny  

Promienisty przebieg istniejących dróg do centrum miasta w kontekście przyjęcia 

założenia eliminacji ruchu tranzytowego z miasta, a szczególnie z centrum, 

predysponuje do stworzenia układu komunikacyjnego promienisto – obwodnicowego, 

zbudowanego z:  

- obwodnicy wewnątrzmiejskiej  

- obwodnicy zewnętrznej  

- ulic tworzących układ promienisty, wychodzących głównie z centrum miasta, 

stanowiących połączenie obwodnic i wyprowadzenie ruchu z miasta w różnych 

kierunkach.  

Obwodnicę wewnątrzmiejską tworzy następujący ciąg ulic: Henryka Sienkiewicza – 

Aleja Włókniarzy - Kard. Stefana Wyszyńskiego – Armii Krajowej – Stanisława 

Staszica. Postuluje się dla obwodnicy wewnętrznej klasę techniczną G o docelowych 

parametrach przekroju jezdni 2 x 2 pasy ruchu. Z uwagi na miejscowe istniejące cenne 

uwarunkowania istniejące dopuszcza się odcinkowo przekrój jezdni jednoprzestrzenny. 

Szerokość w liniach rozgraniczających zmienna, zależna od przekroju i rozwiązań 

technicznych oscylująca w granicach 30 – 45 m. 

Zadaniem obwodnicy wewnętrznej, która już funkcjonuje, chociaż nie w pełnych 

parametrach, jest zebranie ruchu z centrum oraz z osiedli położonych po jej zewnętrznej 

stronie i wyprowadzenie go na zewnątrz poprzez system ulic wylotowych.  

Obwodnica zewnętrzna fragmentem przebiega i przebiegać będzie częściowo poza 

obszarem miasta lub po jego obrzeżach i przenosić będzie ruch zewnętrzny 

i tranzytowy, w tym ciężki, odciążając przeciążony ruchem układ miejski. 

Wyprowadzać również będzie ruch wewnętrzny i docelowy z miasta  we wszystkich 

kierunkach. 

Cała obwodnica zewnętrzna składać się będzie z trzech obwodnic:  

 zrealizowanej w ciągu drogi krajowej nr 74 - obwodnica północno – zachodnia, 

oraz planowanych: 

 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 - wschodnia obwodnica 

 w ciągu drogi powiatowej nr 1936 E (ul Zamoście ) - obwodnica południowa.  

Obwodnica północno-zachodnia w ciągu drogi krajowej nr 74 została oddana do 

użytkowania 23 grudnia 2016 r. Posiada klasę techniczną GP (główna ruchu 

przyśpieszonego) i przekrój jednojezdniowy. Dysponuje jednak trzema pasami ruchu w 

układzie naprzemiennym – dwa w tym samym kierunku i jeden w przeciwnym. 

Szerokość jezdni wynosi 11 metrów, co ma ułatwić przede wszystkim wyprzedzanie 

samochodów ciężarowych. Obwodnica spełnia najwyższe kryteria dotyczące 

obciążenia, co oznacza, że mogą po niej się poruszać pojazdy, których nacisk na oś 

wynosi 11,5 tony. 

Projekt wschodniej obwodnicy miasta jest aktualnie opracowywany - na zlecenie ZDW 

w Łodzi. Po przeprowadzonych konsultacjach wybrany został czwarty wariant 

przebiegu w większości przebiegający przez obszar miasta Bełchatowa. Przebieg ten 

został uwzględniony w tej edycji studium. 
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Pod koniec listopada 2016 r. przez Prezydent miasta Bełchatowa oraz Marszałka 

województwa łódzkiego zostało podpisane porozumienie o wspólnej realizacji 

wschodniej obwodnicy miasta. Samorząd miejski zadeklarował, że pozyska grunty pod 

inwestycję – natomiast wojewódzki, że przygotuje projekt budowlany obwodnicy i ją 

wybuduje. Do końca 2018 r. miasto ma zakończyć wykup gruntów pod realizację 

obwodnicy. W 2018 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich ma uzyskać zgodę na realizację 

inwestycji drogowej. Pierwsza część drogi, na odcinku od ronda u zbiegu ulic 

Świętojańskiej i Radomszczańskiej aż do węzła na ulicy Czyżewskiego ma powstać w 

latach 2021-2022. Budowa drugiej części, na  odcinku od ulicy Czyżewskiego do węzła 

łączącego z północną obwodnicą miasta ma się zakończyć w 2023 roku. Klasa 

techniczna poszczególnych fragmentów wschodniej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 

to G (główna). 

Dla obwodnicy południowej, w ciągu drogi powiatowej nr 1936E przyjęto przebieg 

zgodnie z rysunkiem studium, w części zachodniej wariantowy.  

Układ promienisty tworzą głównie istniejące przebiegi dróg wojewódzkich,  

powiatowych oraz wybrane drogi (ulice) gminne, wychodzące głównie z centrum 

miasta i stanowią połaczenie obwodnic oraz wyprowadzają ruch z miasta w róznych 

kierunkach. 

Klasyfikacja układu podstawowego 
Poszczególnym drogom (ulicom) przypisano klasę funkcjonalno - techniczną, 

wskazującą na parametry techniczne, które w wyniku ciągłej i sukcesywnej 

modernizacji oraz przebudowy układu winny być osiągane. 

Do kategorii dróg głównych ruchu przyśpieszonego (GP) zakwalifikowano 

w studium nowy przebieg drogi krajowej nr 74 tj. północno – zachodnią obwodnicę 

miasta Bełchatowa, jej szczegółowe parametry opisano w charakterystyce obwodnicy 

zewnętrznej.  

Do kategorii dróg głównych (G) zaliczono: 

 obwodnicę wewnętrzną 

 projektowana obwodnicę wschodnią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 484 

 projektowaną południową obwodnicę w ciągu drogi powiatowej nr 1936 E 

 obie drogi wojewódzkie przebiegające przez obszar miasta – tj nr 484 i 485 

Zakłada się, że po zrealizowaniu obwodnicy wschodniej i przejęciu przez nią ruchu 

tranzytowego, droga nr 484, aktualnie przebiegająca przez centrum miasta, w granicach 

wewnętrznej obwodnicy winna posiadać kategorię drogi zbiorczej i pełnić funkcję 

zbierania ruchu wewnętrznego  i wyprowadzenia go na układ obwodnicy wewnętrznej. 

Na odcinkach od wewnętrznej obwodnicy do wylotu z miasta drogi wojewódzkie winny 

posiadać klasę G. Do czasu realizacji obwodnicy wschodniej należy na całym ciągu 

drogi nr 484 w mieście maksymalnie chronić istniejące parametry techniczne 

i ograniczać inwestowanie w sąsiedztwie tej drogi.  

Zgodnie z regulacją ustawową, stary przebieg drogi krajowej nr 74 przez miasto 

ulicami: Józefa Piłsudskiego – Henryka Sienkiewicza – Aleja Włókniarzy – Lipowa 

zaliczony został do dróg wojewódzkich, Za wyjatkiem ulicy Józefa Piłsudskiego 

pozostałym fragmentom tej drogi w studium przypisano klasę G. 

Zalecane podstawowe parametry dla drogi G, to: jezdna o szer. min. 7,0 m, szerokość 

pasa drogowego w liniach rozgraniczających – min. 25,0 m.  

Ponadto do kategorii dróg głównych (G) zaliczono:  

- Aleję Jana Pawła II – istniejące połączenie obwodnicy wewnątrzmiejskiej 

z projektowaną obwodnicą południową (od Kard. Stefana Wyszyńskiego do ulicy 

Zamoście) 

- ul. Czyżewskiego od wschodniej obwodnicy miasta do granic miasta 
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- ul. Pabianicką ( ciąg drogi wojewódzkiej nr 485) na odcinku od ul.Sienkiewicza do 

granic miasta, 

- projektowane przedłużenie ul. Sienkiewicza na wschód od ul. Staszica 

do wschodniej obwodnicy miasta (częściowo po śladzie istniejących ulic 

Olsztyńskiej i Wspólnej) 

- projektowane połączenie obwodnicy wewnątrzmiejskiej z obwodnicą wschodnią -  

częściowo po śladzie istniejącej ulicy Walerego Goetla.   

Do kategorii dróg zbiorczych (Z) postuluje się zmodernizować następujące ulice, ciągi 

ulic: 

- ciąg ulic Józefa Piłsudskiego  – Kwiatowa – Okrzei, 

- ciąg ulic Cegielniana – proj. odcinek na przedłużeniu Cegielnianej do Olsztyńskiej – 

Olsztyńska do skrzyżowania ze wschodnią obwodnicą i wylot Olsztyńskiej na gminę 

(ciąg drogi powiatowej nr 1911E), 

- ulicę Grabową, 

- Plac Wolności - ul. Czyżewskiego do wschodniej obwodnicy, 

- ciąg ulic 1 Maja - 9 Maja – Lipowa (na odcinku od ul. Wojska Polskiego 

do Al. Włókniarzy). 

- ulicę Południową od wschodniej obwodnicy do granic miasta (ciąg drogi powiatowej 

nr 1914E ). 

Zalecane parametry dla ulic zbiorczych to: jezdnie o szerokości 5,5 – 7,0 m, 

szerokośc pasa drogowego w liniach rozgraniczających min. 20,0 m. 

Jako drogi lokalne (L) zakwalifikowano pozostałe odcinki dróg powiatowych, 

szczególnie te w centrum miasta oraz wybrane drogi gminne stanowiące uzupełnienie 

układu na obszarze miasta, zgodnie z rysunkiem studium. 

Wśród dróg lokalnych ważniejsze role pełnią następujące ulice (odcinki ulic): 

- ciąg ulic ul. Kościuszki – Pabianicka (od pl. Narutowicza do ul. Sienkiewicza), 

- ulica Mielczarskiego, 

- ciąg ulic Świętej Faustyny Kowalskiej - Budryka, 

- ulica Przemysłowa wraz z projektowanym przedłużeniem do wschodniej obwodnicy; 

- ulica Południowa na odcinku od ulicy Częstochowskiej do wschodniej obwodnicy, 

- ciąg ulic Mostowa, Zamoście  (fragment) - Brzozowa, 

- ciąg ulic Częstochowska – Rynek Grocholski - Piotrkowska, 

- ulica Olsztyńska na odc. od ulica Wspólnej do projektowanego przedłużenia 

ulicy Cegielnianej.  

