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I. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje. Tryb opracowania.

Studium  jest  narzędziem  kształtowania  polityki  przestrzennej  samorządu. 
Jest wyrazem jego poglądów i postanowień związanych z rozwojem gminy. Głównym 
zadaniem studium jest określenie polityki  przestrzennej gminy wpisanej w politykę 
przestrzenną  państwa  oraz  ogólnych  kierunków  i  zasad  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy.  Studium  ma  za  zadanie  także  sformułowanie  lokalnych 
uwarunkowań, celów i programów rozwoju, dzięki czemu staje się ono dokumentem 
wytyczającym ogólną politykę przestrzenną gminy, a jednocześnie posiadać będzie 
charakter  wytycznych  do  sporządzenia  miejscowych  planów  zagospodarowania 
przestrzennego. Określona w studium polityka przestrzenna jest zgodna z zasadami 
ustanowionymi przepisami prawa i uwzględnia w zagospodarowaniu gminy:

• dotychczasowe przeznaczenie, zagospodarowanie i uzbrojenie terenu,
• stan ładu przestrzennego i wymogi jego ochrony,
• walory krajobrazowe, stan środowiska przyrodniczego oraz wymagania jego 

ochrony,
• warunki  i  jakość  życia,  ochrona  zdrowia  oraz  bezpieczeństwa  ludności 

i mienia,
• potrzeby i możliwości rozwoju gminy,
• stan prawny gruntów,
• występowanie  obiektów  i  terenów  chronionych  na  podstawie  odrębnych 

przepisów, 
• występowanie  udokumentowanych  złóż  kopalin  oraz  zasobów  wód 

podziemnych,
• występowanie  terenów  górniczych  wyznaczonych  na  podstawie  przepisów 

odrębnych,
• stanu  systemów  komunikacji  i  infrastruktury  technicznej,  w  tym  stopnia 

uporządkowania  gospodarki  wodno  -  ściekowej,  energetycznej  oraz 
gospodarki odpadami,

• zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych,
• wymagania  dziedzictwa  kulturowego  i  dóbr  kultury,  walory  ekonomiczne 

przestrzeni,
• potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Zgodnie z art. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, studium 
uchwala rada gminy.  Nie jest ono aktem prawa miejscowego,  ale zawarte  w nim 
i uchwalone przez radę gminy zasady polityki przestrzennej winny być wiążące dla 
wójta i wszystkich  jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy. Jest to 
więc ważny akt władczy,  w którym rada gminy bezpośrednio wpływa na działania 
całego swojego aparatu wykonawczego.

Niniejszy  dokument  stanowi  zmianę  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Lipie,  uchwalonego  przez  Radę  Gminy 
Lipie  28  grudnia  2001  roku.  Zmiana  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie zawiera: 

• tekst  „Zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy Lipie”,
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• rysunek  w  skali  1:10000  -  „Zmiana  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie – kierunki zagospodarowania 
przestrzennego”,

• rysunek  w  skali  1:10000  -  „Zmiana  Studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Lipie  –  uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego”.

Zmiana  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
powstało w oparciu o następujące akty prawne:

• ustawę  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.),

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie 
zakresu  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233),

• Uchwała  Nr  X/48/2007   Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  10.08.2007  r. 
o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie. 

• przepisy odrębne.

2. Powiązania polityki przestrzennej samorządu terytorialnego    
z polityką   przestrzenną  województwa

Wójt  Gminy  Lipie  sporządzając  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  ma  obowiązek  uwzględnienia  ustaleń 
strategii  rozwoju  województwa  zawartych  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego  województwa.  Uwzględniane  są  zamierzenia  w  zakresie 
ponadlokalnych  inwestycji  komunalnych  i  rządowych  związanych 
z zagospodarowaniem terenów.

3. Podstawa opracowania studium

Podstawę  prawną  przystąpienia  do  opracowania  „Zmiany  Studium  uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Lipie”  jest  art.  9  ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Uchwała Nr X/48/2007  Rady 
Gminy Lipie z dnia 10.08.2007 r. o  przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipie. 
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II. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA        
PRZESTRZENNEGO

1. Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego 
przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu

1.1. Podstawowe informacje o gminie

Gmina Lipie  jest  gminą wiejską,  położoną w powiecie  kłobuckim.  Graniczy 
od zachodu z  powiatem oleskim (gmina Rudniki),  od  południa  z  gminą Krzepice 
i gminą Opatów, od wschodu z gminą Popów, od północy z powiatem pajęczańskim 
(gmina  Działoszyn)  i  wieluńskim  (gmina  Pątnów).  Naturalną  południową  granicę 
gminy  wyznacza  rzeka  Liswarta.  Centralnym  ośrodkiem  gminy  jest  miejscowość 
Lipie.

Na terenie gminy znajduje się 21 miejscowości, z czego 19 to wsie sołeckie: 
Albertów,  Brzózki,  Giętkowizna,  Grabarze,  Julianów,  Kleśniska,  Lipie,  Lindów, 
Napoleon,  Natolin,  Parzymiechy,  Rębielice  Szlacheckie,  Rozalin,  Stanisławów, 
Szyszków, Wapiennik, Zbrojewsko, Zimnowoda. Miejscowość bez statusu sołectwa 
to Chałków i Troniny. 

Liczba  ludności  –  6498  (stan  na  dzień  30.11.2013r.).  Ludność  w  wieku 
przedprodukcyjnym: 1200, produkcyjnym: 4110, poprodukcyjnym: 1180.

Powierzchnia gminy wynosi 99 km2.

1.2. Dotychczasowe zagospodarowanie terenu

Lipie jest gminą rolniczą. Duża część gminy to tereny orne oraz lasy. Lasy 
publiczne  to  2596,4  ha.  Rolnictwo  w  gminie  w  przeważającej  części  oparte  jest 
na  drobnych  gospodarstwach  ze  słabą  specjalizacją.  Rolnictwu  sprzyja  niskie 
skażenie powietrza bowiem gmina położona jest z dala od głównych regionalnych 
centrów  przemysłowych  i  pozbawiona  jest  nadmiernego  przemysłu 
wprowadzającego zanieczyszczenia do środowiska naturalnego. 
W  ewidencji  działalności  gospodarczej  zarejestrowanych  jest  271  prywatnych 
podmiotów. Liczba ta w porównaniu do 2002 roku zmniejszyła się o 37.

Podstawowe funkcje przyjęte dla ośrodka gminnego Lipie to usługi. Wynikają 
one  przede  wszystkim  z  podziału  administracyjnego  i  zapewniają  obsługę 
mieszkańców  gminy  w  zakresie  wynikającym  z  ustawowych  kompetencji 
administracji samorządowej. 

Główne zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa działające na terenie gminy Lipie:

• Z.P.S.JAMAR Szczepaniak sp.j. z siedzibą w Albertowie.
Przedsiębiorstwo  zajmuje się  przetwórstwem warzyw  i  owoców.  Obecnie posiada 
około 400 produktów. Przedsiębiorstwo na chwilę obecną zatrudnia 240 osób, z tego 
ponad połowę stanowią (ok. 55%) mieszkańcy gminy.

• P.P.H.U.DREWBET  sp.j.  E.D.  Rogaczewscy,  J.Z.  Grzybowie  z  siedzibą 
w Zbrojewsku. 
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Firma  zajmuje  się  produkcją  ogrodzeń  betonowych  i  drewnianych,  bram,  garaży 
i  galanterii  betonowej.  Zatrudnia  ok.  100  osób,  w  tym  ok.  60%  zatrudnionych 
pochodzi z gminy Lipie.

• P.P.H.U Krzysztof Orzełek, Krzysztof Markisz z siedzibą w Kleśniskach. 
Firma zajmuje się produkcją akcesoriów do mebli. Obecnie zatrudnia ok. 30 osób, 
mieszkańców gminy.

• KIEPUREX SP.J.a.p.p. Kiepurowie z siedziba w Wapienniku.
Firma produkuje rury i profile stalowe. Zatrudnia 94 osoby w tym z gminy 22.

• P.P.H.”ANMAR” s.c Eksport-Import z siedziba w Dankowie. 
Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją wózków dziecięcych.  Zatrudnia około 100 
pracowników w tym z gminy w liczbie 24.

• Z.P.H.U.”DELIC-POL” SP.Z.O.O. 
Firma powstała w 1992r., zajmuje się produkcją wyrobów ciastkarskich, obecnie jej 
siedziba mieści się w Kamyku. Zatrudnia 24 osoby z gminy Lipie.

 1.3 Wykaz  obowiązujących  miejscowych planów zagospodarowania  
przestrzennego

Dziennik  Urzędowy  Województwa  Śląskiego  z  dnia  28  lutego  2007  r.,  Nr  34, 
poz. 738 -742:

• Uchwała Nr XLVII/264/2006  Rady Gminy Lipie z dnia 27 października 2006 r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Troniny

• Uchwała Nr XLVII/265/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 października 2006 r. 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika 
wodnego „Danków”

• Uchwała Nr XLVII/266/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 października 2006 r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Albertów

• Uchwała Nr XLVII/267/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 października 2006 r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Stanisławów

• Uchwała Nr XLVII/264/2006 Rady Gminy Lipie z dnia 27 października 2006 r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Giętkowizna

Dziennik  Urzędowy  Województwa  Śląskiego  z  dnia  7  kwietnia  2008  r., 
poz. 1405 -1409:

• Uchwała  Nr  XIV/66/2007  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  20  grudnia  2007  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Wapiennik

• Uchwała  Nr  XIV/67/2007  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  20  grudnia  2007  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Kleśniska

• Uchwała  Nr  XIV/68/2007  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  20  grudnia  2007  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Julianów

• Uchwała  Nr  XIV/69/2007  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  20  grudnia  2007  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Lindów
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• Uchwała  Nr  XIV/70/2007  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  20  grudnia  2007  r.  w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości 
Rębielice Szlacheckie

Dziennik  Urzędowy  Województwa  Śląskiego  z  dnia  29  lipca  2010  r., 
poz. 2284-2291:  

• Uchwała  Nr  XXVI/131/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Troniny

• Uchwała  Nr  XXVI/132/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Natolin

• Uchwała  Nr  XXVI/133/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Napoleon

• Uchwała  Nr  XXVI/134/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Brzózki

• Uchwała  Nr  XXVI/135/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Grabarze

• Uchwała  Nr  XXVI/136/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Rozalin

• Uchwała  Nr  XXVI/137/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Zbrojewsko

• Uchwała  Nr  XXVI/138/2008  Rady  Gminy  Lipie  z  dnia  15  grudnia  2008  r. 
w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
miejscowości Danków.

1.4. Uzbrojenie terenów

Odbiorcy energii elektrycznej w gminie Lipie zasilani są z GPZ- tów 110/15 kV 
Janinów  i  Panki  oraz  rozdzielni  sieciowej  30/15  kV  Waleńczów,  poprzez  stacje 
transformatorowe  15/0,4  kV  zlokalizowane  w  poszczególnych  miejscowościach. 
Przez teren gminy przebiega linia 110kV relacji Kłobuck-Działoszyn.
Ograniczeniem  dla  inwestycji  jest  strefa  oddziaływania  promieniowania 
elektromagnetycznego od linii wysokiego napięcia, którą dla linii 110 kV przyjmuje się 
jako 20 m od osi linii.

Gmina Lipie zaopatrywana jest w wodę z następujących ujęć własnych:
• Parzymiechy, wydajność Qd =259 m3/d
• Lipie, wydajność Qd= 194 m3/d
• Stanisławów, wydajność Qd =24 m3/d
• Wapiennik, wydajność Qd =23m3/d

W  stanie  istniejącym  brak  jest  zorganizowanego  systemu  odbioru 
i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych. Ścieki gromadzone są w szambach 
jedno  lub  dwukomorowych.  Obserwacje  i  analiza  częstotliwości  wywozu  ścieków 
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z  szamb  wskazuje  na  częste  odprowadzanie  ścieków  do  gruntu  lub  wód 
powierzchniowych.  Stan  ten  stanowi  poważne  zagrożenie  dla  zasobów  wód 
podziemnych,  bowiem  ok.  80%  powierzchni  gminy  położone  jest  na  obszarze 
głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP- nr 326-Częstochowa E). Zagrożenie 
stanowi  słaba  izolacja  zasobów  wód  podziemnych  od  powierzchni  terenu  oraz 
szkieletowo - krasowa budowa charakteryzująca górnojurajski poziom wodonośny.
W  tej  sytuacji  budowa  systemu  kanalizacji  dla  gminy  Lipie  jest  podstawowym 
zadaniem władz samorządowych.

Ludność  korzystająca  z  instalacji  w  %  ogółu  ludności:  wodociągi  –  94,1, 
kanalizacja -  16,9 (dane na 2010 r.)
Gmina Lipie korzysta z wysypiska śmieci w Młynku – Sobuczynie koło Częstochowy.

Obszar  gminy  położony  jest  z  dala  od  dużych  aglomeracji  miejskich,  ale 
posiada z nimi  dogodne połączenia komunikacyjne,  co sprawia,  że stanowi  bazę 
wypadową dla mieszkańców Górnego Śląska i Częstochowy.
Wieś  gminna  Lipie  od  stolicy  województwa,  miasta  Katowice,  oddalona  jest 
o ok. 124 km i ośrodka powiatowego, miasta Kłobuck -18 km. Inne ośrodki miejskie 
powiązane komunikacyjne z Lipiem to: Częstochowa - 33 km, Radomsko - 55 km, 
Bełchatów – 73 km,  Lubliniec – 52 km, Wieluń – 34 km i Krzepice 8 km. 

2. Uwarunkowania  wynikające  ze  stanu  ładu  przestrzennego 
i wymogów jego ochrony

Naczelną  rolę  przy  kształtowaniu  systemu  osadniczego  gminy  miał  układ 
komunikacyjny.  W oparciu  o  ten  układ  następował  rozwój  osadnictwa  w  gminie. 
Historycznie ukształtowane i złożone układy przestrzenne występują we wsiach Lipie 
i  Parzymiechy.  Pozostałe  jednostki  osadnicze  to  głównie  rzędówki  i  ulicówki 
o zabudowie zlokalizowanej wzdłuż drogi. 

Na charakter zagospodarowania wsi znajdujących się na terenie gminy wpływ 
ma przede wszystkim dominująca funkcja, tj. produkcja rolnicza.
Utworzenie  nowych  terenów  zaspokajających  rosnące  potrzeby  rozwoju  siatki 
osadniczej gminy upatruje się w funkcji mieszkaniowej i rekreacyjno - usługowej.
Kształtowaniu  nowych  struktur  funkcjonalno  -  przestrzennych  gminy  towarzyszy 
zasada  „zrównoważonego rozwoju”, przejawiająca się w racjonalnym wykorzystaniu 
przestrzeni,  co  oznacza  zachowanie  właściwych  proporcji  pomiędzy  rozwojem 
społeczno - gospodarczym a potrzebami środowiska naturalnego.                         