Drogi klasy L winny posiadać następujące parametry: nawierzchnię twardą, 

szerokość jezdni – 5,0 – 5,5 m. Zalecana szerokość pasa drogowego w liniach 

rozgraniczających min. 12,0 m.  

Wyżej omówiony układ podstawowy, którego przebiegi obrazuje plansza podstawowa 

studium, wymaga dostosowania parametrów technicznych do pełnionych funkcji 

i wymogów klasy technicznej. Większość ulic zakwalifikowanych do układu 

podstawowego klasy GP, G, Z i L ma ustalone przebiegi , za wyjątkiem odcinków 

nowoprojektowanych. Układ ulic, mając na uwadze wyżej proponowane kategorie 

i zalecane parametry techniczne, należy realizować w trybie „spec” ustawy lub w trybie 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w oparciu o przepisy 

szczególne dotyczące warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Studium dopuszcza odcinkowo mniejsze szerokości dróg 

(ulic) w stosunku do zalecanych parametrów dla poszczególnych kategorii, jeżeli ich 
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zmniejszenie jest uwarunkowane istniejącym wartościowym zainwestowaniem czy 

zadrzewieniem, a istniejące korytarze pozwalają na rozplanowanie zakładanego 

przekroju drogi, ulicy.  

 

2.2. Układ uzupełniający tworzą pozostałe drogi (ulice) gminne (klasa –  L i D), które 

uzupełniają obsługę komunikacyjną obszaru miasta. Parametry ulic lokalnych zostały 

wcześniej określone, natomiast drogi klasy dojazdowej (D) winny posiadać nastepujące 

parametry:  

 nawierzchnię twardą 

 szerokość jezdni w granicach 3,5 – 5,5 m 

 zalecana min. szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających na obszarze 

zabudowanym winna wynosić 10,0 m. 

Dróg układu uzupełniającego nie pokazano na rysunku studium. Zostały one określone 

w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub zostaną 

doprojektowane, przeprojektowane na etapie sporządzania zmian tych planów. 

Ponadto w obszarach funkcjonalnych mogą funkcjonować lub być zaprojektowane 

drogi wewnętrzne, które mogą posiadać zróżnicowane parametry techniczne 

w zależności od uwarunkowań i przypisanej funkcji w obsłudze obszaru miasta. 

Zakłada się dla nich minimalną szerokość pasa komunikacyjnego = 6,0 m. 

 

3. System komunikacji publicznej  

Zakłada się rozwój obsługi przewozów pasażerskich poprzez realizację przyjaznego, 

zrównoważonego oraz bezpiecznego systemu komunikacji publicznej, system 

przewozów autobusowych PKS, MZK oraz przewozy prywatne. Dla właściwej obsługi 

pasażerskiej komunikacją zbiorową postuluje się przyśpieszenie realizacji przystanku 

przesiadkowego, a w przyszłości dworca w celu integracji środków transportu 

i zapewnienia wysokiego standardu usług transportowych i podróżowania komunikacją 

zbiorową. 

Postuluje się odtworzenie pasażerskiej komunikacji kolejowej w oparciu o istniejącą 

linię kolejową Piotrków Tryb. – Zarzecze i istniejącą stację kolejową Bełchatów, która 

umożliwi dojazd również koleją do Piotrkowa Trybunalskiego i stolicy województwa 

Łodzi.  

 

4. Drogi dla rowerów 

Proponuje się rozwój komunikacji rowerowej na obszarze miasta w nawiązaniu 

do ścieżek rowerowych poza miastem. W tym celu wyznaczono główne ciągi ścieżek 

rowerowych, łączące tereny mieszkaniowe z rejonami rekreacji i turystyki. Postulowane 

przebiegi głównych ciągów ścieżek rowerowych pokazane zostały na planszy studium. 
 

5. Wnioski do polityki komunikacyjnej i parkingowej miasta 

Prowadzenia polityki komunikacyjnej miasta winno być prowadzone w oparciu 

o następujące zasady i priorytety: 

- dążenie do wyeliminowania, w jak największym zakresie, ruchu tranzytowego 

i ciężkiego z miasta, a szczególnie z jego centrum, poprzez realizację obwodnic 

zewnętrznych 

- właściwą organizację ruchu wewnętrznego poprzez realizację pełnych parametrów 

obwodnicy wewnątrzmiejskiej 

- zachowanie hierarchii przy tworzeniu układu – wyższe parametry w miarę narastania 

rangi i funkcji ulicy – drogi 
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- uwzględnianie potrzeb niezmotoryzowanych uczestników ruchu – zapewnienie 

warunków dla bezpiecznego przemieszczania się ruchu pieszego, rowerowego 

i uczestników komunikacji publicznej, w tym niepełnosprawnych 

- lokalizację nowej zabudowy wzdłuż ciągów ulicznych w bezpiecznej odległości, tak, 

by umożliwić realizację docelowych parametrów ulicy i uzbrojenia 

- wspieranie i koordynacja rozwoju komunikacji zbiorowej i poprawy bezpieczeństwa 

i warunków podróżowania. 

W zakresie parkowania: 

- wprowadzenie zakazu lokalizacji większych jednostek gospodarczych 

i supermarketów, generujących duży ruch wymagający znacznej powierzchni 

postojowej, na terenach zainwestowanych lub przeciążonych komunikacją 

- eliminacje parkowania przy krawężnikach na głównych ciągach komunikacji 

autobusowej 

- rozgraniczenie przestrzeni do parkowania od przestrzeni dla ruchu pieszego 

i pojazdów środkami organizacji ruchu oraz elementami małej architektury 

- budowę ogólnodostępnych parkingów, kompensujących braki miejsc parkingowych 

na skutek eliminacji parkowania w miejscach, gdzie powoduje to konflikty z ruchem 

pieszym lub utrudnia ruch komunikacji autobusowej. 

Politykę parkingową dla miasta, mając na uwadze w/w ograniczenia i restrykcje, winny 

poprzedzić dokładniejsze analizy i bardziej szczegółowe opracowania.  

Znaczącym krokiem w kierunku zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc parkingowych 

w centrum miasta jest rozpoczynająca się realizacja parkingu pomiędzy Urzędem 

Miasta Bełchatowa, Urzędem Gminy Bełchatów a Miejską i Powiatową Biblioteką 

Publiczną. 

 

Rozdział VI 

Kierunki polityki przestrzennej dotyczące infrastruktury technicznej 

 

1. Zaopatrzenie w wodę 

Miasto Bełchatów zaopatrywane jest w wodę ze stacji wodociągowej "Myszaki". 

Dobowa zdolność produkcyjna ujęcia wody, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym 

wynosi 900 m
3
/godzinę. Obecnie czynnych jest 8 studni ujęciowych.  

Woda w ujęciu jest poddawana procesowi uzdatniania (odżelazianie, odmanganianie) 

i magazynowana jest w zbiornikach wyrównawczych, skąd, poprzez pompownię II
o 
 jest 

przesyłana do odbiorców dwoma magistralami ø800 i ø500. Magistrale  na wysokości 

osiedla Olsztyńskiego rozgałęziają się tworząc sieć pierścieniową. 

Ciągi magistralne zasilające miasto to: 

- w kierunku zachodnim - ø800, ø500 i ø400 od ulicy Olsztyńskiej do ulicy 

Piłsudskiego, w ulicach Piłsudskiego, Sienkiewicza, wzdłuż rzeki Rakówki i ulicy 

Wojska Polskiego;  

- w kierunku wschodnim - ø500, ø250, ø300, ø400 w ulicach: Olsztyńskiej, 

Sienkiewicza,  Staszica i Armii Krajowej; 

Przez tereny miejskie, przeznaczone pod realizację zabudowy, przebiega tranzytowy 

wodociąg, zaopatrujący w wodę wsie gminy Bełchatów i innych gmin. Należy go 

przebudować w korytarze komunikacyjne ulic, których parametry  umożliwią lub 

w wyznaczone korytarze technologiczne. 

Wodociągi z ujęcia wody „Myszaki” zasilają wszystkie zainwestowane tereny 

budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego.  
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Reasumując: 

- w Bełchatowie wykonano prawie wszystkie odcinki magistrali wodociągowych 

wg Programu Ogólnego. (opracowanego w 1991r zgodnie z Miejscowym Planem 

Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bełchatowa) - z wyjątkiem 

wodociągu w obwodnicy Wschodniej  (która miała zasilać m.in.osiedle Binków) 

i dodatkowego odcinka w Alei Włókniarzy  

- w obwodnicy wschodniej uwzględnić wykonanie wodociągu włącznie 

do ul.Świętojańskiej - jego średnica winna wynikać z obliczeń hydraulicznych 

i rozkładu ciśnień z istniejących wodociągów, które będą do niego włączone                                         

z ul.Wspólnej, ul.Czyżewskiego, ul.Daleka, ul.Goetla, ul.Piotrkowskiej, ul.Szkolnej, 

ul.Powstańców Śląskich, ul.Zdzieszulickiej, ul.Południowej do ul.Świętojańskiej 

- niezbędnym jest dokończenie przebudowy wodociągu magistralnego ø 800 i ø 500 

w obrębie skrzyżowania Sienkiewicza – Piłsudskiego - Lniana – częściowo 

wodociąg ø 800  i ø 500 jest przebudowany wg opracowanego projektu, a cześciowo 

pozostał pod jezdnią ul.Piłsudskiego oraz w pobliżu  obiektów Centrum 

Gastronomicznego Kubuś, i byłego budynku PZU, co przy awarii uniemożliwi 

dostawę wody dla znacznej części miasta 

- wszystkie komory wodociągowe należy sukcesywnie remontować, wymieniać 

zawory i zasuwy odpowietrzenia i odwadniaki na urządzenia nowej generacji 

i umożliwić odwodnienie grawitacyjnie bądź umożliwić wypompowywanie wód 

z zasilaniem elektrycznym 

- z uwagi na zwiększenie obszarów pod zabudowę jednorodzinną i zmniejszenie 

powierzchni terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne i prognozę 

demograficzną oraz ze względu na opomiarowanie gospodarstw domowych i zmianę 

ogólnych norm zużycia wody, należy wykonać nowe obliczenia hydrauliczne wody 

i opracować Program Ogólny sieci wodociągowej miasta Bełchatowa 

- obecna wydajność ujęcia wody i istniejąca sieć wodociągowa zabezpiecza obecne 

i przyszłe potrzeby miasta jak również ewentualnie przyległe miejscowości 

ościennych gmin. 

 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

2.1. Kanalizacja sanitarna 

Ścieki z terenu miasta odprowadzane są do oczyszczalni ścieków przy ulicy 

Zdzieszulickiej. Oczyszczalnia ścieków ma możliwości przyjęcia i oczyszczania 

ścieków z całego terenu zabudowanego, przyszłej zabudowy i terenów ościennych 

miejscowości. 

Ścieki sanitarne spływają do oczyszczalni dwoma kolektorami sanitarnymi: 

- kolektorem ø600 do ø1200 - wzdłuż wschodniego brzegu rzeki Rakówki, który 

odbiera ścieki z centralnej i wschodniej części miasta; 

- kolektorem ø200 do ø600 odbierającym ścieki z zachodniej części miasta. 

Kolektor do osiedla Olsztyńskiego umożliwił odbiór ścieków sanitarnych z  osiedla 

oraz: 

- całego obszaru na północ od osiedla Olsztyńskiego, aż do miejscowości Dobrzelów 

i Zawady , Myszaki i Niedyszyna 

- na zachód od osiedla Olsztyńskiego - teren między rzeką Rakówką 

a ulicą Sienkiewicza, w tym zainwestowane już tereny przy ulicach: Polnej, 

Słonecznej, Piłsudskiego, Podmiejskiej. 

Zrealizowane są odcinki sieci kanalizacyjnej dla potrzeb osiedla Grocholice w terenach 

zabudowanych. 
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Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej pozwoli na odbiór ścieków ze wszystkich terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. 

Reasumując, należy wykonać bilans ścieków z uwagi na: 

- zwiększenie udziału zabudowy jednorodzinnej, zmniejszenie powierzchni terenów 

przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne 

- zmiany norm ilości odprowadzanych ścieków. 

Bilans ścieków pozwoli określić, czy istnieje potrzeba budowy drugiej nitki kanalizacji 

sanitarnej w ulicy Lipowej oraz drugiego kolektora wzdłuż zachodniej strony rzeki 

Rakówki. 

Oczyszczalnia zapewnia odbiór ścieków od mieszkańców miasta oraz miejscowości 

ościennych. Obiekt winien być modernizowany i dostosowywany do wymogów 

aktualnych przepisów. 

 

2.2. Kanalizacja deszczowa 

Ścieki opadowe z miasta Bełchatowa odprowadzane są do rzeki Rakówki i innych 

cieków poprzez sieć rozdzielczą kanalizacji deszczowej. 

Główne kolektory kanalizacji deszczowej zostały zrealizowane.  

Największe wybudowane kolektory deszczowe to: 

 kolektor deszczowy d. 1,6: 1,4: 1,2: 1,0 wybudowany w śladzie cieku C przez Aleję 

K.Wyszyńskiego, osiedle Przytorze, który częściowo odbiera wody opadowe 

z osiedla Lipowa - Zachód) 

 kolektor deszczowy d 1,2: 1,0 w ulicach Okrzei, Kwiatowej, Czyżewskiego 

 kolektor deszczowy d 1,5: 1,2: 1, w ulicach 1 Maja, Lipowej 

 kolektor deszczowy d 1,0: 0,8 w Alejach Włókniarzy i ulicy Czaplinieckiej 

 kolektor deszczowy d 1,0: w ulicach Gen. Czyżewskiego i na terenie osiedla 

Rzemieślników. 

W ostatnich latach wybudowano znaczną ilość kanałów deszczowych równolegle 

z budowaną kanalizacją sanitarną jak w osiedlu Olsztyńskim, ul.Cegielnianej, 

ul.Czyżewskiego, ul.Wiosenna, ul.Daleka, osiedlu Binków, Os.Ludwików. 

Wybudowane kanały deszczowe stanowią elementy docelowego odwadniania terenów 

zabudowanych i terenów przeznaczonych pod zabudowę.  

Opracowana koncepcja odprowadzania wód opadowych dla Grocholic jest sukcesywnie 

realizowana. W celu zapewnienia poprawnego odbioru wód opadowych przez rzekę 

Rakówkę, należy uregulować jej koryto na odcinku od miejsca zrzutu ścieków 

z oczyszczalni w Bełchatowie do rzeki Widawki. Po wybudowaniu całości nawierzchni 

dróg w terenach zabudowanych, zwiększy się ilość wód deszczowych odbieranych 

przez Rakówkę, w związku z czym rzeka może niedostatecznie odbierać wody opadowe 

i powodować zalewanie terenów w pobliżu rzeki.  

Oczyszczanie wód opadowych przewiduje się poprzez wybudowanie osadnika 

zlokalizowanego w rejonie istniejącej oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz dla osiedla 

Grocholice w osadniku zlokalizowanym po południowej stronie Grocholic.  

 

3.Gospodarka odpadami 

Zbieraniem na terenie miasta odpadów zajmuje się firma EKO-REGION Sp. z o.o. 

w Bełchatowie – na podstawie zawartej umowy. 

Odpady komunalne zbierane z terenu miasta kierowane są do zagospodarowania na 

teren składowisk odpadów w Woli Kruszyńskiej oraz Dylowie „A”- gmina Pajęczno. 
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4. System energetyczny 

4.1. Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Zapotrzebowanie miasta na moc i energię elektryczną będzie sukcesywnie wzrastać. 

Dla perspektywicznego stanu zagospodarowania terenów określonego w niniejszym 

studium miasto będzie pobierało z sieci WN 110 kV nie mniej niż 30 MW mocy 

szczytowej w czasie największego obciążenia dobowego oraz będzie zużywało nie 

mniej niż 60.000 MWh energii rocznie. Ze scharakteryzowanych w pierwszej części 

studium uwarunkowań w zakresie elektroenergetyki i z planowanego zagospodarowania 

przestrzennego miasta wynika, iż do głównych kierunków rozwoju lokalnego systemu 

dystrybucji energii elektrycznej należy zaliczyć: 

 budowę dalszych linii rozdzielczych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 

0,4/0,231 kV, w szczególności na terenach planowanych do zagospodarowania, 

 dalsze porządkowanie systemu polegające na wydzieleniu z niego linii średniego 

napięcia 15 kV zasilających w energię miejscowości i terenów znajdujących się 

poza granicami miasta, 

 przebudowę napowietrznych linii 15 kV na kable układane w ciągach 

komunikacyjnych, na terenach zabudowy mieszkalnej i w innych miejscach, gdzie 

wynika to z potrzeb racjonalnej gospodarki przestrzennej, 

 stosowanie nowoczesnych, dostosowanych do zabudowy miejskiej, rozwiązań 

technicznych dla stacji 15/0,4 kV, 

 budowę, w horyzoncie czasowym najbliższych 15 lat trzeciego GPZ 110/15 kV, 

którego usytuowanie jest przewidywane we wschodniej części miasta, na tereneie 

osiedla Politanice. 

Nowe stacje 15/0,4 kV powinny być lokalizowane na działkach posiadających 

bezpośredni dostęp z ciągów komunikacyjnych, dla potrzeb właściwej eksploatacji tych 

obiektów. 

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. 

Podłączenie planowanego, trzeciego GPZ 110/15 kV do istniejącej linii wysokiego 

napięcia 110 kV nastąpi za pomocą kilkunastometrowych odcinków liniowych 110 kV, 

mieszczących się w pasie technologicznym w/w linii. Innych, nowych linii 110 kV na 

terenie miasta się nie przewiduje. Szerokości pasów technologicznych wszystkich 

napowietrznych linii 15 kV, 110 kV, 220 kV i 400 kV, jak też obowiązujące w tych 

pasach ograniczenia i zakazy wykorzystania terenów zostały określone w tomie 

I studium, dotyczącym uwarunkowań. Na terenach GPZ zaleca się realizację ekranów 

ograniczających strefy uciążliwości hałasowej urządzeń transformatorowych do granic 

ogrodzeń tych GPZ, w związku z istniejącą i projektowaną, w niniejszym studium, 

zabudową mieszkalną w pobliżu przedmiotowych GPZ. 

Ustala się budowę planowanej linii 400 kV relacji Rogowiec-Pątnów po nowej trasie. 

Dopuszcza się budowę linii wielotorowej, wielonapięciowej po trasie istniejących linii 

220 kV i/lub 400 kV. 

Linia,  po której poprowadzona byłaby nowa linia, musiałby ulec rozbiórce przed 

realizacją nowej linii.  

 

4.2. Zaopatrzenie w gaz 

Miasto Bełchatów zasilane jest z gazociągu wysokiego ciśnienia, prowadzącego od 

strony Piotrkowa Trybunalskiego do stacji redukcyjnej przy ul. Żabiej. Miejską sieć 
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gazu ziemnego wysoko metanowego średniego i niskiego ciśnienia, wykonano z rur 

stalowych. 

Sieć średniego ciśnienia w chwili obecnej stanowi głównie system przesyłowy gazu, 

a sieć niskiego ciśnienia - system rozdzielczy. 

System niskiego ciśnienia stanowi 8 niezależnych układów, każdy zasilany z własnej 

stacji II
0
. Wszystkie zurbanizowane obszary miasta posiadają gazociągi średniego 

i niskiego ciśnienia (sieci rozdzielcze) - za wyjątkiem osiedla Grocholice 

i nowopowstających osiedli; Ludwików, Politanice. 

Aktualny stan sieci gazowej pozwala na zaspokojenie potrzeb socjalno - bytowych 

mieszkańców miasta. Rosnące zapotrzebowanie na gaz poprzez zwiększenie terenów 

przeznaczonych pod zabudowę wymaga sukcesywnej rozbudowy sieci. 