 W pierwszej kolejności dąży się do uzupełnienia i uporządkowania struktury 
istniejącej zabudowy. Wytyczone w studium nowe przestrzenie pod zabudowę, nie 
naruszają  cennych  zasobów  środowiska  naturalnego,  objętych  ochroną  prawną. 
Wyposażenie  nowych  obszarów  w  infrastrukturę  techniczną  stanowi  konieczność 
zapewnienia prawidłowej  jakości życia mieszkańców.

Znamienne  powierzchniowo  w  przestrzeni  gminy  Lipie  są  lasy.  Bogactwo 
środowiska naturalnego jest pozytywnym aspektem zdrowotnym dla człowieka, jak 
i wzmacnia wartości estetyczne i krajobrazowe przestrzeni wchłoniętych  w tkankę 
osadniczą. 
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3. Uwarunkowania wynikające ze stanu środowiska, w tym stanu 
rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości 
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego

3.1. Warunki geologiczno – inżynierskie

Przeważającą  część  obszaru  gminy  Lipie  cechują  korzystne  lub  średnio 
korzystne warunki posadowienia obiektów budowlanych.
Niekorzystne  warunki  dla  posadowienia  obiektów  budowlanych,  tj.:  cechy 
litologiczne, warunki gruntowo-wodne, ukształtowanie powierzchni lub predyspozycje 
do występowania zjawisk geodynamicznych, cechują obszary:

• w  dolinie  Liswarty  -  występowanie  głównie  piasków  luźnych  w  warstwie 
stropowej,  głębiej  średnio  zagęszczonych,  a  miejscami  mineralno  - 
organicznych lub organicznych, 

• w obszarach leśnych w północno-wschodniej  części  gminy -  występowanie 
gruntów  sypkich  luźnych,  tworzonych  przez  piaski  eoliczne  o  znaczeniu 
miąższości, nie zapewniających stabilnego podłoża,

• zapadlisk i  lejów krasowych  w północno-wschodniej  części  Gminy,  głównie 
w lasach, a poza kompleksem leśnym – jedynie na wschód od Lindowa,

• o nachyleniach powierzchni  terenu przekraczających 15%, w szczególności 
w obrębie krawędzi doliny i poziomów terasowych Liswarty, gdzie możliwe jest 
podmywanie  podnóżka  skarpy  przez  wody  rzeczne  z  czasem  mogące 
prowadzić do destabilizacji skarp,

• występowania zwierciadła wód gruntowych na głębokości mniejszej niż 2 m.

3.2. Budowa geologiczna 

Rzeźbę  obszaru  stanowi  niskofalista,  miejscami  płaska,  wysoczyzna 
polodowcowa  o  spadkach 0 -  2%,  lokalnie  nieco powyżej,  spod której  miejscami 
wychodzą utwory starsze wapienne. Tworzą one fragmenty wierzchowiny jurajskiej 
w okolicy miejscowości:  Natolin,  Wapiennik,  Kleśniska,  Lipie.  Obszar  wysoczyzny 
opada łagodnie w kierunku wyraźnie zaznaczającej się w krajobrazie gminy doliny 
rzeki  Liswarty.  Dolina od wysoczyzny oddzielona jest  mniej  lub bardziej  wyraźną 
krawędzią.

Wysokość bezwzględna obszaru waha się od 272,8 m n.p.m. (wyniesienie na 
północ  od  miejscowości  Zimnowoda  - Karcze)  do  199,5  m  n.p.m.  (dolina  rzeki 
Liswarty k/Szyszkowa).

Obszar  budują  wapienie  górnojurajskie  malmu,  przykryte  piaszczystymi 
utworami lodowcowymi czwartorzędu.

Utwory czwartorzędowe
Na  obszarze  gminy  utwory  te  tworzą  zwartą  pokrywę  lokalnie   poprzerywaną 
wychodniami  utworów  starszych.  Miąższość  utworów  czwartorzędnych  waha  się 
od 0 m do 49 m.
Plejstocen  reprezentowany  przez  piaski  i  żwiry  lodowcowe 
i wodnolodowcowe, piaski i żwiry z głazami oraz gliny zwałowe.
Holocen  reprezentują:  piaski,  żwiry  rzeczne,  mułki,  namuły  i  torfy   oraz  piaski 
eoliczne w wydmuchach. Wypełniają one dna dolin rzecznych Liswarty, Grabarki i ich 
dopływów.
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Utwory jurajskie
Utwory  jury górnej  –  malm,  reprezentowane są  przez wapienie  skaliste,  płytowe, 
margliste,  lokalnie  margle dolnego i  górnego Oksfordu.  Wapienie  malmu tworzą 
wychodnie  w  okolicy  miejscowości  Danków,  Rozalin,  Wapiennik,  Natolin 
i Kleśniska.

3.3. Gleby

     Najczęściej występującym typem gleb są gleby bielicowe i rdzawe. Znaczny 
udział  przypada  również  na  gleby  brunatne  wyługowane,  charakterystyczne 
zwłaszcza  dla  Stanisławowa,  Albertowa,  Lindowa  i  Parzymiechów.  Na  trzecim 
miejscu  pod  względem  rozprzestrzenienia  znajdują  się  gleby  bielicowe 
i pseudobielicowe, które występują głównie w zachodniej części gminy,  zwłaszcza 
w  Lipiu  i  Dankowie.  Ponadto,  w  dolinie  Liswarty  występują  mady,  a  w  rejonie 
Dankowa także gleby mułowo torfowe.
W  innych  obniżeniach  dolinnych  o  słabo  przepuszczalnym  podłożu  wytworzyły 
się ponadto czarne ziemie właściwe, głównie w północno - zachodniej części gminy.
Najlepsze kompleksy gruntów rolnych (pszenny dobry i żytni bardzo dobry) zajmują 
tylko  ok.  7%  powierzchni  wszystkich  użytków  rolnych.  Występują  głównie 
w: Parzymiechach, Natolinie, Lipiu i Albertowie. Dominują kompleksy: żytni (żytnio-
ziemniaczany) dobry i żytni słaby. W dolinach występują głównie kompleksy użytków 
zielonych średnich i słabych. 
Na  grunty  rolne  na  terenie  gminy  przypada  61%  jej  całkowitej  powierzchni. 
Przeważają użytki IV klasy bonitacyjnej (60%). Najlepsze grunty - III klasy - zajmują 
tylko 3.4 % areału. Znajdują się głównie w Parzymiechach i Dankowie. Znaczny ich 
udział  przypada  również  na  Albertów,  Kleśniska,  Lipie,  Stanisławów,  Szyszków 
i Zimnowodę. 
Najsłabsze grunty (V i VI klasy bonitacyjnej) dominują w miejscowościach: Grabarze, 
Łyżniaki  (Troniny),  Napoleon  i  Wapiennik.  Duży  udział  słabych  gruntów  rolnych 
występuje również w Brzózkach, Julianowie, Kleśniskach, Rębielicach Szlacheckich 
i Zimnowodzie.

3.4. Wody powierzchniowe 

          Sieć rzeczna niemal w całości należy do dorzecza Liswarty. Liswarta ma swoje 
źródła na terenie gminy Woźniki.  Jest  lewym dopływem Warty,  do której  uchodzi 
w okolicach wsi Kule.  Długość rzeki wynosi 92,4 km, zaś dorzecza 1558 km2. Rzeka 
Liswarta stanowi południową granicę gminy. Koryto Liswarty na niektórych odcinkach 
(zwłaszcza  powyżej  Dankowa)  zostało  wyprostowane,  natomiast  na  wysokości: 
Tronin, Rębielic Szlacheckich i Szyszkowa, zachowało wysoki stopień  naturalności z 
licznymi meandrami. 
Rzeka na całej długości płynie w korycie ziemnym. W rejonie Dankowa na prawym 
brzegu rzeki znajduje się wał przeciwpowodziowy, tzw.„letni”, którego zadaniem była 
ochrona  znajdujących  się  w  dnie  doliny  łąk  kośnych  przed  zalewaniem  wodami 
powodziowymi. Obecnie łąki te w większości nie są użytkowane, zatem ich ochrona 
wydaje  się  bezcelowa.  Wał  ten  wpływa  na  podnoszenie  poziomu  wód 
wezbraniowych, co zwiększa zagrożenie powodziowe dla zabudowań Dankowa.
Koryta pozostałych cieków zostały w przeszłości na ogół gruntownie przebudowane, 
jako  elementy  systemu  melioracyjnego  i  podporządkowane  gospodarce  rolnej. 
Ponadto  powstała  gęsta  sieć  rowów  melioracji  szczegółowej.  Obejmują  one 
zwłaszcza  terasę  zalewową  doliny  Liswarty  poniżej  mostu  w  Dankowie  oraz  łąki 
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w Parzymiechach i Kleśniskach. Obecnie stan techniczny rowów jest przeważnie zły, 
co wynika pośrednio z braku użytkowania części gruntów rolnych, szczególnie łąk.
Na  części  użytków  rolnych  (690  ha)  występuje  sieć  drenarska,  głównie 
w Kleśniskach i Parzymiechach. Zakładana przeważnie w latach 60 ubiegłego wieku,  
jest obecnie  w bardzo złym stanie technicznym i w praktyce nie spełnia już swej  
funkcji.

Równolegle z północno - zachodnią granicą gminy przepływa niewielka rzeka 
Grabarka,  do  której  wpływa  kilka  mniejszych  dopływów.  Tworzą  one  gęstą  sieć 
strumyków  leśnych  zasilających  liczne  zbiorniki  wodne.  Największym  z  nich  jest 
kompleks stawów rybnych w Kleśniskach - „Rybaczówka” (29,4 ha), zasilany przez 
niewielką  strugę,  zwaną  dopływem  spod  Kleśnisk.  Zasila  on  również  dwa  stawy 
w  Parzymiechach  i  przepływa  w  sąsiedztwie  rezerwatu  ”Stawiska”.  Mniejsze 
kompleksy  stawów  o  funkcji  hodowlanej  i  rekreacyjnej  znajdują  się  także 
w Zbrojewsku (11,5 ha) i  Lipiu (4,5 ha).  Pozostałe stawy mają głównie charakter 
rekreacyjny. Na szczególna uwagę zasługują naturalne zbiorniki wodne (starorzecza) 
znajdujące  się  w  dolinie  Liswarty,  zachowane  zwłaszcza  w  rejonie  miejscowości 
Troniny. Wody stojące na terenie gminy zajmują łącznie powierzchnię 52,8 ha.

Przez  gminę  przepływa  niewielka  rzeka  Iwanówka.  Swoje  źródła 
ma  na terenie  gminy Opatów w miejscowości Iwanowice Małe, uchodzi do Liswarty  
na wysokości wsi Troniny.

Spośród rzek przepływających przez gminę kontrolowana hydrologicznie jest 
Liswarta. Posterunek wodowskazowy IMGW znajduje się w miejscowości Kule, przed 
ujściem tej rzeki do Warty.

Stan czystości wód powierzchniowych.
Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych na terenie gminy są głównie 

ścieki bytowe (rozbudowywana sieć kanalizacji sanitarnej obejmuje niewielką część 
obszaru  gminy)  oraz  nawozy  i  środki  ochrony  roślin  stosowane  w  rolnictwie. 
Zagrożenie jest relatywnie większe w zachodniej części gminy ze względu na lepiej 
rozwiniętą sieć hydrograficzną, przez co zanieczyszczenia wymywane z pól szybciej 
przedostają się do wód powierzchniowych,  szczególnie jeżeli  pola orne sąsiadują 
bezpośrednio  z  ciekami  i  rowami  melioracyjnymi.  Zagrożenie  jest  mniejsze,  gdy 
wzdłuż cieków dobrze jest  rozwinięta obudowa biologiczna (pasy łąk,  zakrzaczeń 
i zadrzewień).

Istnieje koncepcja budowy w Dankowie dużego zbiornika wodnego o funkcji 
przeciwpowodziowej i rekreacyjnej.

3.5. Klimat

Gmina  Lipie  położona  jest  w  centrum  przejściowego  i  zmiennego  klimatu 
Polski.  Według  podziału  klimatycznego  należy  do  dzielnicy  częstochowsko  - 
kieleckiej. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 7 st. C, a średni opad ok. 650 mm. 
Okres  wegetacji  trwa  ok.  212  dni.  Okres  bezprzymrozkowy  to  150  dni,  długość 
zalegania pokrywy śnieżnej  71 dni,  średnia liczba dni  z mglą 28,5 dnia,  z czego 
na okres listopad - luty przypada 18,5 dnia. Przeważają wiatry zachodnie z udziałem 
wiatrów  południowo  -  zachodnich.  Wiatry  północno-wschodnie  częściej  występują 
w okresie zimowym.
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3.6. Rolnicza przestrzeń produkcyjna

Gmina  Lipie  ma  charakter  rolniczy.  Użytki  rolne  zajmują  ponad  połowę 
obszaru gminy (61,4 %) w tym większość to grunty orne. Największą powierzchnię 
zasiewów stanowi  uprawa  żyta,  znaczne  są  też  zasiewy  jęczmienia  i  mieszanek 
zbożowych. Produkcję zwierzęcą stanowi głównie hodowla trzody chlewnej.

Poniżej została przedstawiona struktura użytków rolnych  w Gminie  Lipie.

Rodzaj  użytków 
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4
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0
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0
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0
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4
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1

15,9115

2

23,3968

1
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1

1,3922
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Razem  użytki 

rolne 66

.068,7689 0

0,0078

8

80,3761

6

6,4898

1

117,471

4

413,8381

9

906,1778

2

2306,1646

1

1780,8615

4
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1
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00% 0
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1
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0
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1

1,94%

6

6,82%

1

14,93%

3

38%

2

29,34%

7

7,34%

0

0,2%

W strukturze użytków rolnych największą powierzchnię zajmują grunty rolne – 
86,18 %, najmniejszą zaś sady - 1,97%. Dla wymienionych w tabeli użytków rolnych  
największy udział mają grunty klasy V (38%) i IV b (29%). W tabeli nie uwzględniono 
gruntów  rolnych  zabudowanych,  gruntów  pod  stawami,  rowów,  gruntów 
zadrzewionych i zakrzewionych.

Gospodarstwa rolne w Gminie Lipie według przedziałów obszarowych:

Przedziały obszarowe gospodarstw rolnych(ha*)
0-1 1-5 5-10 10-20 Pow.20
688 1320 291 42 7
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Podstawowa struktura  obszarowa wykazuje,  że  w gminie  Lipie  przeważają 
gospodarstwa  małe,  tzn.  takie  których  powierzchnia  wynosi  do  5  ha  (2008 
gospodarstw na 2348 w skali gminy).

Na terenie gminy nie były prowadzone badania określenia wskaźnika jakości 
rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej,  nie  określono  również  kompleksów  rolniczej 
przydatności gleb. Należy szacować na podstawie budowy geologicznej, morfologii 
terenu,  warunków wodnych  i  klimatycznych,  że  wskaźnik  ten  będzie  odbiegał  od 
warunków gmin sąsiednich.

3.7. Leśna przestrzeń produkcyjna 

Lasy  zajmują  32,07%  powierzchni  gminy.  Należą  do  nich  następujące 
zbiorowiska:  świetlista  dąbrowa,  subkontynentalne  grady  z  bukiem  i  jodłą, 
przystrumykowe łęgi jesionowe.

Gatunkiem panującym w zbiorowiskach leśnych jest sosna zwyczajna (Pinus 
sylvestris). Sposób zagospodarowania rębniami zupełnymi powoduje wykształcenie 
się drzewostanów jednopiętrowych i jednowiekowych. Buk, jodła, dąb, olcha, brzoza 
również  tworzą  na  terenie  gminy  drzewostany  jednopiętrowe,  głównie  w  wyniku 
prowadzonej tu gospodarki leśnej.

Najstarsze  drzewostany  znajdują  się  w  rezerwatach  „Stawiska”  i  „Bukowa 
Góra”.

Głównymi  zagrożeniami  dla  lasów  są:  nielegalna  wycinka,  umyślne 
podkładanie  ognia,  pożary  powstające  w  wyniku  nieostrożności  lub  wskutek 
przerzutów ognia z gruntów nieleśnych (wynik wypalania ściernisk, traw na łąkach, w 
przydrożnych  rowach  czy  nieużytkach),  niekontrolowany  ruch  turystyczny.  Na 
kondycję  lasów  niekorzystnie  oddziałują  stałe  czynniki  (abiotyczne,)  kształtujące 
bilans  wodny,  takie  jak  deficyt  opadów  czy  powtarzające  się  długotrwale  susze 
podczas  sezonu  wegetacyjnego,  prowadzące  do  obniżania  się  poziomu  wód 
gruntowych. 

Zagrożenia biotyczne wywołują masowe pojawianie się szkodników owadzich 
(szczególnie  owadów  liściożernych  oraz  szkodników  wtórnych  sosny  i  świerka), 
a  także  chorób  infekcyjnych.  Uszkodzenia  drzewostanów  wskutek  oddziaływania 
emisji przemysłowych są niewielkie.

3.8. Walory przyrodniczo-krajobrazowe 

      Gmina Lipie charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska przyrodniczego, 
której  system  przyrodniczy  tworzony  jest  przez  przestrzenny  układ  form 
przyrodniczych, na który składają się:

• dolina rzeki Liswarty wraz z kompleksami leśnymi w jej sąsiedztwie - obszar 
ten obejmuje tereny wilgotne i podmokłe, łąki, szuwary turzycowiska, zarośla 
wierzbowe oraz skupiska wierzbowe; teren ten jest miejscem rozrodu wielu 
gatunków płazów oraz miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków,

• duże  kompleksy  leśne  w  północnej  i  centralnej  części  gminy  będące 
fragmentem „Załęczańskiego  Parku  Krajobrazowego”  wraz  z  otuliną 
zawierającą  łąki  trzęślicowe  mające  w  większości  charakter  polan 
śródleśnych,

• występowanie  lasów  cennych  pod  względem  przyrodniczym,  stanowiących 
fragmenty rodzimej przyrody,

• występowanie gleb o wysokiej wartości dla produkcji rolnej,
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• występowanie surowców mineralnych – kruszywa naturalnego,
• stawy hodowlane oraz mniejsze cieki wodne wpływające do Liswarty,
• przydrożne aleje drzew,
• rezerwaty przyrody –rezerwat przyrody nieożywionej ”Szachownica” oraz dwa 

rezerwaty leśne „Bukowa Góra” oraz „Stawiska”.
Analiza  przestrzenna  układu  ekologicznego  gminy  wykazuje  istnienie  korytarzy 
ekologicznych  –  terenów  stanowiących  połączenie  cennych  przyrodniczo 
ekosystemów.  Główną funkcją  korytarzy  ekologicznych  jest  zapewnienie  ciągłości 
przestrzennej  dla  sąsiednich  ekosystemów,  zapobieganie  ich  izolacji,  sprzyjanie 
migracji  flory i fauny,  wzmocnienie naturalnej odporności układu i magazynowanie 
najwartościowszych gatunków.

3.9. Zagrożenia, zanieczyszczenia i degradacja środowiska

Do najbardziej uciążliwych  źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja 
drogowa, która emituje około 80% wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na 
terenach osadniczych. Na poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: 
natężenie ruchu komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
prędkość  ruchu  pojazdów,  stan  techniczny  pojazdów,  stan  i  rodzaj  nawierzchni, 
płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.
Głównym elementem układu komunikacyjnego w gminie Lipie jest:  droga krajowa 
nr 42 o największym natężeniu ruchu. Krzyżują się z nią drogi powiatowe nr 2003 S 
i  2001 S w Parzymiechach.  Pozostałe drogi   powiatowe i  gminne -  tworzą układ  
uzupełniający o lokalnym znaczeniu i niewielkim oddziaływaniu hałasu. Uciążliwość 
komunikacyjną odczuwają głównie mieszkańcy wsi Parzymiechy.

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia gleb jest nieracjonalna gospodarka 
na  użytkach  rolnych.  Powodem  degradacji  może  być  zarówno  przedawkowanie 
nawożenia upraw, jak i ich niedostateczne nawożenie. Gleby zakwaszone powinny 
być regularnie wapnowane, a środki ochrony roślin stosowane zgodnie z zalecanymi 
dawkami.  Środowisko  glebowe  może  być  też  zanieczyszczone  przez 
zagospodarowywanie  we  własnym  zakresie  ścieków  bytowych  na  obszarach 
nieskanalizowanych  (wylewanie  ścieków  na  pola  oraz  do  sieci  melioracyjnej). 
Podobne  skażenia  mogą  wystąpić  w  rejonach  nielegalnych  składowisk  odpadów 
komunalnych. Lokalnie, wzdłuż szlaków drogowych o dużym natężeniu ruchu, może 
wystąpić zanieczyszczenie metalami ciężkimi.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych powodują przede 
wszystkim następujące punktowe i obszarowe źródła zanieczyszczeń:

• zrzuty ścieków z jednostek wiejskich, gdzie budowa wodociągów wyprzedziła 
budowę  sieci  kanalizacyjnych  i  oczyszczalni  ścieków  –  stopień 
zwodociągowania gminy  jest  wysoki,  brak  natomiast  wystarczającej  ilości 
sieci kanalizacyjnych i obiektów oczyszczania ścieków,

• ścieki  deszczowe  spływające  z  terenów  komunikacyjnych,  placów 
utwardzonych,

• spływy  z  terenów  rolniczych  (stosowane  w  nadmiarze  nawozy  sztuczne, 
środki ochrony roślin, nawozy naturalne – obornik, gnojowica),

• nieszczelne  zbiorniki  bezodpływowe  na  nieczystości  płynne,  nielegalne 
wykorzystywanie  nieeksploatowanych  studni  jako  szamb  powodujące 
bezpośrednie zanieczyszczenie całych poziomów wodonośnych.
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Występujące  wody  wgłębne są  podatne  na  zanieczyszczenia.  Dotyczy 
to zarówno wód poziomu czwartorzędowego ujmowanego poprzez studnie kopane 
jak również i podstawowego poziomu wodonośnego w utworach jury górnej (malm), 
występującego  w  szczelinowatych  i  spękanych  wapieniach  i  marglach.  Poziom 
górnojurajski  spełnia  kryteria  Głównych  Zbiorników  Wód  Podziemnych. 
Charakteryzuje  się  wodami  bardzo  czystymi,  nadającymi  się  do  użytku  bez 
uzdatniania.  Jest  on  zasilany  drogą  infiltracji  wód  atmosferycznych  poprzez 
wychodnie  na  powierzchni  terenu  lub  poprzez  warstwy  czwartorzędowe,  lokalnie 
o  niewielkiej  miąższości.  Stwarza  to  potencjalne  niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia  wód  podziemnych  zanieczyszczeniami  antropogenicznymi. 
Zagrożenie  dla  wód  wgłębnych  stwarzają również  składowane na „dziko”  odpady 
w  starych  nierekultywowanych  wyrobiskach  poeksploatacyjnych.  Wodonośnym 
poziomem użytkowym  jest  również  poziom związany  z  utworami  jury  środkowej. 
Główna  warstwę  wodonośną  stanowią  tu  piaski  i  piaskowce  kościeliskie.  Wody 
te  w  naturalnych  warunkach  posiadają  ponadnormatywną  zawartość  związków 
żelaza. Na terenie gminy wody tego poziomu nie są jednak eksploatowane.

          Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wpływ mają lokalne 
emitory  pyłów  i  gazów  pochodzące  z  gospodarstw  domowych,  małych  kotłowni 
(w  okresie  zimowym),  zakładów  produkcyjno-usługowych  oraz  emitory  położone 
poza granicami gminy.  Wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych koncentruje się 
emisja  spalin  i  hałasu.  Na  terenie  gminy  brak  jest  punktów  pomiarowych  dla 
określenia stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 

Źródłem  promieniowania  elektromagnetycznego niejonizującego 
są systemy przesyłowe energii  elektrycznej,  stacje  radiowe,  telewizyjne  i  telefonii 
komórkowej,  urządzenia  diagnostyczne,  terapeutyczne,  urządzenia  przemysłowe 
i urządzenia użytku domowego, słowem - promieniowanie to występuje powszechnie 
w środowisku. Ujemny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi mają urządzenia, 
które  emitują  fale  elektromagnetyczne  wysokiej  częstotliwości  w  postaci  radiofal 
o częstotliwości od 0,1 do 300 MHz i mikrofal od 300 do 300 000 MHz, umieszczone 
w  środowisku  naturalnym.  W  Gminie  Lipie  do  sztucznych  źródeł  emisji  pól 
elektromagnetycznych stanowiących potencjalne zagrożenie dla środowiska należą:

• linie  elektroenergetyczne  400kV  i  110  kV  oraz  stacja  elektroenergetyczna 
110/1 kV,

• stacje bazowe telefonii komórkowej,
• urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne wykorzystywane w przemyśle, 

ośrodkach medycznych, policji i straży pożarnej.

Dewastacja  gleb i krajobrazu jest wynikiem przede wszystkim eksploatacji 
złóż  surowców  mineralnych  głównie  kruszywa  naturalnego.  Jej  pozostałością 
są wyrobiska w miejscowości Wapiennik, Stanisławów, W niektórych wyrobiskach, 
w których  zaniechano eksploatacji  składowane są  na dziko  odpady.  Takie  dzikie 
wysypiska  czynne  okresowo  występują  w  miejscowościach:  Albertów,  Rębielice 
Szlacheckie  i  Danków.  Obecnie   na  terenie  gminy  prowadzona  jest  okresowo 
w  małych  ilościach  eksploatacja  kruszywa  naturalnego,  nie  stanowi  ona  jednak 
większego zagrożenia dla środowiska. Potencjalnym źródłem dewastacji środowiska, 
w tym krajobrazu naturalnego,  jest  udokumentowane złoże kruszywa naturalnego 
”Rębielice  Królewskie”  położone  na  terenie  gminy  Krzepice  i  gminy  Lipie 
w momencie rozpoczęcia jego wydobycia.
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Stan sanitarny lasów związany jest głównie z występującym na terenie gminy 
negatywnym  oddziaływaniem  emitowanych  zanieczyszczeń,  głównie  gazowych. 
Fragment  kompleksu  leśnego  położonego  w  północno-wschodniej  części  gminy 
w rejonie miejscowości Wapiennik- Julianów  znajduje się w II-ej strefie uszkodzeń 
drzewostanów.  Rezerwaty  przyrody  oraz  pozostałe  lasy  państwowe  położone  na 
terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny znajdują się w I-ej strefie 
słabych  uszkodzeń  drzewostanów.   Dominacja  monokultur  sosnowych  w  lasach, 
mniej odpornych na zanieczyszczenia głównie gazowe zwiększa ryzyko uszkodzenia 
drzewostanów  oraz stwarza zagrożenie pożarowe.

4. Uwarunkowania  wynikające  ze  stanu  dziedzictwa  
kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  
współczesnej

4.1. Rys historyczny

       Gminę Lipie utworzono 1 stycznia 1973 r.,  na mocy uchwały Wojewódzkiej 
Rady  Narodowej w Katowicach z dnia 6 grudnia 1972 r. 

Gmina  skupia  miejscowości  o  bogatej  i  pięknej  przeszłości,  które  od  dawna 
wzbudzały  zainteresowanie  historyków  i  archeologów.  Pierwsze  wzmianki 
o miejscowościach z terenu gminy pochodzą z XIII i XIV w. W dokumentach Danków 
pojawia się w 1217 r.,  Parzymiechy w 1266 r.,  natomiast Lipie w 1389 r.  Z tego 
okresu  pochodzą  również  informacje  o  Szyszkowie  i  Rębielicach  Szlacheckich. 
Najwcześniejsze informacje o pozostałych miejscowościach pojawiają się w XIX w.

Jedną z najstarszych miejscowości na terenie gminy jest Danków, którego historia 
sięga około 3500 - 2500 lat p.n.e. To właśnie tutaj  odnaleziono ślady osadnictwa 
z epoki neolitu, cmentarzysko z epoki brązu, pozostałości z początków epoki żelaza 
oraz osadę z okresu wpływów rzymskich. 
      Do ważnych wydarzeń historycznych, związanych z miejscowościami położonymi 
na    terenie gminy Lipie należy zaliczyć:

• 1262  r.  -  zjazd  książąt  z  udziałem  Bolesława  Wstydliwego,  Bolesława 
Pobożnego, Henryka Wrocławskiego w Dankowie,

• 1267  r.  -  synod  prowincjonalny  z  udziałem  arcybiskupa  krakowskiego, 
poznańskiego i kujawskiego w Dankowie,

• 1283 r. - uznanie Dankowa jako miasta,
• 1432  r.  –  właścicielem  Parzymiech  zostaje  ks.  Jan  Długosz  -  syn  Jana 

Długosza kronikarza,
• XVI-XVII w. - Danków w posiadaniu Warszyckich,
• 1632 r. - rozbudowa zamku oraz rozpoczęcie budowy kościoła w Dankowie,
• 1655 r. -  pomoc kasztelana Warszyckiego w obronie Jasnej Góry podczas 

potopu szwedzkiego,
• 1657 r., 1665 r., 1667 r. - pobyt króla Jana Kazimierza w Dankowie,
• 1863 r.  -  zaangażowanie w powstanie styczniowe ówczesnego właściciela, 

Walewskiego i ludności ziemi parzymieskiej,
• 1891 r. - przejęcie dóbr parzymieskich przez Potockich herbu Pilawa,
• wrzesień 1939 r. – krwawa bitwa żołnierzy z 83 p. p. Strzelców Poleskich,
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• 1942 r. - powstanie przymusowego obozu pracy w Parzymiechach, na terenie 
parku.