Sieć gazowa na terenie miasta Bełchatowa posiada rezerwę przepustowości 

i po zmodernizowaniu niedługich odcinków sieci, zapewnione będzie zaspokojenie 

zapotrzebowania na gaz dla wszystkich terenów przeznaczonych pod zabudowę. 

W chwili obecnej po zmianie ustaw kompetencyjnych, miasto nie jest zobowiązane 

do budowania sieci gazowej, jednak należy utrzymać konkurencyjność miedzy mediami 

energetycznymi, jako racjonalne z punktu widzenia odbiorców oraz utrzymania pełnego 

bezpieczeństwa energetycznego miasta.  

Sieć wysokiego ciśnienia, która zasila miasto Bełchatów winna być przebudowana 

w korytarz komunikacyjny projektowanej wschodniej obwodnicy miasta. Obecnie 

przebiega przez tereny przewidziane perspektywicznie pod zabudowę mieszkaniowa 

oraz terenu przeznaczonego na  inwestycje. 

Ponadto, w zależności od zapotrzebowania na gaz i co za tym idzie rozbudowę sieci, 

przewiduje się w pasie obwodnicy wschodniej i obwodnicy południowej możliwość 

lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych oraz budowę sieci gazowej umożliwiającej 

zasilanie w gaz dzielnicy Grocholice i terenów przyległych. 

 

4.3. Zaopatrzenie w ciepło 

Głównym źródłem energii cieplnej dla miasta jest Elektrownia Bełchatów. Czynnik 

grzewczy o parametrach do 135
o
 oraz do 1,6 Mpa podawany jest magistralą 

ciepłowniczą 2x DN700 o długości całkowitej 12 040 mb.(własność  PEC – 

11 668mb.)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. Dodatkowym źródłem energii cieplnej jest spalarnia 

odpadów medycznych ECO-ABC Sp. z o.o. zlokalizowana przy ul.Przemysłowej w 

Bełchatowie. 

Przesył ciepła do odbiorców odbywa się  dwoma magistralami, 

- magistralą "Północ" 2xø500, zasilającą odbiorców w zachodniej i północno-

zachodniej części miasta 

- magistralą "Wschód" 2xø600, zasilającą osiedle Binków, centralną część miasta oraz 

odbiorców zlokalizowanych w północnej i północno-wschodniej części miasta. 

Układ miejski-sieć wysokich parametrów:zakres średnic od DN 600 do DN 20 długość 

całkowita sieci ok.130 031 mbm w tym: 

- sieci preizolowane DN 500-DN20, długość całkowita ok.91 056 mb 

- sieci kanałowe DN500-DN20, długość całkowita ok.37 165 mb. 

- sieci napowietrzne DN 600-DN200, długość całkowita ok.1 810mb.  

Układ miejski:  

- sieć niskich parametrów - długość całkowita sieci ok.8 300mb 

-  komory i studzienki sieciowe:149 szt. 
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Całkowita długość sieci ciepłowniczej eksploatowanej przez PEC Sp. z o.o.  

w Bełchatowie wynosi 149km.  

Ciepło z miejskiego systemu ciepłowniczego dostarczane jest do ponad 90% 

mieszkańców Bełchatowa tj 2925 budynków, z czego ok.2278 to odbiorcy indywidualni 

(w większości budownictwo jednorodzinne). 

Istniejąca możliwość zasilania w ciepło jest wystarczająca. Opomiarowanie 

gospodarstw i z tym związane oszczędności ciepła pozwalają zaopatrzyć w ciepło 

większą liczbę obiektów niż przyjmowane w dotychczas obowiązującym Programie 

Ogólnym w zakresie ciepłownictwa dla miasta Bełchatowa.  

Polityka rozwoju gospodarki cieplnej winna być nastawiona priorytetowo na budowę 

sieci ciepłowniczej. Brak możliwości korzystania z centralnego źródła ciepła powoduje 

wybór innych, mniej korzystnych ze względów ekonomicznych i ekologicznych, źródeł 

ciepła. 

Stan ciepłociągów określany jest jako dobry. 

Ponad połowa sieci ciepłowniczych eksploatowanych przez PEC Bełchatów to sieci 

podziemne wykonane w technologii rur preizolowanych, wyposażone w system 

alarmowy umożliwiający szybkie wykrywanie oraz lokalizowanie usterek oraz awarii 

(ok.91 056mb). Pozostałe to sieci kanałowe, które powstały pod koniec lat 70 i 80 

ubiegłego stulecia. PEC Bełchatów prowadzi prace remontowe, konserwacyjne 

i modernizacyjne, niezbędne do utrzymania sieci ciepłowniczych w stałej sprawności. 

Niezbędne działania w zakresie ciepłownictwa, mając na względzie globalny efekt 

ekologiczny, to:  

- modernizacja węzłów cieplnych ( w tym likwidacja grupowych węzłów cieplnych) 

- zmiana izolacyjności istniejących rurociągów przesyłowych i zasilających 

- zmiana zaworów w komorach ciepłowniczych. 

Dla osiedla Grocholice oraz miejscowości ościennych z terenu Gminy Bełchatów (np. 

Poręby, Mazury, Zdzieszulice) położonych na południe od obwodnicy południowej 

miasta istnieje możliwość  uciepłownienia z węzła sekcyjnego na magistrali 

ciepłowniczej – usytuowanego w rejonie ul.Ampere’a.  

 

4.4. Odnawialne źródła energii 
1. Zakłada się wzrost wykorzystania energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł 

energii: z wykorzystaniem energii słonecznej, biomasy w procesie spalania i energii 

biogazu - w szczególności z wykorzystaniem technologii nie powodujących emisji 

zanieczyszczeń. 

2. Przewiduje się możliwość budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW z wykorzystaniem energii słonecznej, 

biomasy w procesie spalania i energii biogazu (z wykluczeniem urządzeń o takiej 

mocy wykorzystujących siłę wiatru) wraz ze strefami ochronnymi związanymi z 

ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu - na 

następujących terenach: 

1) przeznaczonych do urbanizacji, których podstawowy kierunek przeznaczenia 

oznaczono symbolem PU - tereny zabudowy produkcyjno-usługowej; 

2) tereny i obiekty obsługi infrastruktury technicznej, których podstawowy kierunek 

przeznaczenia oznaczono symbolem: 

a) NOS - tereny oczyszczalni ścieków sanitarnych 

b) WZ - tereny ujęcia wody; 

3) terenach rolnych – określonych jako perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele 

inwestycji produkcyjno-usługowych, których podstawowy kierunek przeznaczenia 

oznaczono symbolem RP. 
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3. Strefy ochronne związanymi z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu 

i użytkowaniu terenu, o których mowa w pkt 2 zawierać się mają w granicach 

terenów wskazanych podpunktach 1,2,3. 

 

5. Obszary zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych 

Na terenie miasta Bełchatowa nie występują obszary szczególnego zagrożenia 

powodzią, natomiast potencjalne zagrożenie powodziowe może stwarzać rzeka 

Rakówka (z jej dopływami) w okresach występowania intensywnych opadów 

i intensywnych roztopów. Zachodzi zatem potrzeba rezerwowania terenów pod  

zbiorniki retencyjne: mokre, suche lub inne. Miejsca możliwej lokalizacji tych 

zbiorników zostały pokazane na rysunku nr 5 studium. 

Na terenach obszarów zalewowych, wskazanych na rys. nr 4 studium obowiązuje zakaz 

realizacji nowej zabudowy. Dopuszcza się tam, poza urządzeniami ochrony 

przeciwpowodziowej, lokalizację obiektów nieutrudniających spływu wód 

(np. parkingi, obiekty służące sportowi i rekreacji, boiska, sieci infrastruktury 

technicznej, scieżki rowerowe, ciągi piesze, elementy małej architektury, place zabaw). 

Aby sprawnie zapobiegać powodziom, niezbędne będzie wprowadzanie systemu 

obserwacji stanów i przepływów podczas intensywnych opadów i roztopów wraz z 

pomiarami wysokości poziomów wody. 

Z uwagi na ukształtowanie terenów doliny Rakówki, w granicach miasta nie wyznacza 

się obszarów osuwania się mas ziemnych. 

 

6. Wnioski - ocena 

Sieci infrastruktury technicznej są wykonywane zgodnie z założeniami, zawartymi 

w Programach Ogólnych, dotyczących poszczególnego uzbrojenia. Programy te zostały 

opracowane na podstawie obowiązującego planu ogólnego miasta Bełchatowa, 

zatwierdzonego w 1991 r. Plan ten zakładał osiągnięcie przez 80 000 mieszkańców i dla 

takiej liczby zostały w/w Programy opracowane.  

Ze względu na: 

- mniejszą niż zakładaną liczbę mieszkańców 

- zwiększenie udziału zabudowy jednorodzinnej, zmniejszenie terenów pod 

budownictwo wielorodzinne 

- zmiany norm ilości odprowadzanych ścieków 

- materiały używane do budowy sieci 

- zmiany w strukturze przestrzennej miasta przyjęte w opracowaniu 

należy opracować aktualne programy, uwzględniające powyższe uwarunkowania. 

Podsumowując: 

- ujęcie wody Myszaki zabezpiecza zaopatrzenie w wodę mieszkańców miasta 

i umożliwia zaopatrzenie miejscowości sąsiedniej gminy 

- oczyszczalnia ścieków przy ulicy Zdzieszulickiej zabezpiecza odbiór ścieków do 

wielkości określonych założeniach;obecnie odbiera ścieki z terenów miejskich 

i częściowo z miejscowości sąsiedniej Gminy (Dobrzelów, Emilin, Domiechowice, 

Ludwików, Zdzieszulice Górne) 

- kanalizacja deszczowa w mieście Bełchatowie jest budowana sukcesywnie wraz 

z realizacją zabudowy, budowy dróg; w chwili obecnej wszystkie wyloty 

wyprowadzają ścieki  bezpośrednio do rzeki Rakówki i do jej dopływów bez 

oczyszczania; wskazana jest budowa oczyszczalni wód deszczowych 

- miasto Bełchatów ma wystarczające zabezpieczenie w ciepło z Elektrowni 

Bełchatów; istniejące rezerwy mocy układu pozwalają na realizację planu 
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rozbudowy sieci na obszarach nieuciepłownionych; wszystkie inwestycje rozwojowe 

muszą jednak podlegać ocenie/analizie  technicznej i ekonomicznej w celu możliwie 

najniższego obciążenia kosztami rozwoju  aktualnych i przyszłych odbiorców ciepła; 

rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej  pozwoli zabezpieczyć potrzeby 

mieszkańców w zakresie dostaw ciepła, co gwarantuje miastu  bezpieczeństwo 

energetyczne; polityka rozwoju gospodarki cieplnej winna być nastawiona 

priorytetowo na budowę sieci ciepłowniczej, ponieważ brak możliwości korzystania 

z sieci  cieplnej powoduje wybór przez mieszkańców innych, nie zawsze 

korzystnych dla środowiska 

- sieci gazowe posiadają rezerwę przepustowości gazu i po zmodernizowaniu 

odcinków gazu wystarczy do zaopatrzenia dla wszystkich terenów przeznaczonych 

pod zabudowę w mieście Bełchatowie. 

 

Rozdział VII 

Tereny zamknięte 

 

W mieście Bełchatowie występują tereny zamknięte kolei (linia kolejowa nr 24 relacji 

Piotrków Trybunalski – Zarzecze) ustanowione Decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury z 

dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie 

kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MIiR poz. 25 z późn. zm.) - są to 

następujące działki: 

- obręb 14 nr dz.195, 

- obręb 15 nr dz. 297, 

- obręb 16 nr dz. 29, 

- obręb 18 nr dz. 71, 

- obręb 21 nr dz. 199, 

- obręb 22 nr nr dz. 141, 142, 143/1, 143/2, 143/3, 143/4, 143/5, 143/6, 143/7,144/1, 

144/2, 144/3, 145/1, 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 145/6, 146/7, 146/1, 146/2, 146/3, 

147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 147/5, 172. 

 

Rozdział VIII 

 

1. Uzasadnienie rozwiązań przyjętych w studium 

 

Niniejszy dokument jest trzecią edycją Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa. Poprzednie edycje zostały 

sporządzone: 

- I edycja - przyjęta przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwałą nr 19/III/2000 z dnia 

23 marca 2000 r.  

- II edycja - przyjęta przez Radę Miejską w Bełchatowie uchwałą nr XLVII/357/10 z 

dnia 14 stycznia 2010 r. 

Przedmiotowa zmiana studium, będąca III edycją studium, została zainicjowana 

uchwałą nr XIII/87/15 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 września 2015 r. Zakres 

przestrzenny sporządzanej zmiany, zgodnie z treścią uchwały intencyjnej, to obszar 

całego miasta Bełchatowa w jego granicach administracyjnych. 

 

Potrzebę aktualizacji studium spowodowały: 

 potrzeba wyznaczenia obszarów, na których rozmieszczone będą urzadzenia 

wytwarzające energie z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kV 

 nowelizacja ustaw, których zapisy należy uwzględniać przy sporządzaniu studium 
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 składane wnioski o zmianę obowiązującego studium 

 wydane decyzje o warunkach zabudowy, a w konsekwencji – uzyskane pozwolenia na 

budowę i realizacje zamierzeń inwestycyjnych  

 uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 

-ze względu na zawartość opracowania dotychczas obowiązującego dokumentu oraz 

zmianę wielu uwarunkowań, związanych z rozwojem miasta.  

 

W dniu uchwalenia II edycji studium miasto posiadało plany miejscowe dla blisko 42% 

swojego obszaru, natomiast 30 kwietnia 2015r. został uchwalony ostatni z miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego, które pokryły blisko 100% obszaru miasta – 

(za wyjątkiem terenów zamkniętych kolei). 

Wnioski do studium, które przesądziły o przystąpieniu do sporządzaniu jego zmian, 

dotyczyły wskazanie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia 

wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW – 

realizacji farm fotowoltaicznych, użycie biomasy w procesie spalania i energii biogazu. 

 

Rozlokowanie w przestrzeni poszczególnych elementów ustaleń III edycji studium 

pokazane jest na rysunku nr 4 studium, a uzasadnienia przyjęcia konkretnych rozwiązań 

przestrzennych zostały opisane w zapisy Rozdziału II części 8 - zawierającej ustalenia 

dla poszczególnych jednostek urbanistycznych. 

Istotnymi uwarunkowaniami, mającymi wpływ na rozwiązania przyjęte w III edycji 

studium były również: 

1) uwarunkowania ponadlokalne: 

 zaktualizowany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Łódzkiego 

 rola miasta w regionie 

 zewnętrzne powiązania przyrodnicze 

 ponadlokalne systemy infrastruktury (komunikacyjnej i technicznej) 

2) uwarunkowania lokalne: 

 stan środowiska przyrodniczego – ze szczególnym uwzględnieniem obiektów 

przyrodniczych objętych ochroną prawną oraz powiązań z przyrodniczym układem 

zewnętrznym 

 stan zasobów środowiska kulturowego – ze szczególnym uwzględnieniem 

obiektów pozostających w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz stref 

ochrony konserwatorskiej ustalonych w obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 warunki i jakość życia mieszkańców – sytuację demograficzna, rynek pracy, stan 

gospodarki, zasoby mieszkaniowe 

 sytuacja ekonomiczna miasta z uwzględnieniem dochodów i wydatków miasta oraz 

wieloletniej prognozy finansowej 

 stan oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji 

 stan infrastruktury komunikacyjnej – powiązania z otoczeniem zewnętrznym, 

istniejący i planowany układ drogowo-uliczny, obsługa komunikacją zbiorową oraz 

kolejową 

 stan istniejącej infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej, elektroenergetyki 

i telekomunikacji 

 potrzeby i możliwości rozwoju miasta, ocenione poprzez określenie 

zapotrzebowania na nową zabudowę oraz możliwości lokalizacji nowej zabudowy, 

z uwzględnieniem chłonności obszarów przeznaczonych pod zabudowę. 
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Uzasadnienie wynikające z dokonania oceny potrzeb i możliwości rozwoju miasta 
W Tomie I studium Rozdział X zostały przeanalizowane potrzeby i możliwości 

rozwoju miasta. Przy sporządzaniu analiz związanych z bilansem terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, a w szczególności oceny możliwości lokalizacji nowej 

zabudowy i obliczaniu chłonności poszczególnych typów obszarów, brano pod uwagę 

ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Fakt, że pokrywają 

blisko 100% terenu miasta pozwolił w rzetelny sposób ocenić stan zainwestowania 

przestrzeni miejskiej oraz wielkości rezerw terenów dla poszczególnych funkcji. 

W obecnej, III edycji studium, kierunki zagospodarowania terenów zostały określone  

zgodnie z ustaleniami przyjętymi w obowiązujących planach (zasięgi terenowe 

poszczególnych funkcji), dlatego zapotrzebowanie na nową zabudowę może być 

realizowane jedynie na obszarach wskazanych w ustaleniach studium jako 

perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej oraz inwestycji 

produkcyjno-usługowych. Pozwoli to na etapowanie realizacji zabudowy – co jest 

szczególnie ważne przy dopuszczaniu do powstawania enklaw nowej zabudowy 

mieszkaniowej po wyczerpaniu terenów przeznaczonych do zabudowy 

w obowiązujących planach miejscowych oraz szybkie reagowanie na pojawiające się 

szanse realizacji zabudowy produkcyjno-usługowej. 

Zgodnie z wyliczeniami poczynionymi w I tomie studium, maksymalne 

zapotrzebowanie na nową zabudowę - w podziale na funkcje przedstawia się 

następująco (w m
2 

powierzchni użytkowej): 

zabudowa 

mieszkaniowa 

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę (po zaokrągleniu) o 260.000 m
2
 

zabudowa 

usługowa 

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę o 20.300 m
2
 

zabudowa 

produkcyjno-  

usługowa 

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza 

możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę o 232.800 m
2
 

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna: 

 przyjmując że zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna będzie zaspokajała 70% 

zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową ogółem - 70% z 260.000 m
2
 = 

182.000 m
2
 

 przyjmując, że 1 mieszkanie (dom) będzie miało powierzchnię 150 m
2
, będzie 

potrzebnych blisko 1.250 mieszkań (domów) 

 przyjmując, że jeden dom stoi na 1 działce, działka na terenach peryferyjnych, 

gdzie istnieją rezerwy będzie miała 1400 m
2
 powierzchni (tereny rezerwy pod ten 

typ zabudowy to peryferyjne tereny miasta, zatem przyjmuje się większą 

powierzchnię działki budowlanej niż działek położonych bliżej centrum miasta), 

będzie potrzeba 175 ha terenów działek budowlanych 

 przyjmując, że drogi obsługujące, tereny infrastruktury technicznej, zieleń 

publiczna, izolacyjna itp. będą stanowić ok. 30% terenów działek budowlanych – 

potrzebne będzie ok 227 ha terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna: 

 przyjmując że zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna będzie zaspokajała 30% 

zapotrzebowania na zabudowę mieszkaniową ogółem - 30% z 260.000 m
2
 = 78.000 

m
2
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 przyjmując, że powierzchnia użytkowa zabudowy zajmuje ok. 70% powierzchni 

całkowitej zabudowy, o średniej wysokości 3 kondygnacji, a budynek zajmie 20% 

terenu działki budowlanej – łączna powierzchnia działek budowlanych zabudowy 

wielorodzinnej wynosić będzie 18,6 ha 

 przyjmując, że drogi obsługujące, tereny infrastruktury technicznej, zieleń 

publiczna, izolacyjna itp. będą stanowić ok. 30% terenów działek budowlanych – 

potrzebne będzie ok. 24,2 ha terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

Zabudowa usługowa: 

 przyjmując, że powierzchnia użytkowa zabudowy zajmuje ok.70% powierzchni 

całkowitej zabudowy, o średniej wysokości 2 kondygnacji, a budynek zajmie 40% 

terenu działki budowlanej – łączna powierzchnia działek budowlanych zabudowy 

usługowej wynosić będzie 3,6 ha 

 przyjmując, że drogi obsługujące, tereny infrastruktury technicznej, zieleń 

publiczna, izolacyjna itp. będą stanowić ok. 30% terenów działek budowlanych – 

potrzebne będzie ok. 4,7 ha terenów zabudowy usługowej 

Zabudowa produkcyjno-usługowa: 

 przyjmując, że powierzchnia użytkowa zabudowy zajmuje ok. 70% powierzchni 

całkowitej zabudowy, o średniej wysokości 1 kondygnacji, a budynek zajmie 60% 

terenu działki budowlanej – łączna powierzchnia działek budowlanych zabudowy    

produkcyjno-usługowej wynosić będzie 55,4 ha 

 przyjmując, że drogi obsługujące, tereny infrastruktury technicznej, zieleń 

publiczna, izolacyjna itp. będą stanowić ok. 30% terenów działek budowlanych – 

potrzebne będzie ok. 72 ha terenów zabudowy produkcyjno-usługowej. 