          Na przestrzeni dziejów każda z miejscowości wpisała się w historię Polski, 
pokazując  oddanie  i  patriotyzm lokalnej  społeczności.  Szczególnie  widoczne  było 
to w okresie II  wojny światowej.  Wrzesień 1939 roku bardzo boleśnie zapisał  się 
w pamięci  mieszkańców Parzymiech, liczba ofiar z tego terenu była zastraszająca, 
największa w skali powiatu częstochowskiego. Równie tragicznie przeżyto ten czas 
w  innych  miejscowościach  gminy,  w  których  doszło  do  poważnych  zniszczeń 
i wysiedleń na  roboty przymusowe. 

4.2. Środowisko kulturowe

Zachowane  zasoby  dziedzictwa  kulturowego,  obejmujące  cenne  zabytki 
wpisane  do  rejestru  zabytków  i  ewidencji,  historycznie  ukształtowane  układy 
przestrzenne,  miejsca  koncentracji  podziemnych  warstw  kultury,  a  także  tradycja 
regionu  stanowią  wartości  podlegającej  ochronie  prawnej  i  pozwalające  na 
wyodrębnienie obszarów o znaczących walorach środowiska kulturowego.

Spośród licznych elementów dziedzictwa kulturowego na szczególną uwagę 
zasługują głównie:

• wieś  Danków,  Lipie,  Parzymiechy,  Rębielice  Szlacheckie  i  Szyszków 
historycznie ukształtowane w złożone układy przestrzenne,

• wsie o ukształtowanych układach ruralistycznych z zespołami zabudowy,
• zabytkowe zespoły i układy sakralne,
• cmentarze,
• dawne dwory z założeniami parkowymi,
• stanowiska archeologiczne.

We  wsiach  gminy  Lipie  odnotowano  obecność  obiektów  mających  wartość 
historyczno - kulturową, lecz nie wpisanych do rejestru zabytków. Ponadto ochronie 
podlegają  znajdujące  się  na  terenie  gminy  stanowiska  archeologiczne  będące 
świadectwem  wielowiekowego  osadnictwa.  Stanowią  one  świadectwo  obecności 
osiedli ludzkich na przestrzeni wieków. 

5. Uwarunkowania wynikające z warunków i jakości życia 
mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia

5.1. Struktura ludności
Zjawiska  oraz  procesy  demograficzne  związane  są  z  wieloma  dziedzinami 
funkcjonowania  gminy.  Wywierają  znaczny  wpływ  na  rynek  pracy,  rozwój  sieci 
osadniczej,  wyznaczają  potrzeby  w  zakresie  infrastruktury  komunalnej,  usług. 
Gminę Lipie zamieszkują 6541 osoby (stan na grudzień 2011 r.). Średnia gęstość 
zaludnienia wynosi 66 osób/km2.

Zmiany populacji Gminy Lipie w latach 2005-2011

                Rok              Populacja Przyrost populacji Przyjmując 2005 
rok=100%

2005 6632 100
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2006 6607 99,62

2007 6576 99,16

2008 6576 99,11

2009 6550 98,76

2010 6555 98,84

2011 6541 98,63

Źródło informacji: ewidencja ludności – UG Lipie

Ruch naturalny i migracyjny na terenie Gminy w latach

ok Liczba 
urodzeń

Liczba 
zgonów

Różnica
Przyrost
naturalny

Liczba 
zameldowań

Liczba 
wymeldowań

Różnica

2008 78 +21 34 350 350 -316

2009 58 -31 39 134 134 -95

2010 78 +17 25 113 113 -88

2011 41 -21 42 87 87 -45

Przeprowadzona  analiza  struktur  demograficznych  pozwala  stwierdzić,  że 
tendencja w liczbie ludności Gminy Lipie od 2005 jest malejąca, przy czym od roku 
2007 liczba ludności kształtuje się na zbliżonym poziomie. Społeczność cechuje się 
niekorzystnym saldem migracji.  Przyrost  naturalny w przeciągu czterech ostatnich 
wahał się - w roku 2008 i 2010  pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów była dodatnia, 
natomiast w roku 2009 i 2011 ujemna. Sumarycznie wskaźnik jednak był ujemny.

Analiza danych demograficznych wykazuje że w ostatnich kilkudziesięciu lat 
liczba  mieszkańców  gminy  wynosiła  ok.  8000.  Od  dziesięciu  lat  liczba  ta 
sukcesywnie  maleje.  Związane  jest  to  z  malejącą  liczbą  urodzeń  oraz  migracją 
ludności w kierunku większych ośrodków miejskich.

Układ  struktury  wieku  i  płci  ludności  jest  w  znacznej  mierze  wynikiem 
dotychczasowego  ruchu  naturalnego  ludności,  a  z  drugiej  strony  ma  decydujący 
wpływ  na obecną liczbę urodzeń i  zgonów mieszkańców gminy oraz  będący ich 
wynikiem przyrost naturalny na terenie gminy.

Ruch naturalny ludności
małżeństwa urodzenia Zgony przyrost 
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naturalny
gmina 35 72 70 2
w tym  Lipie 13 22 20 2

W strukturze wieku ludności można wyróżnić trzy podstawowe kategorie, które 
są istotne z punktu widzenia rynku pracy i zasobów siły roboczej:

• ludność w wieku przedprodukcyjnym, tj. w wieku od 0 do 17 lat,
• ludność  w  wieku  produkcyjnym,  w  tym:  kobiety  od  18  do  59  lat, 

a  mężczyźni od 18 do 64 lat,
• ludność  w  wieku  poprodukcyjnym,  w  tym:  kobiety  od  60  lat  i  więcej,  

a mężczyźni od 65 lat i więcej.

Ludność w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym
ogółem w wieku 

przedprodukcyjny
m

w wieku 
produkcyjnym

w wieku 
poprodukcyjnym

ludność w 
wieku 

nieproduk
cyjnym na 
100 osób 
w wieku 

produkcyj
nym

razem w tym 
kobiety

razem w tym 
kobiety

razem w tym 
kobiety

gmina 1470 707 4875 2376 1266 805 56,1
w tym 
Lipie

2581 463 242 1667 828 451 287 54,8

Na podstawie danych zamieszczonych powyżej  można określić średni wiek 
mieszkańców  gminy  Lipie.  Wynosi  on  37  lat.  Biorąc  pod  uwagę  współczynnik 
starości, obliczany według stosunku liczby ludności w wieku produkcyjnym /powyżej  
60 roku życia/ do liczby ludności w wieku przed i produkcyjnym /0-9 lat/, który wynosi 
17,05% należy stwierdzić, iż struktura wieku społeczeństwa gminy Lipie nie odbiega 
od średniej ogólnopolskiej dla terenów wiejskich/średnia krajowa to 17%.

W strukturze ludności według wieku dominuje tendencja starzenia ludności. 
Analiza  zmian  struktury  ludności  wskazuje  na  proces  przemian  podobnych 
do zachodzenia w kraju.

• spadek  liczby  ludności  w  grupie  0-4,  jako  efektu  ujemnego  przyrostu 
naturalnego,  przy  znacznym  wzroście  liczby  młodzieży  w  wieku  szkoły 
średniej 15-18 lat; ogólnie zmniejsza się liczebność grupy przedprodukcyjnej,

• stały wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym,
• stabilizacja udziału ludności w wieku poprodukcyjnym na poziomie 17,5%.

Kolejnym  etapem  analizy  społeczności  gminy  Lipie  pod  względem  wieku 
i płci, są całościowe i cząstkowe współczynniki feminizacji. Wyrażają one proporcje 
ilości kobiet do ilości mężczyzn.
Całościowy współczynnik feminizacji zbliżony jest do 100%. Bardziej niekorzystnie 
przedstawia się on w poszczególnych grupach wiekowych. 
Według przeprowadzonych szacunków w przyszłości  zmniejszać się będzie liczba 
osób zatrudnionych w rolnictwie na rzecz działalności produkcyjnej i usług, zmniejszy 
się też liczba gospodarstw indywidualnych przy wzroście ich średniej wielkości.
Blisko połowa mieszkańców gm. Lipie utrzymuje się z pracy w rolnictwie, około 22% 
z niezarobkowego źródła, pozostali z pracy poza rolnictwem.
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Najwięcej  jednostek  działalności  produkcyjnej  czy  usługowej  skupiają  największe 
wsie: Lipie, Parzymiechy, Albertów, Danków, Kleśniska,  Zimnowoda.  

Kierunki i konsekwencje zmian demograficznych. 
Prognozowana  zmiana  liczby  ludności  w  wieku  przedprodukcyjnym,  zwłaszcza 
młodzieży  w  wieku  15  -18  lat,  sprzyjać  będzie  osiąganiu  pożądanej  struktury 
wykształcenia  na  poziomie  szkoły  średniej.  Konieczne staje  się  upowszechnienie 
wykształcenia średniego, w tym kończącego się maturą.
Wzrost  liczebności  grupy  ludności  w  wieku  produkcyjnym  oraz  jej  aktywność 
zawodowa wymagać będzie przygotowania nowym miejsc pracy w celu redukowania 
bezrobocia.
Przekształcenia w rolnictwie,  a co za tym idzie zmiany w strukturze zatrudnienia, 
wymagać będą tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem.
Przewiduje się, że potrzebnych będzie ok. 500 nowych miejsc pracy dla ludności 
odchodzącej z rolnictwa. Konieczne będą przy tym przemiany w strukturze agrarnej.
Zmniejszanie się liczby ludności w wieku produkcyjnym jest sprzyjającą przesłanką 
dla poprawienia dostępności  do świadczeń medycznych, rozwijania sieci ośrodków 
opieki  społecznej,  tworzenia dobrego systemu pielęgnacyjno  -  opiekuńczego oraz 
rozwoju usług kultury dla osób starszych.
Szansą dla społeczności lokalnej będzie rozwój rekreacji i wypoczynku.

5.2. Opieka medyczna i socjalna

Podstawową opiekę zdrowotną na terenie gminy zapewniają trzy ośrodki:
• Gminny Ośrodek Zdrowia w Lipiu, ul. Częstochowska 27, 42-165 Lipie, 
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Parzymiechach ,ul. Krzepicka 20,
• Wiejski Ośrodek Zdrowia w Stanisławowie, ul. Stanisławów 63,

oferując  pomoc  lekarzy  pierwszego  kontaktu  oraz  pielęgniarek  środowiskowych. 
Ośrodki działają przy Zakładzie  Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

W gminie  znajdują  się  trzy  apteki  lub  punkty  apteczne:  w  Lipiu,  Lindowie 
i Parzymiechach.

W   Parzymiechach,  na  terenie  parku  podworskiego  w  1964  roku  otwarto 
zakład  lecznictwa  odwykowego,  noszący  dawniej  nazwę  Wojewódzki  Zakład 
Lecznictwa Odwykowego. Od 2011roku funkcjonuje jako Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Ośrodek Terapii  Uzależnień od Alkoholu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu, jako instytucja samorządowa, realizuje 
zadania  wynikające  z  ustawy  o  pomocy  społecznej  i  koordynuje  rozwiązanie 
problemów społecznych w gminie. Przy Urzędzie Gminy Lipie  funkcjonuje Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych. 

5.3. Oświata i wychowanie

Na terenie Gminy funkcjonują następujące placówki oświatowe:
• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipiu, ul. Częstochowska 31
• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Parzymiechach, ul.Parkowa 2
• Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lindowie, Lindów 42
• Szkoła Podstawowa w Rębielicach Szlacheckich, 93
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5.4. Kultura i sztuka

Życie kulturalne gminy skupia się wokół Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu. 
Realizuje  on  zadania  własne  gminy z  zakresu  upowszechniania  kultury,  poprzez 
m.in. organizację świetlic, zespołów oraz innych form działalności kulturalnej:

• edukacja kulturalna i wychowanie estetyczne przez sztukę,
• gromadzenie  ,dokumentowanie,  tworzenie,  ochrona  i  udostępnianie  dóbr 

kultury,
• tworzenie  warunków  dla  rozwoju  folkloru  oraz  rękodzieła  ludowego 

artystycznego,
• rozpoznawanie,  rozbudzanie  i  zaspokajanie  potrzeb  oraz  zainteresowań 

kulturalnych,
• organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych,
• organizowanie konkursów, turniejów, przeglądów artystycznych i recitali,
• organizowanie festynów, obchodów świąt i rocznic państwowych,
• prowadzenie kółek ognisk artystycznych,
• współpraca  z  krajowymi  i  zagranicznymi  instytucjami,  organizacjami 

i stowarzyszeniami realizującymi podobne zadania.

Ośrodek  Kultury  jest  koordynatorem  prac  z  dziećmi  i  młodzieżą.  Jest 
miejscem  prób  rozwijającej  się  Orkiestry  Dętej  oraz  grupy  tańca  nowoczesnego 
”Force Dance”. W Ośrodku Kultury istnieją sekcje i  koła zainteresowań z zakresu 
tańca, muzyki, plastyki.

Gminna  Biblioteka  Publiczna  w  Lipiu  tworzy,  wraz  z  dwoma  filiami 
w Stanisławowie i w Parzymiechach, powszechnie dostępną sieć gminną. 

Zauważalne jest duże zaangażowanie Kół Gospodyń Wiejskich w liczbie 8, 
Kół Emerytów i  Rencistów, jak również Związku Młodzieży Wiejskiej,  które szerzą 
działalność kulturalno -rozrywkową.

 5.5. Obiekty sakralne

Obsługa mieszkańców Lipie  w zakresie usług kultu religijnego realizowana jest przez 
następujące obiekty:

• kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika 
w Dankowie,

• kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego w Rębielicach Szlacheckich,
• kościół filialny p.w. św. Anny w Albertowie,
• kościół filialny p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Natolinie,
• kościół rzymsko-katolicki p.w. Zesłania Ducha Świętego w Lindowie,
• kościół rzymsko-katolicki p.w. św. Piotra i Pawła w Parzymiechach.