 

Posumowanie: 

Rodzaj zabudowy 

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę 

powierzchnia użytkowa  

w m2 

powierzchnia terenu  

w ha 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 
260.000 

260.000 227,0 
251,2 

wielorodzinna 78.000 24,2 

zabudowa usługowa 20.300 4,7 

zabudowa  

produkcyjno-usługowa 
232.800 72,0 

Łącznie: 513.100 327,9 

 

W III edycji studium przyjęto, że łączna powierzchnia terenów oznaczonych symbolem 

RM - stanowiących perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej (278,2 ha) oraz terenów oznaczonych symbolem RP - stanowiących 

perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno usługowych (47,3 

ha) – wynosi 325,5 ha. 

Zgodnie z zapisami studium, zawartymi w Rozdziale II 6 zabudowa usługowa może 

występować w terenach zabudowy mieszkaniowej, a zabudowa produkcyjno-usługowa 

zawiera w sobie zabudowę produkcyjną i usługową, zatem można uznać, że 

powierzchnie terenów o określonych funkcjach, przyjęte w III edycji studium są 

zbilansowane z zapotrzebowaniem na nową zabudowę. 
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Możliwości finansowania inwestycji służących realizacji zadań własnych gminy 
W ocenie możliwości finansowych budżetu miasta zasadniczą rolę odgrywa możliwość 

finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej – dróg publicznych oraz 

(w przypadku wyżej opisanych terenów) infrastruktury technicznej i społecznej. 

Aktualna Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Bełchatowa na lata 2016-2028 

zakłada, że wydatki majątkowe miasta będą się kształtowały następująco: 

 

lata Kwoty (złotych) 

2017 23.670.000 

2018 17.500.000 

2019 7.930.000 

2020 9.050.000 

2021 13.620.000 

2022 14.370.000 

2023 16.470.000 

2024 16.550.000 

2025 22.450.000 

2026 22.940.000 

2027 23.450.000 

2028 23.970.000 

razem: 211.970.000 

 

Biorąc pod uwagę tendencje przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta 

Bełchatowa (przyrost o ok.2,2% w stosunku do roku poprzedniego), można uznać, że 

w 2029 roku wydatki majątkowe miasta będą wynosiły 24.500.000 zł w 2030 r. - 

25.040.000 zł. Zatem w latach 2017-2030 prognozowane wydatki majątkowe miasta 

wyniosą w sumie 261,51 mln złotych. 

Wskazane w kierunkach zagospodarowania przestrzennego III edycji studium 

perspektywiczne rezerwy rozwojowe wynoszą łącznie 325,5 ha. Z tej powierzchni 

przyjmuje się, iż na drogi przypadać będzie 15% obszaru brutto to jest 48,8 ha. 

Przyjmuje się, że średnia szerokość drogi będzie wynosiła 12,0 m 

 

Koszty miasta, związane z realizacją tych dróg przedstawiają się następująco: 

lp rodzaj kosztów powierzchnia m2 cena 1m
2
 (zł) koszt 

1.  wykup gruntów 488.000 20 9.765.000 

2.  budowa drogi 488.000 200 97.650.000 

realizacja infrastruktury 

 rodzaj kosztów długość mb cena 1mb koszt 

3.  budowa sieci wodociągowej 40.667 200 8.133.400 

4.  budowa kanalizacji sanitarnej 40.667 500 20.333.500 

5.  budowa kanalizacji 

deszczowej 
40.667 500 20.333.500 

Razem: 156.215.400 
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Zatem koszty inwestycji służących realizacji zadań własnych gminy wynoszą 156,22 

mln złotych - co stanowi blisko 60% prognozowanych wydatków majątkowych miasta  

w latach 2017-2030 – nie przekraczają zatem możliwości finansowych gminy. 

Obszary rezerw terenowych, przeznaczone w miejscowych planach pod realizację 

zabudowy, głównie mieszkaniowej, są w większości uzbrojone w sieci infrastruktury 

technicznej, tereny pod drogi są już wykupione (osiedle Ludwików, Binków, 

Grocholice) i brakuje zrealizowania dróg. Część terenów wymaga dokonania wykupu, 

realizacji dróg i uzbrojenia (Bełchatówek, wschodnia część osiedla Czaplinieckiego). 

Przyjęto, że koszty inwestycji służących realizacji zadań własnych gminy terenów już 

przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego nie przekroczą kwoty 150 mln złotych – zatem  nie 

przekraczają zatem możliwości finansowych gminy w latach 2017-2030. 

Należy dodać, że tereny perspektywicznych rezerw rozwojowych będą uruchamiane 

dopiero po wyczerpaniu się rezerw terenowych występujących na obszarach dotychczas 

przeznaczonych pod zabudowę ustaleniami obowiązujących miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz po wykonaniu pełnego uzbrojenia tych terenów. 

Zakładając, że do 2030 roku zostaną zainwestowane niezabudowane dotąd tereny 

o przeznaczeniu ustalonym w planach - będzie można uruchomić perspektywiczne 

rezerwy rozwojowe (oznaczone symbolem RM i RP) – przyjmując analogiczną  ilość 

nakładów finansowych na realizację inwestycji służących realizacji zadań własnych 

gminy w latach 2030-2045 - co nie przekracza możliwości finansowych gminy. 

 

2. Synteza ustaleń studium 

Po przeanalizowaniu istniejącego układu przestrzennego oraz tendencji w kierunkach 

rozwoju miasta, przyjęto, że zabudowa o największej intensywności skupia się 

w centrum miasta w sąsiedztwie Placu Narutowicza i przyległych ulic – tu właśnie, jako 

dominujące funkcje przeznaczenia przyjęto zabudowę śródmiejską (obejmującą 

zabudowę usługową, mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną), usługi, w tym 

usługi publiczne oraz zabudowę mieszkaniową wielo- i jednorodzinną. W ramach 

jednostki A – gdzie usytuowane jest historyczne centrum miasta - znajdują się  

bełchatowskie osiedla o największej gęstości zaludnienia: Dolnośląskie, Okrzei 

Żołnierzy POW.  

W dużym stopniu zagospodarowana dolina rzeki Rakówki i jej dopływu oraz urządzone 

parki i tereny sportowe zapewniają atrakcyjne zaplecze rekreacyjne i sportowe dla 

mieszkańców tego rejonu jak i pozostałych mieszkańców miasta.  

W granicach jednostki A pozostały bardzo niewielkie zasoby wolnych terenów pod 

jakiekolwiek inwestycje - mieszkaniowe czy usługowe.  

Ustaleniami studium wskazano tu dwa obszary, gdzie możliwa jest realizacja 

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (o powierzchni sprzedaży powyżej 

2000 m
2
). Oba to tereny poprzemysłowe. Pierwsze to teren byłej fabryki cukierków 

„Milko” u zbiegu ulic Kościuszki i 1 Maja - zaadaptowano tu dawne budynki 

i dokonano rozbudowy. Galeria Bełchatów funkcjonuje zapewniając największy 

w centrum miasta parking dla klientów. Drugie miejsce to teren byłych Bełchatowskich 

Zakładów Przemysły Bawełnianego, położony pomiędzy ulicami Bawełnianą 

i Sienkiewicza – dawna zabudowa przemysłowa została wyburzona i wybudowano 

nowy obiekt – Galeria Bawełnianka z parkingiem wielopoziomowym – niestety obiekt 

ten nie funkcjonuje.  

Dalej od tak określonego centrum w stronę granic miasta (tereny jednostek: B, C, D, E, 

F) wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej (istniejącej i możliwej do 

zrealizowania) - w niewielkim stopniu wielorodzinnej (to istniejąca zabudowa osiedli: 

Binków, Czaplinieckie, Przytorze) - w przeważającym stopniu jednorodzinnej oraz 
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usługowej i produkcyjno-usługowej. Wskazano tereny możliwej realizacji zabudowy 

produkcyjno-usługowej: 

 w części zainwestowany obszar położony między ulicami: Czyżewskiego i Wspólną 

 w niewielkim stopniu zainwestowany obszar u zbiegu ulicy Czaplinieckiej 

i północnej obwodnicy miasta (zyskał on na atrakcyjności po wybudowaniu 

północnej obwodnicy miasta). 

Między ulicami: Czyżewskiego i Wspólną, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej 

wschodniej obwodnicy miasta wskazano tereny zabudowy usługowej – są to tereny 

niezainwestowane zabudową, ale z pełnym uzbrojeniem w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Peryferyjne części miasta to tereny rolne – część z nich wskazano jako perspektywiczne 

rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej. 

Zaplecze rekreacyjne stanowi tu: 

 dolina Rakówki i jej dopływów 

 istniejące lasy (największy kompleks Lasów Państwowych znajduje się w zachodniej 

części miasta, pozostałe tereny leśne to lasy prywatne lub we władaniu wspólnot 

gruntowych) 

 tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych (4 lokalizacje).  

Obecnie dolina Rakówki i jej dopływów zagospodarowana jest w ograniczonym 

zakresie - jedynie po północnej stronie osiedla Binków na krótkim odcinku na wschód 

od ulicy Staszica. Po północnej stronie alei Włókniarzy wskazano teren możliwej 

lokalizacji zbiornika retencyjnego – jako zabezpieczenie przed zalewaniem terenów 

miasta z możliwością wykorzystania jako miejsce rekreacji. 

W północno-wschodniej części miasta znajduje się miejskie Ujęcie Wody. 

Pozostały obszar miasta to jego część położona po południowej stronie torów 

kolejowych – jednostki: G, H, I. Najbardziej zainwestowana zabudową śródmiejską, 

mieszkaniową jednorodzinną i usługową jest centralna część jednostki I – centrum 

osiedla Grocholice w rejonie Rynku Grocholskiego i przyległych ulic (niegdyś 

Grocholice były to odrębnym miastem). Obszar mieszczący się pomiędzy projektowaną 

wschodnią obwodnicą miasta, ulicami: Świętojańską i Piotrkowską i terenami 

dolinnymi rzeki Rakówki przeznaczony został pod zabudowę śródmiejską, 

mieszkaniową jednorodzinną, usługi – jest on w dużym stopniu wypełniony istniejącą 

zabudową,  z niewielkimi rezerwami pod zabudowę nową. W częściach peryferyjnych – 

w stosunku do rynku – głównie wzdłuż ulic: Południowej, Piotrkowskiej, Zamoście, 

Brzozowa, Wojska Polskiego istnieje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna- i taki 

kierunek przeznaczenia przyjęto w studium. Zgodnie z ustaleniami II edycji studium 

część ternu lasów prywatnych położonych po północnej stronie ulicy Brzozowej 

przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – wymagają one uzyskania 

zgody na wyłączenie z produkcji leśnej.  

Wyznaczono tu możliwość lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni  sprzedaży 

powyżej 2000m
2.

. Wszystkie lokalizacje położone są po zewnętrznej stronie 

(w stosunku do centrum miasta)obwodnicy wewnątrzmiejskiej, umożliwiającej dogodną 

obsługę komunikacyjną tych terenów. W 4 z 6 wyznaczonych lokalizacji takie obiekty 

zostały już zrealizowane. 

W tej części miasta, po południowej stronie linii kolejowej, zgodnie z obecnym 

zainwestowaniem, przewidziano tereny produkcyjno-usługowe, usytuowane po obu 

stronach ulicy Przemysłowej oraz między linią kolejową a oczyszczalnią ścieków – 

niewielka część terenów przy ulicy Przemysłowej stanowi rezerwę do przyszłego 

wykorzystania, natomiast obszar położony między linią kolejową a oczyszczalnią 

ścieków wymaga wcześniejszego skomunikowania poprzez realizację najpierw 

wschodniej obwodnicy miasta, a następnie przedłużenia ulicy Przemysłowej do 

wschodniej obwodnicy miasta. 
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Peryferyjne tereny tej części miasta to tereny leśne oraz rolne – część terenów rolnych, 

położone po południowej stronie ulicy Południowej i na wschód od wschodniej 

obwodnicy miasta wskazano jako perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele cele 

inwestycji produkcyjno-usługowych. 

Znajduje się tu Miejska Oczyszczalnia Ścieków. 

Przez teren miasta przebiegają elektroenergetyczne linie przesyłowe NN: 400 kV i 220 

kV oraz WN 110 KV - przewidziano pasy technologiczne tych linii. 

Przewidziano możliwość budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych 

źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW - z wyjątkiem urządzeń o takiej mocy 

wykorzystujących siłę wiatru - na terenach produkcyjno-usługowych, ujęcia wody, 

oczyszczalni ścieków oraz terenach rolnych stanowiących perspektywiczne rezerwy 

rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-usługowych. 

Punktem wyjścia do kształtowania struktury przestrzennej miasta jest określenie 

przyrodniczych podstaw rozwoju miasta oraz zasad gospodarowania jego 

środowiskiem przyrodniczym. Realizując zasadę zrównoważonego rozwoju, 

określono działania służące: 

- ochronie zasobów przyrody wraz z wyszczególnienie terenów i obiektów 

podlegających ochronie: prawnej - pomników przyrody, zabytkowych parków, 

terenów leśnych, dolin rzecznych oraz poprzez realizację nowych terenów zieleni 

miejskiej, odbudowę, modernizację lub realizację nowych zbiorników małej 

retencji, powiększanie terenów leśnych; 

- ochronie wód powierzchniowych i podziemnych; 

- ochronie gleb oraz powietrza atmosferycznego. 

Podsumowując tę część ustaleń studium, jako podstawową zasadę dotyczącą 

środowiska przyrodniczego wskazano: 

- ochronę obiektów przyrodniczych, podlegających ochronie prawnej (pomników 

przyrody, występujących w parku przy Muzeum Regionalnym i przy kościele w 

 Grocholicach) 

- ochronę zabytkowych parków wpisanych do ewidencji zabytków (park przy 

Muzeum Regionalnym i park w Domiechowicach) 

- ochronę istniejących terenów leśnych oraz powiększenie terenów leśnych jako 

formy zagospodarowania gruntów marginalnych 

- ochronę dolin rzecznych wraz z zaobserwowanymi obszarami zalewowymi, 

pełniących rolę biotycznych terenów otwartych i podstawowego kanału 

wentylacyjnego miasta, również poprzez ochronę dolin przed wprowadzaniem 

nowej zabudowy; 

- powiększanie i wzbogacanie terenów zorganizowanej zieleni miejskiej (parki, 

skwery, zieleńce, zieleń osiedlowa itp.); 

- odbudowę, modernizację lub budowę nowych zbiorników małej retencji; 

Jako zasadę wskazano obowiązek projektowania i realizacji wszelkich inwestycji w 

sposób niepowodujący degradacji środowiska przyrodniczego. 

Wskazano działania służące ochronie wód powierzchniowych: 

- dalsze porządkowanie gospodarki ściekowej, w tym doprowadzeniu do całkowitego 

skanalizowania miasta zarówno kanalizacją sanitarną jak i deszczową 

- oczyszczanie wód deszczowych poprzez realizację oczyszczalni tych wód 

- eliminowanie bezpośrednich punktowych zrzutów ścieków oraz ograniczania 

spływów powierzchniowych; 

- ochrona dolin przed zabudową oraz utrzymanie ich naturalnego charakteru; 
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- podjęcie wspólnych działań z samorządem Gminy Bełchatów w zakresie 

porządkowania gospodarki wodno - ściekowej. 

Wskazano działania służące ochronie wód podziemnych poprzez: 

- respektowanie rygorów przy realizacji obiektów i urządzeń mogących zagrozić 

jakości wód; 

- prowadzenie wzmożonego nadzoru sanitarnego w stosunku do istniejącego 

zainwestowania; 

- likwidacji lub neutralizacji istniejących ognisk zanieczyszczeń. 

Ochrona gleb i powietrza atmosferycznego winna się odbywać poprzez prowadzenie 

działań zmierzających do: 

- ograniczenia emisji z procesów spalania węgla w mieście 

- tworzenie przestrzennych warunków sprzyjających wentylacji (przewietrzaniu) 

miasta, a w szczególności jego części centralnej (w tym utrzymanie naturalnego 

charakteru dolin jako podstawowych korytarzy ułatwiających przewietrzanie miasta) 

- wyprowadzenie tranzytowego ruchu samochodowego poza tereny skoncentrowanej 

zabudowy poprzez pilną realizację wschodniej obwodnicy miasta 

- rozbudowy sieci gazowej 

- rozszerzenie zasięgu sieci ciepłowniczej 

- utrzymania w czystości ulic i powierzchni miejskich dla wyeliminowania zjawiska 

wtórnego pylenia 

- instalowanie bądź modernizacja urządzeń odpylających i pochłaniających gazy 

w terenach przemysłowych miasta 

- zwiększania powierzchni zieleni w mieście, szczególnie w strefach zwartej 

zabudowy, wzdłuż ciągów drogowych o znacznej intensywności ruchu, w pasmach 

oddzielających tereny przemysłowe od mieszkaniowych, celem ograniczenia 

rozprzestrzeniania się emisji pyłowych. 

 

Oprócz ochrony środowiska przyrodniczego, ochronie podlegają również walory 

kulturowe. Na terenie miasta wskazano obszary i obiektu środowiska kulturowego, 

z ochroną których nie może kolidować współczesny rozwój miasta. Są to: 

- układy rozplanowania centrum Miasta oraz centrum osiedla Grocholice; 

- obiekty ujęte w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

- rozpoznane stanowiska archeologiczne. 

W tym celu w studium określono zasięgi stref ochrony konserwatorskiej: 

- strefy „A” – pełnej ochrony konserwatorskiej; 

- strefy „B” – ochrony wybranych elementów układu rozplanowania; 

- strefy „E” – ochrony ekspozycji układów przestrzennych; 

- strefy „W” – ochrony stanowisk archeologicznych. 

 

Elementem determinującym rozwój oraz kształtującym strukturę przestrzenną miasta 

jest układ komunikacyjny. Podstawowy układ komunikacyjny miasta został 

przeniesiony z poprzednio obowiązujących dokumentów: miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego, obowiązującego w latach 1991-2003 oraz 

poprzedniej edycji studium. W tej edycji studium uległ on nieznacznym modyfikacjom, 

wynikającym z ustaleń sporządzonych w czasie obowiązywania poprzedniej edycji 

studium miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Skorygowano 

przebieg wschodniej obwodnicy miasta. Nie uległa jednak klasyfikacja poszczególnych 
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ulic układu drogowego. Promienisty przebieg istniejących dróg do centrum miasta 

w kontekście przyjęcia założenia eliminacji ruchu tranzytowego z miasta, a szczególnie 

z centrum, predysponuje do stworzenia układu komunikacyjnego promienisto – 

obwodnicowego, zbudowanego z:  

- obwodnicy wewnątrzmiejskiej  

- obwodnicy zewnętrznej  

- ulic tworzących układ promienisty, wychodzących głównie z centrum miasta,  

stanowiących połączenie obwodnic i wyprowadzenie ruchu z miasta w różnych 

kierunkach.  

Poszczególnym ulicom przypisano klasę funkcjonalno - techniczną, wskazującą na 

parametry techniczne, które w wyniku ciągłej i sukcesywnej modernizacji oraz 

przebudowy układu winny być osiągane. 

 

Dokonano podziału obszaru miasta na 9 jednostek urbanistycznych (o oznaczeniach od 

A do I), dla których określono występujące tam uwarunkowania, determinujące kierunki 

rozwoju tego rejonu lub wyznaczenia obszarów podlegających ochronie oraz 

wyznaczono wiodące kierunki zagospodarowania przestrzennego wraz z ustaleniami 

szczegółowymi dla poszczególnych rodzajów terenów oraz ustaleniami 

obowiązującymi dla wszystkich jednostek. 