5.6. Sport

Na terenie gminy działają zespoły sportowe specjalizujące się w piłce nożnej, 
skupiające nie tylko młodzież szkolną, ale i seniorów. Są to:

• K S „Sokół” w Parzymiechach,
• PKS Danków,
• UKS ”Maratończyk” Lipie,
• UKS „Iskra” Rębielice Szlacheckie,
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• UKS „Jagiełło” Lipie,
• TKKF „Zryw” Parzymiechy.

Obecną bazę sportowo-rekreacyjna gminy Lipie tworzą:
• kompleks boisk sportowych „ORLIK” w Lipiu,
• 2 boiska sportowe w Lipiu i Parzymiechach,
• 2  boiska  przyszkolne  gruntowo-trawiaste  w  Lindowie  i  Rębielicach 

Szlacheckich,
• 2 sale gimnastyczne przy Gimnazjum w Lipiu i w Parzymiechach,
• 3 sale gimnastyczne niepełnowymiarowe w Lindowie, w Natolinie, Rębielicach 

Szlacheckich.

5.7. Turystyka i rekreacja

Gmina  Lipie  położona  jest  na  prastarej  Wyżynie   Wieluńskiej.  Wzdłuż 
południowej  jej  części  płynie  rzeka Liswarta.  Rzeka ta  posiada wiele  zakoli  oraz 
spokojnych zatoczek, dzięki czemu jest idealnym miejscem nie tylko dla wędkarzy, 
ale  posiada  w  okresie  wiosenno-letnim  doskonałe  warunki  do  uprawiania  sportu 
kajakowego. 

Część  dużych  kompleksów  leśnych  (północno-zachodnia  część  gminy) 
wchodzi w skład Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Bogactwo terenów leśnych 
potwierdza fakt istniejących rezerwatów przyrody tj.: „Bukowa Góra”, „Szachownica”, 
„Stawiska”. 
Równinne tereny  i stosunkowo dobre drogi sprzyjają turystyce rowerowej dla całych 
rodzin. 
Celem wycieczek rowerowych i innych mogą być:

• Kościół parafialny w Dankowie 
Usytuowany jest wewnątrz dawnych wałów obronnych.  Kościół  jest  jednonawowy, 
trójprzęsłowy  z  prezbiterium  zamkniętym  półkoliście,  murowany  z  kamienia 
uzupełnionego  cegłą.  Wieża,  pierwotnie  wyższa,  obecnie  sześciokondygnacyjna, 
zwieńczona ośmiobocznym cebulastym hełmem zwęża się uskokowo. Dziedziniec 
kościoła odgrodzony jest od terenu fortecy murem i wałem obronnym.
W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Stanisława BM z I poł. XVIII w. W lewym 
ołtarzu  bocznym  znajdował  się  –  sprowadzony  do  parafii  przez  kasztelana 
krakowskiego Stanisława Warszyckiego – obraz Matki Bożej.

• Ruiny zamku i bramy wjazdowej w Dankowie
Bastionowe założenie usytuowane jest  we  wschodniej  części  wsi,  w  dolinie  rzeki 
Liswarty, wzdłuż jej lewego brzegu. Bezpośrednio przed groblą łączy się kilka dróg, 
m.in. do Kłobucka, Pajęczna i Krzepic. Główny wjazd do zamku usytuowany na osi 
krótkiej  kurtyn  pn-zach,  drugie wejście  -  furta,  znajdowało się  od strony kościoła, 
który zajmuje pn-wsch. część założenia, trzecie - od strony bastionu. Przed bramą 
od strony pn-wsch. i  pn-zach widoczne są ślady fos. Wewnątrz twierdzy znajduje 
się  kościół  parafialny,  ogrodzony  dodatkowo  murem,  oraz  pozostałości  budowli, 
zw. Domem Kasztelanowej.
Czas powstania - I połowa XVII wieku i II połowa XVII wieku. Obiekt ten figuruje w 
rejestrze  zabytków  pod  numerem  52/78.  Obejmuje  on  obszar  o  powierzchni 
2,8600ha.

• Pomnik Niobe w Parzymiechach
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Pomnik  poświęcony  ofiarom  cywilów  poległych  w  pierwszych  dniach  II  wojny 
światowej.

• Cmentarz rodziny Potockich
Od ostatniej dekady XIX wieku niemal do końca lat trzydziestych XX wieku los dóbr 
ziemskich  Parzymiechy  spoczywał  w  ręku  Potockich.  W  Parzymiechach 
zamieszkiwali Potoccy prawdopodobnie od 1893 roku.

• Kaplica Dziękczynna Św. Jana w Lipiu
Kaplica została zbudowana w pierwszej połowie XVIII wieku.

• Kościół parafialny w Parzymiechach
Najstarsza wzmianka o nim – zapewne kolejnej już budowli, murowanej – pochodzi z 
roku 1460. W latach 1570-1595 funkcjonował jako zbór ewangelicki. Rozbudowany w 
roku 1750, następnie restaurowany pod koniec wieku XIX i ostatnio w latach 1934-
1935.
Badacze historii  sztuki twierdzą, że prezbiterium kościoła sięga swymi początkami 
wieku XIV, natomiast nawa kościoła wieku XV.

• Park w Parzymiechach 
Założono  go  w  końcu  XVIII  w.  na  powierzchni  11,60  ha.  
Zespół  pałacowy  składa  się  z  oficyny,  łazienki,  kilku  budynków  gospodarczych 
i mieszkalnych oraz parku.
Pałac zbudował na początku XX w. hrabia W. Potocki. W czasie działań wojennych 
pałac został częściowo uszkodzony, a po wojnie rozebrany na materiał budowlany. 
Oficyna murowana z połowy XIX w. została przebudowana i przekształcona w Zakład 
Lecznictwa Odwykowego. Łazienka murowana pochodzi z połowy XIX w.
Park w stylu angielskim założono w końcu XVIII w. Obejmuje on tereny zadrzewione 
(5,5 ha), trawiaste (4,5 ha) i stawy (1,6 ha). Ma on kształt wieloboku wydłużonego 
z południowego wschodu na północny zachód i leży na terenie lekko sfalowanym. 
W  jego  zagłębieniach  znajdują  się  dwa  stawy  (staw  ,,Mieszko"  i  „Księżycowy") 
połączone rowami przepływowymi. 

• Zbór ewangelicki, cmentarz w Natolinie 
Wieś  Natolin  rozpoczyna  się  dawnym  zborem ewangelickim,  zwanym  popularnie 
kościołem, a kończy starym, sięgającym wieku XVIII i  XIX cmentarzem. Cmentarz 
usytuowany jest poza wsią, otoczony wspaniałymi drzewami. Do dziś zachowała się 
tu pewna ilość zabytkowych nagrobków.

6. Uwarunkowania  wynikające  z  zagrożenia 
bezpieczeństwa ludności i jej mienia

6.1. Zagrożenie powodziowe

Zagrożenia  nadzwyczajne,  w  tym  powodziowe  związane  są  z  sytuacjami 
awaryjnymi,  związanymi  z  wszelkiego  typu  obiektami  infrastruktury  technicznej, 
stwarzającymi  zagrożenia dla  zdrowia  i  życia  ludzi  oraz katastrofami  wywołanymi 
przez siły natury.

Główne źródło zagrożeń nadzwyczajnych w gminie to tereny bezpośredniego 
zagrożenia powodzią wynikające z czynników naturalnych – występujące w dolinie 
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rzeki Liswarty. Zagrożenie stanami powodziowymi występuje szczególnie w okresie 
wiosennym i  wywołane  jest  roztopami  i  opadami  deszczu a jego zasięg  zawarto 
w  „Studium  określającym  obszar  bezpośredniego  zagrożenia  powodzią  dla  rzeki 
Liswarty” opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

6.2. Zagrożenie osuwaniem się mas ziemnych

Na terenie Gminy prowadzono w przeszłości eksploatację kopalin, w różnym czasie, 
zarówno jako koncesjonowaną działalność gospodarczą, jak również w sposób nie 
kontrolowany. Pozostałością są różnej wielkości kamieniołomy i łomy po eksploatacji  
wapieni oraz, zwykle niewielkie, wyrobiska po eksploatacji piasku i nieliczne glinianki. 
Dwa  największe  kamieniołomy  położone  są  na  terenach  leśnych:  na  północ  od 
miejscowości Wapiennik (wymiary ok. 150 x 100 m; wysokość ścian do ok. 9 m) oraz 
rozcinający Kamienną (Krzemienną) Górę (wymiary ok. 150 x 50 m; wysokość ścian 
do ok. 12 m, eksploatowany do 1962 r.).

Na  terenie  gminy  brak  jest  obszarów  narażonych  na  niebezpieczeństwo 
osuwania się mas ziemnych.

6.3. Zagrożenie bezpieczeństwa publicznego

Za bezpieczeństwo publiczne w gminie Lipie odpowiada Komenda Powiatowa Policji 
w Kłobucku.  W poszczególnych  miejscowościach gminy funkcjonuje 12 jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej.

7. Uwarunkowania wynikające z potrzeb i możliwości 
rozwoju gminy Lipie

Potencjalnym,  znaczącym atutem jest  planowany zbiornik  na  rzece Liswarcie,  co 
stwarza  warunki  do  rozwoju  usług  rekreacyjnych.  Kolejnymi  czynnikami 
przemawiającymi za rozwojem gałęzi turystyki dla gminy są:

• korzystne położenie geograficzne, dobra dostępność komunikacyjna,
• bliskość  aglomeracji  Śląskiej,  co  stanowi  o  zasobach  ludzi,  potencjalnych 

turystów,
• atrakcyjne walory przyrodnicze, krajoznawcze i historyczne.

Wyznaczone w studium obszary pod nowe inwestycje:
• „Port kajakowy”,
• obozowisko z  polami  namiotowymi z wykluczeniem trwałej zabudowy,
• tereny usług turystyki,

umożliwiają  rozwój  bazy  turystycznej  pożądanej  w   granicach  gminy  Lipie,  jako 
kierunku  rozwoju  przestrzennego.  Sąsiedztwo  wyznaczonego  terenu  zabudowy 
jednorodzinnej  z  budownictwem  letniskowym  jest  odpowiedzią  na  potrzeby 
mieszkaniowe całoroczne i wynajmu okresowego. W ofercie turystycznej gminy Lipie 
nie może zabraknąć turystyki wiejskiej w tym agroturystyki.  
Studium określa  rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Potrzeby  rozwoju  gminy  pokazują  prowadzone  analizy  rozwoju  przestrzennego 
gminy oraz   między innymi, wnioski mieszkańców do niniejszego studium, z których 
wynika, że najpilniejszymi potrzebami w gminie są:
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• przeznaczenie terenów na zabudowę,
• rozbudowa i modernizacja systemów infrastruktury.

Poza tym, do potrzeb rozwoju gminy należy zaliczyć:
• usprawnienie i modernizację systemu komunikacyjnego,
• dostosowanie obiektów i przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• preferowanie rozwoju nowoczesnych technologii ochrony środowiska,
• uporządkowanie zieleni przy obiektach usługowych,
• propagowanie rolnictwa ekologicznego,
• ochronę gruntów o wyższych klasach bonitacyjnych przed ruralizacją,
• stworzenie bazy mieszkań socjalnych,
• adaptację rozproszonej zabudowy zagrodowej,
• zaktywizowanie szlaków turystycznych.

Za możliwości rozwoju gminy należy uznać:
• wykorzystanie środków unii europejskiej,
• wykorzystanie  walorów  przyrodniczych  gminy  do  rozwoju  funkcji 

agroturystycznej, wzrost popytu na usługi agroturystyczne,
• rozwój usług jako konsekwencja wzrostu dochodów ludności,
• przebieg przez obszar gminy projektowanego gazociągu,
• wykorzystanie dogodnego połączenia komunikacyjnego z regionem.

8. Uwarunkowania wynikające z występowania obiektów 
i terenów chronionych na podstawie przepisów 
odrębnych

Na  terenie  gminy  Lipie  nie  występują  inne  obiekty  i  tereny  chronione  niż 
ww.  objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

9. Uwarunkowania wynikające z występowania 
obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych

Na terenie gminy Lipie nie występują naturalne zagrożenia geologiczne.

10. Uwarunkowania wynikające z występowania 
udokumentowanych złóż kopalin  oraz zasobów wód  
podziemnych

10.1. Udokumentowane złoża kopalin 

W granicy gminy Lipie aktualnie znajdują się dwa udokumentowane złoża kopalin.

Nazwa złoża Kopalina Stan 
zagospodarowania

Zasoby geologiczne 
(tys. t)

Chełmno Wapienie i margie 
Przemysłu 
wapienniczego

zaniechane            
           427

Rębielice Plaski  i  żwiry Rozpoznane        
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Królewski (kruszywo 
naturalne)

szczegółowo         38 422

Tab. Zestawienie udokumentowanych złóż kapalin ujętych w Bilansie zasobów złóż 
kopalin (2009)

 Złoże  „Chełmno”  położone  jest  w  całości  w  obrębie  rezerwatu  przyrody 
nieożywionej  „Szachownica”,  którego  celem  ochrony  jest  zachowanie  Jaskini 
Szachownica    z  zimowiskiem  nietoperzy.  Obszar  ten  stanowi  ostoje  chronioną 
Siecią Natura 2000.Zarzadzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 
11 października 1978 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P.Nr 33,poz 
126) zakazuje pozyskiwania kopalin na terenie rezerwatu ponieważ podejmowanie 
eksploatacji złoża jest niemożliwe bez dużych szkód w środowisku przyrodniczym.  
           Złoże „Rębielice Królewskie” w przeważającej części znajduje się w granicach 
gminy   Popów. W gminie Lipie leżą dwie peryferyjne części, obie udokumentowane 
w kategorii C:

• północna  (20,7  ha)  –  w  obrębie  wysoko  położonej  terasy  rzecznej  oraz 
równiny Wodnolodowcowej, usypanych podczas zlodowacenia Warty,

• zachodnia (6,9 ha) - w obrębie wysoko położonej terasy rzecznej oraz rów 
niny wodnolodowcowej, usypanych podczas zlodowacenia Warty

10.2. Zasoby wód podziemnych

           Wody podziemne retencjonowane są w osadach tworzących czwartorzędowe 
i jurajskie piętra wodonośne.
Jurajskie warstwy wodonośne zaliczono do Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP)  wydzielonych,  według  kryteriów  ilościowych  i  jakościowych  wód 
podziemnych  zastosowanych  w  opracowaniach  wykonywanych  w  ramach  CPBP 
04.10 (Kleczkowski red., 1990),dla ochrony najcenniejszych w skali kraju zasobów. 
W  niniejszym  opracowaniu  przyjęto  uszczegółowione  granice  GZWP  (Witkowski 
i inni, 1993). Są to zbiorniki:

• Częstochowa  W  (GZWP  nr  325),  obejmujący  utwory  przepuszczalne  jury 
środkowej (warstwy kościeliskie),

• Częstochowa  E (GZWP nr  326),  obejmujący  utwory  uszczelnione  i  często 
skrasowiałe wapienie skaliste jury górnej (oksfordu).

Podstawowe  znaczenie  dla  interesów  gospodarczych  i  społecznych  gminy  Lipie, 
a w konsekwencji także podstawowe uwarunkowanie dla planowania przestrzennego 
w  Gminie,  wynika  z  obecności  GZWP nr  326  Częstochowa  E.  Jego  zasobność 
szacowana jest na 1020 tys.m3/d, moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 313 m3/d 
km2. Budowa geologiczna GZWP nr 326, słaby lub średni stopień izolacji  warstwy 
wodonośnej  skałami słabo przepuszczalnymi  oraz szczelinowo -  krasowe warunki 
migracji wód i zanieczyszczeń powodują, że zbiornik ten na terenie gminy Lipie jest 
narażony  na  zanieczyszczenie  w  stopniu  wysokim  (w  rejonie  Lipia,  Rębielic 
Szlacheckich  i  Szyszkowa  oraz  w rejonie  Parzymiechów,  Kleśnisk  i  Giętkowizny, 
a także przysiółka Kitajki) lub średnim w pozostałej części zbiornika (czas pionowej  
migracji zanieczyszczeń z powierzchni do warstwy wodonośnej wynosi odpowiednio: 
nie więcej niż 5 lat i 5 – 25 lat). Duże zasoby pozwalają zaspokajać potrzeby ludności 
w skali ponadlokalnej, wymagane jest jednak użytkowanie terenu w rejonie zasilania 
GZWP w sposób zapewniający utrzymanie dobrej jakości wody.
Wody GZWP nr  326 są czerpane na terenie gminy czterema ujęciami  służącymi 
do  zaopatrzenia  ludności  gminy  w  wodę  pitną  oraz  ujęciem  własnym  Zakładu 
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Przetwórstwa Spożywczego „Jamar” w Albertowie służącym do zaopatrzenia w wodę 
do  produkcji  artykułów  spożywczych.  Dla  ochrony  ujęć,  utworzono  jedynie 
obligatoryjne strefy ochrony bezpośredniej.

Na obszarach o wysokim stopniu zagrożenia wód podziemnych GZWP, tereny 
przeznaczone pod zabudowę i  realizowana zabudowa powinna być  przestrzennie 
skoncentrowane  i  obsługiwane  systemem  kanalizacji  służącym  do  zbiorowego 
odprowadzania ścieków. Nie zaleca się dopuszczania lokalizacji na tych obszarach 
przedsięwzięć mogących znacząco zagrażać zanieczyszczeniem wód podziemnych. 
Nie  zaleca  się  wyznaczania  nowych  terenów  przeznaczonych  do  zabudowy 
w miejscowościach nie przewidzianych do obsługi systemu kanalizacji sanitarnej.

Wody  opadowe  lub  roztopowe  pochodzące  z  terenów zanieczyszczonych, 
nie ujęte w systemy kanalizacyjne mogą być odprowadzane do ziemi lub cieków. 
Pożądane jest zwiększenie retencji takich wód poprzez ich gromadzenie w obrębie 
posesji  (np.  w  zbiornikach  podziemnych)  do  gospodarczego  wykorzystania 
lub w miarę możliwości rozsączanie w gruncie.

Zakazana jest lokalizacja składowisk odpadów, także odpadów obojętnych.   

11. Uwarunkowania wynikające ze stanu systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia 
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami

11.1. Sieć drogowa 

Sieć  drogowa  składa  się  na  układ  komunikacyjny  gminy  zapewniający  obsługę 
podstawowych jednostek osadniczych.
Sieć drogowa składa się z dróg publicznych: 

• droga krajowa,
• drogi powiatowe,
• drogi gminne.

oraz dróg wewnętrznych obsługujących tereny zabudowy wiejskiej oraz dojazdy do 
pól.

Przez teren gminy Lipie przebiega jedna droga krajowa klasyfikowana jako 
droga główna. Ze względu na pokrywający się przebieg w granicach gminy należy 
rozpatrywać  je  jako  jedną  drogę  służącą  prowadzeniu  ruchu  tranzytowego  oraz 
ponadregionalnemu powiązaniu gminy.

W miejscowościach Kleśniska, Parzymiechy i Grabarze biegnie droga krajowa 
nr  42  relacji  Kluczbork-Radomsko.  W  gminie  wytyczonych  zostało  11  dróg 
powiatowych,  łączących  gminę  z  sąsiednimi  gminami  oraz  pozwalających 
na komunikacje wewnątrz jej obszaru. Drogi gminne pozwalają na dojazd do każdej 
miejscowości  na  terenie  gminy.  Są  to  zarówno  drogi  bitumiczne,  jak  i  gruntowo 
wzmocnione i gruntowe naturalne .Administratorem dróg gminnych jest Wójt Gminy 
Lipie.  Drogami  powiatowymi  zarządza  Zarząd  Dróg  Powiatowych  w  Kłobucku, 
a drogami krajowymi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach.

Lp. Nr drogi Przebieg
1. 42 Gmina Lipie (Kleśniska – Parzymiechy – Grabarze)
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Drogi powiatowe należą do układu podstawowego, zapewniając prawidłową 
obsługę komunikacyjną i połączenia z drogami wyższej rangi.
Lp. Nr drogi Przebieg
1. S 2000 Granica z pow. wieluńskim Załęcze Małe -Parzymiechy
2. S 2001  Parzymiechy –Zimnowoda –S 2002
3. S 2002 Krzepice (ul.17 Stycznia) Zajączki I,II -Lipie
4. S 2003 Parzymiechy -Lipie
5. S 2004 Krzepice (ul. Dąbrowskiego) –Danków - Lipie
6. S 2006 Lipie –Albertów -Stanisławów 
7. S 2007 Stanisławów -Julianów
8. S 2008 Lipie – Rębielice Szlacheckie 
9. S 2009 Stanisławów –Rębielice Szlacheckie
10. S 2016 Danków -Popowice-Wilkowieck

Drogi gminne zapewniają bezpośrednią obsługę zabudowy oraz umożliwiają 
dojazd do dróg wyższych klas:

Nr 
ewidencyjny 
drogi

Sołectwo Nazwa drogi (ulicy)

G000001 667001 S Kleśniska Kleśniska ul. Marianka
G000002 667002 S Kleśniska  Kleśniska ul. Stawki
G000003 667003 S Kleśniska Kleśniska ul. Szkolna
G000004 667004 S Kleśniska Kleśniska ul. Lasek
G000005 667005 S  Giętkowizna Giętkowizna-Lasek
G000006 667006 S Napoleon Napoleon Las
G000007 667007 S Napoleon-Zimnowoda Napoleon - Zimnowoda
G000008 667008 S Zimnowoda Zimnowoda- Julianpol

G000009 667009 S  Zimnowoda Zimnowoda -Karcze
G000010 667010 S Parzymiechy Parzymiechy  ul.  Reformy 

Rolnej
G000011 667011 S Parzymiechy Parzymiechy ul. Polna
G000012 667012 S  Parzymiechy Parzymiechy ul. Lesna
G000013 667013 S Parzymiechy Parzymiechy 

ul. Starowiejska
G000014 667014 S  Parzymiechy Parzymiechy ul. Głeboka
G000015 667015 S Zagórze Zagórze I
G000016 667016 S Zagórze ZagórzeII
G000017 667017 S Brzózki,Zbrojewsko Brzózki wieś- Zbrojewsko
G000018 667018 S Natolin Natolin wieś
G000019 667019 S Zbrojewsko Natolin
G000020 667020 S Zbrojewsko, Danków Zbrojewsko- Danków
G000021 667021 S Lipie Lipie ul. Kasztanowa
G000022 667022 S Rozalin Rozalin wieś
G000023 667023 S Chałków Chałków 

- Rębielice Szlacheckie
G000024 667024 S Stanisławów, Wapiennik Wapiennik
G000025 667025 S Wapiennik Wapiennik-kitajka
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G000026 667026 S Wapiennik Wapiennik Las- Lindów
G000027 667027 S Jlianpol JulianówII
G000028 667028 S Julianpol Julianów pod lasem
G000029 667029 S Rozalin Rozalin-Kamienna Góra
G000030 667030 S Zimnowoda Zimnowoda-Podlas
G000031 667031 S Zimnowoda-Natolin Zimnowoda-Natolin
G000032 667032 S Szyszków Szyszków wieś
G000033 667033 S Danków Danków Most
G000034 667034 S Giętkowizna Gietkowizna Wieś
G000035 667035 S Gietkowizna-Grabarze Gietkowizna-Grabarze
G000036 667036 S Parzymiechy Parzymiechy 

ul. Ks. Bonawentury Maltera
G000037 667037 S Parzymiechy Parzymiechy ul.Stawowa
G000038 667038 S Parzymiechy Parzymiechy ul.Łąkowa
G000039 667039 S Grabarze Grabarze
G000040 667040 S Natolin Zbrojewsko-Danków
G000041 667041 S Lipie Lipie ul.Wisniowa
G000042 667042 S Lipie Lipie. ul.Stawowa
G000043 667043 S Lipie Lipie ul.Czeresniowa
G000044 667044 S Lipie Lipie ul.Dworska
G000045 667045 S Lipie Lipie. ul.Dolna
G000046 667046 S Lipie Lipie. ul.Lipowa
G000047 667047 S Lipie Lipie. ul.Klonowa
G000048 667048 S Lipie Lipie. ul.Jaworowa
G000049 667049 S Lipie Lipie. ul.Topolowa
G000050 667050 S Lipie Lipie. ul.Leśna
G000051 667051 S Lipie Lipie. ul.Kresy
G000052 667052 S Lipie Lipie. ul.Ogrodowa
G000053 667053 S Troniny Troniny, obreb Łuźniaki
G000054 667054 S Szyszków Szyszków
G000055 667055 S Szyszków Szyszków
G000056 667056 S Szyszków Szyszków
G000057 667057 S Szyszków Szyszków
G000058 667058 S Lipie,Danków Lipie-Danków
G000059 667059 S Albertów Albertów-Dudkowskie
G000060 667060 S Zbrojewsko Zbrojewsko
G000061 667061 S Zbrojewsko Zbrojewsko
G000062 667062 S Zbrojewsko Zbrojewsko
G000063 667063 S Zbrojewsko Zbrojewsko
G000064 667064 S Grabarze Grabarze do Ptaka
G000065 667065 S Rebielica Rębielice Most
G000066 667066 S Danków Danków”Góry”
G000067 667067 S Parzymiechy Parzymiechy ul.Parkowa
G000068 667068 S Stnisławów Stanisławów-Szyszków
G000069 667069 S Rębielice Rebielice Most 2
G000070 667070 S Zimnowoda Zimnowoda-gr.gminy 

Krzepice
G000071 667071 S Rebielice Szlacheckie Rębielice
G000072 667072 S Rebielice Szlacheckie Rębielice 
G000073 667073 S Danków Troniny, obreb Łyźniaki 
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G000074 667074 S Lindów Droga na cmentarz

Droga krajowa Klasa G (droga główna)
Droga powiatowa klasa Z (droga zbiorcza)
Droga gminna klasa GL (droga lokalna)

Warunki prowadzenia ruchu tranzytowego.

W północno -  zachodniej  części  terenu gminy droga krajowa Nr 42  relacji 
Rudniki - Działoszyn.

Obsługa komunikacyjna terenów przyległych do drogi krajowej odbywać się 
powinna przez układ dróg lokalnych i dojazdowych, bez możliwości bezpośrednich 
zjazdów  na  tereny  przyległe.  Projektowana  nowa  zabudowa  powinna  być 
zlokalizowana w stosunku do drogi w odległości min. 25 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni  drogi.  W  zagospodarowaniu  działek  należy  zapewnić,  stosownie  do  ich 
przeznaczenia i sposobu zabudowy, odpowiednią liczbę miejsc postojowych.
Należy również zastosować zabezpieczenia przeciwdźwiękowe w postaci przegród 
zewnętrznych  o  odpowiedniej  izolacyjności  akustycznej.  Na  podstawie 
przeprowadzonej  w  ramach  Studium  oceny  możliwości  przekształceń  stanu 
istniejącego zagospodarowania otoczenia drogi we wsi Parzymiechy zdecydowano 
zrezygnować z rezerwy terenu z przeznaczeniem na płn. obejście wsi Parzymiechy z 
uwagi na bardzo złe warunki gruntowe oraz położenie w granicach Załęczańskiego 
Parku  Krajobrazowego.  Obsługa  komunikacyjna  terenów  przyległych  do  drogi 
krajowej  nr  42  winna  odbywać  się  wyłącznie  poprzez  układ  dróg  lokalnych. 
Bezpośrednie włączenia do w/w drogi  krajowej  mogą mieć miejsce po uzyskaniu 
zgody  zarządcy  drogi.   Lokalizacja  miejsc  postojowych  na  terenie  własności 
inwestora, przy czym należy zapewnić ich odpowiednią liczbę.
Zabrania  się  odprowadzania  wody  i  ścieków  z  urządzeń  melioracyjnych, 
gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnie drogi.