Realizując wymagania ustawowe, wskazano w ustaleniach studium: 

 obszary wymagające sporządzenia obowiązkowo miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

 obszary, dla których miasto zamierza sporządzić plany miejscowe 

 obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne  

 obszary problemowe , w tym:obszary wymagające przekształceń, rewitalizacji oraz 

nowe tereny inwestycyjne. 

 

W celu umożliwienia kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie 

miasta przyjęto kierunki zagospodarowania przestrzennego poprzez określenie 

podstawowych i dopuszczalnych kierunków przeznaczenia wraz z dopuszczalnym 

zakresem zmian przeznaczenia oraz ograniczeniem możliwości dokonywania tych 

zmian.  

Wskazano następujące kategorie przeznaczenia terenów: 

 tereny przeznaczone do urbanizacji: 

1) tereny zabudowy śródmiejskiej 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

4) tereny zabudowy usługowej 

5) tereny zabudowy usług publicznych 

6) tereny zabudowy produkcyjno-usługowej 

7) tereny garaży 

8) tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej 

9) tereny rolne – perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele inwestycji 

produkcyjno-usługowych 

10) tereny przestrzeni publicznych otwartych 

 tereny otwarte podstawowego układu przyrodniczego miasta oraz rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej: 

1) tereny lasów i zalesień 

2) tereny rolne 
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3) tereny zieleni urządzonej 

4) tereny parków zabytkowych  

5) tereny cmentarze funkcjonujące 

6) tereny cmentarze niefunkcjonujące 

7) tereny otwarte systemu dolinnego 

8) tereny rodzinnych ogrodów działkowych 

 tereny i obiekty obsługi infrastruktury technicznej: 

1) tereny ujęcia wody 

2) tereny oczyszczalni ścieków sanitarnych 

3) tereny oczyszczalni ścieków deszczowych 

4) tereny przepompowni ścieków 

5) tereny głównych punktów zasilania elektroenergetycznego 

6) stacja redukcyjna gazu 

 tereny komunikacji: 

1) kolej 

2) drogi publiczne i węzły komunikacyjne 

Zasięgi przestrzenne poszczególnych rodzajów terenów zostały pokazane na rysunku 

studium nr 4 – kierunki zagospodarowania – polityka przestrzenna. 

W studium określono kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz 

w przeznaczeniu terenów wraz ze wskaźnikami dotyczącymi zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy. Zdefiniowano 

przestrzenie publiczne wraz z określeniem działań, służących podkreślaniu walorów tej 

przestrzeni dla wszystkich użytkowników – mieszkańców i odwiedzających miasto. 

W II części studium zdefiniowano obszary i obiekty stanowiące inwestycje celu 

publicznego w zakresie komunikacji, infrastruktury technicznej i infrastruktury 

społecznej. Określono kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni 

produkcyjnej, wskazując tereny chronione przed zainwestowaniem miejskim oraz 

tereny rolne, stanowiące perspektywiczne rezerwy rozwojowe na cele zabudowy 

mieszkaniowej oraz na cele inwestycji produkcyjno-usługowych. 

 

W części I studium określono potrzeby i możliwości rozwoju gminy, po wykonaniu 

analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz prognoz demograficznych, 

oceniając jednocześnie możliwości finansowania przez gminę sieci komunikacyjnej 

oraz infrastruktury technicznej, społecznej.  

 

Po dokonaniu porównań maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową 

zabudowę z możliwością lokalizacji zabudowy na obszarach przeznaczonych pod 

zabudowę, wskazano ilość terenów możliwych do przeznaczenia do zainwestowania 

zabudową – dotąd na ten cel nie przeznaczonych. 

Sporządzono bilans terenów zdefiniowanych przez ustalenia studium pod określone 

przeznaczenie – po wzięciu pod uwagę maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania 

na nową zabudowę (w horyzoncie do 2030 r.) i oszacowaniu chłonności terenów 

o w pełni wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej oraz obszarów 

przeznaczonych pod zabudowę w obowiązujących miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego.  

 

Dziedziną życia miejskiego, która obsługuje tereny zainwestowane oraz której rozwój 

należy przewidzieć przy przeznaczaniu nowych terenów do zainwestowania jest 

miejska infrastruktura techniczna. W części I tekstu studium oraz na rysunkach 

studium nr 2 i 3 zawarte są informacje na temat stanu istniejącego sieci oraz urządzeń. 

Natomiast w części II tekstu studium oraz na rysunkach studium nr 5 i 6 wskazano 

adaptowany stan istniejących sieci oraz kierunki jej rozwoju wraz ze strefami 
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ochronnymi od sieci i urządzeń, jeżeli takie są wymagane - towarzyszące rozwojowi 

terenów przewidywanych do zainwestowania. 

 

3. Opis zmian wprowadzonych w III edycji studium 
W stosunku do II edycji studium, w jego III edycji dokonano następujących zmian: 

1) zaktualizowano treść Tomu I studium - „Uwarunkowania” 

2) dodano Rozdział IX do Tomu I, dotyczący terenów zamkniętych z obszaru miasta 

3) dodano Rozdział X do Tomu I, dotyczący Potrzeb i możliwości rozwoju miasta, 

zawierający analizy związane z bilansem terenów przeznaczonych pod nową 

zabudowę 

4) wyznaczono obszary, na których mogą być rozmieszczone urządzenia 

wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 

kW 

5) skorygowano przebieg projektowanej wschodniej obwodnicy miasta, zgodnie 

z aktualnymi opracowaniami oraz przesądzenia dla terenów bezpośrednio do niej 

przylegających 

6) nastąpiła korekta zdefiniowanych kategorii przeznaczenia terenów – zamiast jednej 

kategorii M - zabudowa mieszkaniowa wprowadzono kategorie: MS – zabudowa 

śródmiejska, MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, MN – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna – dokonano tego z uwagi na ustalenia obowiązujących 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

7) skorygowano zapisy ustaleń szczegółowych dla poszczególnych kategoriach 

terenów, również z uwagi na wprowadzone nowe kategorie 

8) z uwagi na to, że w obowiązujących planach miejscowych nie wykorzystano w pełni 

powierzchni wszystkich terenów możliwych do przeznaczenia pod zabudowę, 

wskazanych przez II edycję studium (głównie pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną) – w tej edycji studium ograniczono zasięgi terenów zgodnie 

z obowiązującymi planami 

9) część terenów z kategorii przeznaczenia PU – zabudowa produkcyjno-usługowa 

zmieniono na tereny U – zabudowa usługowa (teren oznaczony symbolem E1.U1 

i E1.U2) - z korzyścią dla położonych w bezpośrednim sąsiedztwie terenów 

zabudowy mieszkaniowej 

10) wprowadzono możliwość lokalizacji obiektu handlowego o powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000m 
2 

na terenie jednostki F2.U3 (co umożliwi rozbudowę istniejącego 

sklepu) 

11) wprowadzono zapis o potrzebie ochrony obszaru kwalifikującego się do uznania za 

obszar Natura 2000 

12) powiększono teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w kierunku wschodnim 

- jednostka A9.MN5 -  co jest możliwe z uwagi na ukształtowanie terenu i nie 

spowoduje zwiększenia ilości działek budowlanych, a tylko realizację nowej 

zabudowy w obrębie działek istniejących. 

 

2. Bilans terenów 
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lp. podstawowy kierunek przeznaczenia symbol 
powierzchnia 

(ha) 

udział 

w pow. 

miasta 

(%) 

I. przeznaczone do urbanizacji                                          RAZEM: 1.710,0 49,36 

1.  tereny zabudowy śródmiejskiej MS 26,8 0,78 

2.  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW 172,9 4,99 

3.  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN 929,6 26,84 

4.  tereny zabudowy usługowej U 238,2 6,88 

5.  tereny zabudowy usług publicznych UP 109,8 3,17 

6.  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej PU 173,8 5,00 

7.  tereny garaży KSG 11,6 0,34 

8.  tereny przestrzeni publicznych otwartych KPO 47,3 1,36 

I

.

a 

perspektywiczne rezerwy rozwojowe                            RAZEM: 325,5 9,4 

9.  tereny rolne – perspektywiczne rezerwy 

rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej 
RM 278,2 8,0 

10.  tereny rolne – perspektywiczne rezerwy 

rozwojowe na cele inwestycji produkcyjno-

usługowych 

RP 47,3 1,4 

II. tereny otwarte podstawowego układu przyrodniczego miasta 

oraz rolniczej przestrzeni produkcyjnej                       RAZEM: 

 

1.207,6 

 

34,87 

11.  tereny lasów i zalesień ZL 638,6 18,44 

12.  tereny rolne R 117,4 3,39 

13.  tereny zieleni urządzonej ZP 51,2 1,48 

14.  tereny parków zabytkowych  ZPZ 6,7 0,19 

15.  tereny cmentarze funkcjonujące ZCF 21,3 0,62 

16.  tereny cmentarze niefunkcjonujące ZCN 1,2 0,03 

17.  tereny otwarte systemu dolinnego KE 318,2 9,19 

18.  tereny rodzinnych ogrodów działkowych ZD 53,0 1,53 

III. tereny i obiekty obsługi infrastruktury technicznej      

RAZEM: 

34,8 1,02 

19.  tereny ujęcia wody WZ 4,0 0,12 

20.  tereny oczyszczalni ścieków sanitarnych NOS 26,2 0,76 

21.  tereny oczyszczalni ścieków deszczowych NOD 1,3 0,04 

22.  tereny przepompowni ścieków NOP 0,1 0,003 

23.  tereny głównych punktów zasilania 

elektroenergetycznego 

GPZ 3,1 0,09 

24.  stacja redukcyjna gazu EG 0,1 0,003 



Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa – tom II 

71 

IV. tereny komunikacji                                                         RAZEM: 186,1 5,37 

25.  kolej TK 24,7 0,71 

26.  drogi publiczne i węzły komunikacyjne GP,G, Z, L 161,4 4,66 

Suma 3464 100 

 