11.2. Zaopatrzenie w wodę

W  Gminie  Lipie  wszystkie  miejscowości  posiadają  sieć  wodociągową.  Łączna 
długość  sieci  wodociągowej  rozdzielczej  wynosi  84,6  km,  w  tym  azbestowo  - 
cementowej 23,1 km. Liczba przyłączy do budynków wynosi 1882 szt. 
Stan  sieci  wodociągowej  jest  zróżnicowany.  Wodociągi  wybudowane  w  ciągu 
ostatnich  lat  są  w  stanie  dobrym,  natomiast  te  wykonane  z  rur  azbestowo- 
cementowych, stalowych i żeliwnych są w stanie złym. Zły stan urządzeń powoduje 
znaczne ubytki wody. I tak np. ilość wody pobranej z ujęć w całej gminie na koniec 
2010 roku wynosiła 229,4 tys.  m3 a dostarczonej do gospodarstw domowych i na 
cele produkcyjne 165,7 tys. m3, straty stanowią 37% (82. 092 tys.m3 - prawie 170 tys. 
zł).  Szacuje  się  podobny  wskaźnik  strat  za  rok  2011.  Straty  wynikają  z  sytuacji 
awaryjnych  spowodowanych  złym  stanem  technicznym  wodociągów, 
niezlokalizowanymi  w  szybkim  czasie  awariami  tzw.  wyciekami  ukrytymi, 
technologicznym płukaniem sieci,  a także używaniem przez mieszkańców starych 
typów  wodomierzy,  a  tym  samym  nieprawidłowym  naliczaniem  zużycia  wody, 
nielegalnym poborem wody oraz poborem wody z hydrantów. 
Gmina  dysponuje  4  ujęciami  wody:  w  Lipiu,  w  Stanisławowie,  w  Parzymiechach 
i w Wapienniku.
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11.3. Odprowadzanie ścieków

          Aktualnie sieć kanalizacyjna w gminie znajduje się w dwóch miejscowościach:  
w  Lipiu  i  w  Dankowie.  W  pozostałych  wsiach  ścieki  sanitarne  gromadzone 
są w zbiornikach bezodpływowych okresowo wywożonych do oczyszczalni ścieków. 
Ścieki  są  również  odprowadzane  w  sposób  niekontrolowany  do  ziemi  i  wód 
płynących. 
          Długość sieci kanalizacyjnej wynosi łącznie 17,443 km, w tym 13,124 km sieci 
grawitacyjnej. Długość wykonanych przykanalików do posesji to 3,639 km. Długość 
sieci  w  Lipiu  wynosi  13  km,  w  tym  sieci  grawitacyjnej  10,5  km. 
W  miejscowości  Danków  długość  sieci  kanalizacyjnej  wynosi  4,4  km,  sieć 
grawitacyjna  wynosi  2,6  km.  W  miejscowości  Lipie  jest  siedem  przepompowni 
ścieków:  ul.  Ziołowa,  ul.  Kresy,  ul.  Częstochowska,  ul.  Stawowa,  ul.  Lipowa, 
ul.  Kasztanowa,  ul.  Dolna.  W  miejscowości  Danków  znajdują  się  cztery 
przepompownie ścieków. 
        System kanalizacyjny zakończony jest oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną 
w  miejscowości  Lipie  przy  ul.  Ziołowej.  Oczyszczalnia  jest  oczyszczalnią 
mechaniczno  -  biologiczną  o  przepustowości  docelowej  1000m3/d.  W  I  etapie 
realizacji  inwestycji  o  przepustowości  500m3/d  służącej  do  oczyszczania  ścieków 
bytowo  -  gospodarczych.  Do  oczyszczalni  dowożone  są  również  ścieki  wozami 
asenizacyjnymi  z  nieskanalizowanych  gospodarstw  gminy  Lipie.  Pozwolenie 
wodno-prawne,  na podstawie którego działa oczyszczalnia,  określa wprowadzenie 
oczyszczonych  ścieków  komunalnych  będących  ściekami  bytowymi  do  rzeki 
Liswarty. 
       Jakość  ścieków oczyszczonych  odprowadzanych  z  oczyszczalni  do  rzeki 
Liswarty  jest  kontrolowana poprzez wykonywane na zlecenie Urzędu Gminy Lipie 
analizy.  Powstający  osad ściekowy jest  stabilizowany tlenowo w zbiorniku  osadu 
nadmiernego, a następnie odwadniany i workowany w urządzeniu DRAIMAD, później 
składowany na paletach i przekazywany do utylizacji.

11.4. Zaopatrzenie w energię elektryczną, ciepło i gaz

Przez teren gminy przebiegają  linie  elektroenergetyczne  400 kV i  110 kV. 
Gmina dysponuje siecią elektroenergetyczną 15 kV wyprowadzoną ze stacji 110/15 
kV  w  zlokalizowanej  na  terenie  gminy,  dostosowaną  do  obecnego  stopnia 
zainwestowania.

Zaopatrzenie  w  ciepło  opiera  się  na  indywidualnych  źródła  ciepła  oraz 
lokalnych kotłowniach zasilanych głównie paliwem stałym.

Na  terenie  gminy  nie  występuje  przewodowa  sieć  gazowa.  Zaopatrzenie 
w gaz odbywa się za pomocą gazu płynnego dostarczanego odbiorcom w butlach.

11.5. Gospodarka odpadami

Gmina korzysta z wysypiska w Młynku – Sobuczynie koło Częstochowy.
Gospodarka odpadami jest jednym z głównych problemów współczesnej cywilizacji. 
Ma  ona  wpływ  na  standard  środowiska  przyrodniczego,  a  tym  samym  wpływ 
na standardy zamieszkania społeczności lokalnej.

Dla  określenia  wielkości  odpadów komunalnych  na  terenie  gminy  przyjęto 
wskaźnik dla terenów wiejskich na poziomie 0,7 m3/ mieszkaniec/rok. Przy przyjętym 
rozwoju  demograficznym  gminy  (stabilizacja  liczby  mieszkańców)  ilość  odpadów 
kształtować się będzie następująco:
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• liczba mieszkańców gminy Lipie 6500,
• Ilość odpadów (6600*0,7 4620m3/rok).

Ilość  ta  może  wzrastać  w  sezonie  letnim z  uwagi  na  funkcję  rekreacyjną  gminy 
i bilansować się liczbą 5100m3/rok.
Gromadzenie i odbiór odpadów
Gromadzenie  odpadów  prowadzone  jest  w  różnych  typach  kontenerów. 
Na  terenie  wiejskich  jednostek  osadniczych  przeważać  będzie  typ  pojemników 
przystosowanych do obsługi odbiorców indywidualnych.
W  zakresie  kompetencji  samorządu  gminy  jest  wybór  i  zawarcie  odpowiednich 
porozumień  z  wyspecjalizowaną  firma  transportującą odpady  komunalne  oraz 
organizacja punktów skupu odpadów użytkowych i surowców wtórnych.
Składowanie (wysypisko) odpadów
Budowa  składowiska  odpadów  odpowiadającego  współczesnym  wymogom 
przekracza możliwości finansowe gminy. Jest to zagadnienie do rozwiązania w skali 
regionu (plan rozwoju województwa)  lub zespołu gmin.  Tym bardziej,  że obecnie 
tendencje wskazują na celowość budowy składowisk o zasięgu obsługi w promieniu 
do 60 km.
Gospodarka odpadami przemysłowymi. 
Zakłada  się,  że  zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa  w  najbliższych  latach 
następować  będzie  stałe  zmniejszenie  ilości  odpadów  przemysłowych  w  drodze 
stosowania energo - i  materiałooszczędnych technologii produkcji, kontrolowanego 
obiegu  postępowania  z  odpadami,  w  szczególności  niebezpiecznymi,  których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub gospodarczo wykorzystać. Prowadzeniu polityki  
kontrolowanego  obiegu  powstających  odpadów  sprzyjać  będzie  system 
reglamentacyjny,  obejmujący  uzyskiwanie  zezwoleń  na  wytwarzanie  odpadów 
przemysłowych i uzgadniania sposobu postępowania z odpadami oraz koncesyjny 
na  odbiór,  transport  i  ich  wykorzystanie  lub  unieszkodliwienie.  Do  składowania 
w  ramach  istniejących  składowisk  komunalnych  dopuszczane  będą  odpady 
o charakterze zbliżonym do komunalnych. 
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III.  KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

1. Kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz 
w  przeznaczeniu terenów

Zgodnie  z  ustawą  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego, lecz jedynie 
dokumentem  określającym  politykę  przestrzenną  gminy.  Jednocześnie  ustalenia 
zawarte  w  studium  są  wiążące  dla  organów  gminy  sporządzających  plany 
miejscowe.

Ustalenia  zawarte  w  tekście  i  załącznikach  graficznych  studium  wyrażają 
kierunki zagospodarowania przestrzennego obszaru.

Określenia  dotyczące  formy  użytkowania  terenów  dotyczą  podstawowych 
i uzupełniających lub towarzyszących rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą 
być  realizowane  także  inne  formy  zabudowy,  pod  warunkiem  nie  pozostawania 
w sprzeczności z formami określonymi w studium.

Wytyczne  określania  w  planach  miejscowych  zmian  w  strukturze 
przestrzennej  gminy  oraz  w  przeznaczeniu  terenów.  Dopuszczalny 
zakres i ograniczenia zmian.

TEREN ZABUDOWY ZAGRODOWEJ  I JEDNORODZINNEJ

Tereny  zabudowy  zagrodowej  stanowią  obecnie  główną  strukturę  kształtującą 
przestrzeń  gminy.  Studium  przewiduje  adaptacje  dotychczasowego 
zagospodarowania  oraz  uzupełnienie  istniejących  zespołów  zabudowy. 
Projektowana zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej oraz nawiązywać  do 
jej charakteru.
Coraz częstszym zjawiskiem zachodzącym w krajobrazie  wiejskim jest  stopniowe 
uzupełnianie  zabudowy  zagrodowej  zabudową  mieszkaniową  jednorodzinną  bądź 
wykorzystywanie  zagród  w  charakterze  zabudowy  rekreacyjnej.  Ma  to  związek 
z wymianą pokoleniową oraz zmianą profilu zatrudnienia mieszkańców wsi,  coraz 
częściej utrzymujących się z pozarolniczych źródeł.
Zlokalizowanie zabudowy zagrodowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych i znaczne jej 
oddalenie  od  właściwych  centrów  miejscowości  stwarza  ponadto  potrzebę 
sytuowania usług jako funkcji uzupełniającej.

TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

Nowe  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  stanowią  kontynuację 
i  naturalne  rozwinięcie  dotychczasowego  zagospodarowania.  Celem,  przy 
wyznaczaniu nowych terenów, było wytworzenie zwartych kompleksów zabudowy, 
racjonalne  wykorzystanie  przestrzeni  i  uniknięcie  nieuzasadnionego 
rozprzestrzeniania zabudowy na tereny niezainwestowane.
W  związku  ze  stopniowym  wypełnianiem  się  obszarów  przeznaczonych  pod 
zabudowę  mieszkaniową  ujętych  w  dotychczasowych  opracowaniach  konieczne 
stało  się  wyznaczenie  nowego  kierunku  rozwoju  na  najbliższe  lata  oraz 
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maksymalnego  jej  zasięgu.  Określone  w  studium  granice  terenów  zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zaspokoją w pełni potrzeby lokalnej społeczności. 
Tereny zagospodarowane wymagają uzupełnienia struktury poprzez wypełnianie luk 
w zabudowie oraz uporządkowanie.
Projektowane skupiska zabudowy mieszkaniowej ze względu na swoją wielkość oraz 
potrzeby  lokalnych  społeczności  muszą  być  wzbogacone  o  dodatkowe  funkcje, 
tj.  usługi, zieleń urządzoną czy rekreację. Dla wyznaczonych terenów koniecznym 
jest  wyznaczenie  sieci  komunikacyjnej  zapewniającej  dostęp do nowej  zabudowy 
oraz właściwe powiązanie z istniejącym zewnętrznym układem drogowym.

TEREN ZABUDOWY USŁUGOWEJ

Wyznaczone w studium tereny usług obejmują usługi publiczne:
• oświatę,
• obiekty kultu religijnego,
• usługi zdrowia,
• obiekty administracji,
• usługi turystyki,
• usługi kultury,
• usługi komercyjne.

Najlepiej wyposażone w funkcję usługową oraz charakteryzujące się największą jej 
różnorodnością są Parzymiechy i Lipie.
Lipie  stanowi  główny  ośrodek  zlokalizowanych  usług  administracji,  obsługujący 
ludność zamieszkującą cała gminę. 
W pozostałych  miejscowościach dominują usługi  handlu.  Ponadto w kilku  wsiach 
obecne są placówki oświatowe, remizy strażackie oraz obiekty kultu religijnego. 
Funkcja  usługowa  zlokalizowana  jest  przy  głównych  ciągach  komunikacyjnych 
obsługujących daną wieś bądź na ich skrzyżowaniu, w miejscu łatwo dostępnym dla 
mieszkańców.

Studium postuluje przyjecie następujących zasad zagospodarowania:
• zachowanie  istniejącej  funkcji  terenów  poprzez  utrzymanie,  rozbudowę 

i modernizację obiektów istniejących,
• rehabilitację  lub  systematyczne  eliminowanie  zabudowy  wprowadzającej 

dysharmonię w otoczeniu (obiekty o złym stanie technicznym, opuszczone lub 
tymczasowe),

• utrzymanie istniejącego stanu zieleni z możliwością rekonstrukcji, przebudowy 
uzupełnień,

• odstąpienie od lokalizacji usług wielkokubaturowych,
• dopuszcza się realizację indywidualnych usług komercyjnych, tj. pojedynczych 

obiektów o nieskomplikowanej funkcji i formie na indywidualnych działkach,
• realizację pełnego wyposażenia terenów w sieć infrastruktury technicznej,
• obsługę komunikacyjną  terenów z  istniejących  i  projektowanych  dróg i  ulic 

z uwzględnieniem potrzeb wynikających z projektowanego gminnego systemu 
ścieżek rowerowych,

• dla  usług  komercyjnych  realizowanych  na  indywidualnych  działkach 
obowiązek zabezpieczenia miejsc parkingowych poza pasem drogowym,

• preferowanie ogrzewania z zastosowaniem ekologicznych źródeł ciepła (olej 
opałowy, gaz).
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Nowe  tereny zabudowy usługowej  stanowią  miejsca obszarowo wyznaczone  pod 
usługi turystyki.
W Troninach propozycję stanowi „Port Kajakowy”.
W  Dankowie,  w  sąsiedztwie  „Strefy  zabudowy  jednorodzinnej  z  budownictwem 
letniskowym” obszar usługowy jest jego zapleczem sportowym. Stanowi też miejsce 
koncentracji usług dla obsługi ruchu rekreacyjnego w zakresie gastronomi.
W  centralnej  części  gminy  Lipie  w  sąsiedztwie  terenów  leśnych  istniejących  i 
wyznaczonych dolesień, jako baza usługowa z punktem informacji turystycznej dla 
osób korzystajacych z wypoczynku w bogactwie  lasów Gminy Lipie.

TEREN ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ

Wyznaczone w studium tereny zabudowy produkcyjnej stanowią o miejscu rozwoju 
działalności gospodarczej. 
Na obszarze gminy pożądany jest rozwój małych i średnich zakładów produkcyjnych, 
które wyróżnia:

• zdolność do elastycznego reagowania na wymogi rynku,
• możliwość wykorzystania lokalnych surowców,
• możliwość  funkcjonowania  w  adaptowanych,  istniejących  obiektach  baz 

produkcyjnych, terenów magazynowo - składowych i przemysłu,
• możliwość  rozbudowy  w  granicach  własności,  z  reguły  przylegających 

do posiadanych działek siedliskowych.

Studium postuluje przyjecie następujących zasad zagospodarowania:
• zachowanie istniejącej funkcji terenów poprzez utrzymanie, modernizację lub 

rozbudowę obiektów istniejących lub budowę nowych,
• rehabilitację  lub  systematyczne  eliminowanie  zabudowy  wprowadzającej 

dysharmonię w otoczeniu (obiekty o złym stanie technicznym, opuszczone lub 
tymczasowe),

• stosowanie ekranów izolacyjnych w postaci pasów zieleni wysokiej i niskiej,
• obsługę  komunikacyjną  terenów  z  istniejących  i  projektowanych  dróg  (dla 

terenów  ofertowych  potrzeby  parkingowe  zabezpieczyć  w  granicach 
posiadanego terenu - poza pasem drogowym),

• zaleca się zadrzewienie i zazielenienie min. 30% powierzchni działki,
• preferowanie  ogrzewania  z  zastosowaniem  ekologicznych  źródeł  ciepła 

(olejopałowy, gaz).
Działki  działalności  produkcyjnej  mają  dogodne  położenie  komunikacyjne, 
najczęściej usytuowane wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego danej wsi.
Parzymiechy i  Lipie oferują  największe obszarowo tereny do rozwoju działalności 
produkcyjnej. 
Potencjalnym  nowym  inwestycjom  z  istniejącą  możliwością  uciążliwego 
oddziaływania wyznacza się lokalizację w oddaleniu od osadnictwa mieszkaniowego

LASY PAŃSTWOWE

Obszar obejmuje tereny lasów wraz z obiektami służącymi gospodarce leśnej, 
pozostające w zarządzie Administracji Lasów Państwowych. 
Lasy występujące na terenie gminy pełnią ważną funkcję w kształtowaniu środowiska 
naturalnego,  krajobrazu  oraz  mają  znaczny  wpływ  na  atrakcyjność  turystyczną 
gminy.  Podstawą  działania  na  terenach  leśnych  powinna  być  ochrona 
bioróżnorodności  kompleksów  leśnych  a  prowadzenie  gospodarki  leśnej  zgodnie 
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z zasadami określonymi w planie urządzenia lasu  opracowanym z uwzględnieniem 
przepisów  szczególnych  obowiązujących  w  gospodarce  leśnej.  Studium  zakłada 
utrzymanie  kompleksów  leśnych  jako  ważnego  elementu  ekosystemu  gminy 
i stanowi jeden z głównych celów polityki przestrzennej.

TERENY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

Studium przewiduje przeznaczenie do zalesienia gruntów rolnych o niskich klasach 
bonitacyjnych, na których zanika produkcja rolnicza oraz nieużytków. Wyznaczone 
tereny przeznaczone do zalesienia mają  za  zadanie  scalenie mniejszych  skupisk 
roślinności leśnej, w celu tworzenia zwartych kompleksów leśnych.

TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO

Tereny te są wykorzystywane do produkcji  rolniczej i  upraw. Tereny rolnicze jako 
tereny otwarte stanowią wraz z pozostałymi terenami niezainwestowanymi element 
systemu ekologicznego i podlegają ochronie również z uwagi na role tych terenów w 
szeroko rozumianej ochronie środowiska przyrodniczego. Zasady ochrony gruntów 
rolnych reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych   i  
leśnych.  Charakter  użytkowania  rolniczego  należy  bezwzględnie  zachować  na 
obszarach  wskazanych  do  funkcji  przyrodniczych,  pełniących  role  „korytarzy 
ekologicznych” i ostoi bioróżnorodności stanowiących zadrzewienia śródpolne.

Postuluje się: 
• utrzymanie  rolnictwa  jako  podstawowego  sposobu  zagospodarowania; 

powinno dotyczyć gleb o wysokiej przydatności rolniczej (kompleks 2 pszenno 
dobry, kompleks 3 pszenno slaby i kompleks 4 żytni bardzo dobry,

• ekologiczną produkcję rolną i produkcję zdrowej żywności,
• poprawianie  i  rozwijanie  infrastruktury  związanej  z  rozwojem:  wytyczenie 

i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych, 
• poprawę  struktury  obszarowej  gospodarstw  rolnych  poprzez  zmniejszanie 

ilości rolnych  działek  ewidencyjnych  w  poszczególnych  gospodarstwach 
poprzez scalanie, 

• prowadzenie wyspecjalizowanej produkcji,
• nie przeznaczanie pod uprawę roślin przeznaczonych do spożycia, gruntów 

rolnych wykazujące ponadnormatywne stężenie metali ciężkich,
• ograniczenie środków chemicznych w gospodarce rolnej.

Zalecaną formą ich użytkowania jest uprawa roślin przemysłowych.

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ

Obszary publicznego użytku zagospodarowane zielenią (z zachowaniem istniejących 
kompleksów  przyrodniczych))  i  wyposażone  w  obiekty  małej  architektury,  jako 
integralne  elementy.  Teren  ten  w  swoim  zamiarze  stanowi  reprezentacyjną 
przestrzeń wsi, miejsca integracji i odpoczynku miejscowej  społeczności.

TERENY CMENTARZY
Tereny obecnie przeznaczone pod cmentarze zaspokajają dotychczasowe potrzeby 
gminy i posiadają jeszcze rezerwę powierzchni na najbliższe lata. Nie przewiduje się 
lokalizacji nowych cmentarzy. 
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TERENY Z DOMINACJĄ ZBIOROWISK ŁĄKOWYCH

Stanowią  naturalne  obszary  ochronne  dla  doliny  rzecznej  Liswarty  oraz  cieków 
wodnych  i rowów oraz tworzą sieć lokalnych korytarzy ekologicznych. Pełnią funkcję 
migracyjną  dla  zwierząt  i  roślin,  wzbogacają  różnorodność  biologiczną  obszaru 
gminy, stanowią ostoje dla wielu gatunków zwierząt, hamują oddziaływanie wiatrów 
oraz  wpływają  na  utrzymanie  odpowiedniego  poziomu  wilgotności.  W  celu 
zapobiegnięcia  fragmentacji  środowiska  oraz  zapewnienia  ciągłości  przyrodniczej 
terenów,  studium  zakłada  ograniczony  rozwój  wzdłuż  cieków  wodnych  oraz 
ograniczanie lokalizowania zabudowy.

TERENY ZBIORNIKA RETENCYJNEGO I POLDERU

Propozycje  lokalizacyjną  przedstawiono  na  planszy.  Wykorzystując   naturalne 
ukształtowanie terenowe oraz fakt, że obecnie większość obszaru tworzą nieużytki, 
proponuje się utworzenie zbiornika retencyjnego na prawobrzeżnej części zbiornika 
rzeki Liswarty, na odcinku jej biegu od km 27+3000 do km 29+700, o powierzchni 
ok.77 ha.

Łączna długość linii brzegowej zbiornika wynosić będzie ok. 5,6 km, z tego 3,2 
km stanowi naturalny wysoki brzeg; od strony rzeki i pozostałej części doliny wody 
zbiornika oparte będą na zaporze ziemnej.

Po  drugiej  stronie  Liswarty,  równolegle  do  lewobrzeżnego  obwałowania, 
na  istniejących  nieużytkach  położonych  pomiędzy  Liswartą  a  drogą  do  wsi 
Zbrojewsko,  proponuje  się  utworzenie  suchego  zbiornika  –  polderu  zalewowego, 
opartego od północy o wysoki  naturalny brzeg doliny,  a od strony rzeki o zaporę 
ziemną,  przy  wykorzystaniu  istniejącego  obwałowania.  Pozostałe  odcinki  linii 
brzegowej  stanowią drogi  gruntowe, przewidziane do podwyższenia i  stosownego 
umocnienia.  Utworzony  w  ten  sposób  suchy  zbiornik  będzie  miał  powierzchnię 
ok. 77,3 ha, praktycznie taka samą jak projektowany zbiornik retencyjny.

Koncepcja rozwiązań 
Wiodącą funkcje projektowanego zbiornika jest ochrona przeciwpowodziowa 

terenów niżej położonych i parametry zbiornika są dostosowane głównie do pełnienia 
tej  funkcji.  Jednak w warunkach przepływów normalnych,  poza okresem wezbrań 
powodujących  zagrożenie  powodzią,  wodę  zgromadzoną  w  zbiorniku  można 
wykorzystać  i  użytkować  w  wieloraki  sposób,  np.  do  rekreacji,  do  nawodnień 
przyległych  użytków  rolnych  lub  zaspokojenia  innych  potrzeb  gospodarczych 
regionu.

Należy podkreślić, że warunkiem rekreacyjnego korzystania ze zbiornika jest 
diametralna  poprawa  jakości  wody  w rzece  Liswarcie:  wyniki  wykonanych  badań 
obecnie  dyskwalifikują  tę  funkcję.  Łączna  długość  linii  brzegowej  zbiornika 
retencyjnego wynosić będzie ok. 5,6 km, z tego 3,2 km stanowi naturalny wysoki 
brzeg,  od  strony  rzeki  i  pozostałej  części  doliny  wody  zbiornika  oparte  będą 
na zaporze ziemnej.

Dla wszystkich terenów wyznaczonych w studium przy sporządzaniu planów 
miejscowych należy wziąć pod uwagę następujące wytyczne:

• nowa zabudowa stanowić ma uzupełnienie istniejącej zabudowy i nawiązanie 
do jej charakteru,

• gabaryty  i  forma  architektoniczna  nie  mogą  powodować  dysharmonii 
otoczenia i zakłócać krajobrazu, 
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• prowadzona  ma  być  adaptacja  istniejącego  zagospodarowania  do  nowych 
warunków,  z  uwzględnieniem  modernizacji,  rozbudowy  i  przebudowy 
budynków oraz jednoczesnym porządkowaniem istniejącej zabudowy i  jej 
uzupełnianiem,

• konieczne jest maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,
• w  przypadku  obiektów  usługowych  konieczne  jest  dostosowanie  ich  dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych.

2. Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 
użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone z zabudowy

2.1.  Wytyczne  określania  wymagań  dotyczących  parametrów 
 i wskaźników urbanistycznych w planach miejscowych

Z uwagi na zróżnicowanie przestrzenne poszczególnych miejscowości,  przy 
sporządzaniu  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  należy 
określać parametry i wskaźniki urbanistyczne w odniesieniu do istniejącej zabudowy 
oraz  lokalnego  krajobrazu  kulturowego.  Gabaryty  oraz  forma  architektoniczna 
projektowanych  budynków  muszą  być  określane  z  zachowaniem  relacji 
przestrzennych  i  krajobrazowych  z  zabudową  sąsiednią. Przy  przebudowie, 
wymianie  budynków  i  uzupełnianiu  luk  zabudowy  należy  dostosować  sposób 
kształtowania obiektu do lokalnych zasad kompozycji zabudowy w zakresie sposobu 
sytuowania  budynków,  linii  zabudowy,  gabarytów,  materiałów  budowlanych, 
wysokości i formy budynków oraz geometrii dachów.

W przypadku lokalizacji obiektów o wysokości 50 m n.p.m. i większej należy je 
zgłosić,  przed  wydaniem  pozwolenia  na  budowę,  do  Szefostwa  Służby  Ruchu 
Lotniczego Sił  Zbrojnych RP – Wydział  Lotniskowy w celu uzgodnienia lokalizacji  
i ustalenia sposobu oznakowania przeszkodowego tych obiektów.

2.2. Tereny wskazane do wyłączenia spod zabudowy

Zakaz zabudowy obowiązuje w strefach:
• w strefie zalewów powodziowych  w dolinie rzeki  wprowadzić należy zakaz 

lokalizacji zabudowy kubaturowej, związanej z mieszkalnictwem, działalnością 
produkcyjno-  usługową,  zakaz  magazynowania  i  składowania  środków 
chemicznych grożących skażeniem i zanieczyszczeniem środowiska, zakaz 
lokalizacji cmentarzy,

• w strefach ochrony sanitarnej wokół cmentarzy – nakaz utrzymania odległości 
co najmniej 150 m od zabudowań mieszkalnych, od zakładów produkujących 
artykuły  żywności,  od  zakładów  żywienia  zbiorowego  bądź  zakładów 
przechowujących  artykuły  żywności  oraz  od  studzien,  źródeł,  strumieni, 
służących do czerpania wody pitnej lub dla potrzeb gospodarczych; odległość 
ta może być zmniejszona do 50 m pod warunkiem, że teren w odległości 50 - 
150  m  od  cmentarza  posiada  sieć  wodociągową  i  wszystkie  budynki 
korzystające z wody są do tej sieci podłączone,

• w strefach oddziaływania obiektów infrastruktury technicznej (szerokość pasa 
zgodnie z przepisami dotyczącymi odpowiednich sieci):

• w strefie linii energetycznych wysokich napięć (400 kV, 110 kV, 15 kV), dla 
których  w  zasięgu  oddziaływania  pola  elektromagnetycznego  obowiązuje 
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zakaz  lokalizacji  budynków  mieszkalnych  oraz  budynków  wymagających 
szczególnej ochrony,

• projektowanego gazociągu wysokoprężnego,
• dróg,
• w strefach ochronnych ujęć wody,
• na obszarach ochrony przyrody:
• na terenach leśnych,
• na terenach przeznaczonych do zalesienia,
• na terenach dolin rzecznych.

3. Obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego 
zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu 
kulturowego. Wytyczne określania zasad 
ochrony w planach miejscowych

3.1. Ochrona środowiska

Przepisy  o  ochronie  środowiska  określają  wytyczne  odnośnie  zapewnienia 
warunków utrzymania równowagi  przyrodniczej  i  racjonalnej  gospodarki  zasobami 
środowiska, w szczególności poprzez:

• ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na 
terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami,

• uwzględnianie  obszarów  występowania  złóż  kopalin  oraz  obecnych 
i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż.

Po  zaniechaniu  eksploatacji  przedsiębiorca  jest  zobligowany  do  rekultywacji 
wyrobiska zgodnie z kierunkiem rekultywacji wskazanym w stosownej koncesji oraz 
ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Szczególna  odpowiedzialność  za  ochronę  środowiska  przypada  rolnictwu, 
które poprzez swą działalność powoduje zmiany właściwości wody, gleby, powietrza 
oraz  przyczynia  się  do  zmian  bioróżnorodności  w  krajobrazie.  Realizacja  celów 
ochrony środowiska w rolnictwie wymaga świadomości ekologicznej i prawnej całego 
społeczeństwa.  Ważnym  aspektem  ochrony  wód  jest  promocja  rolnictwa 
ekologicznego oraz obniżenie ilości stosowanych w rolnictwie nawozów i środków 
ochrony roślin. W celu zwiększenia czystości wód spływających z terenów upraw do 
wód  powierzchniowych  wzdłuż  zbiorników  wodnych  i  cieków  należy  wprowadzić 
strefy  buforowe  w  postaci  barier  biologicznych  (zaroślowe  i  leśne  zbiorowiska 
łęgowe).

Sposobami  chroniącymi  glebę  przed  chemiczną  degradacją  ze  strony 
rolnictwa są:

• racjonalne i umiarkowane stosowanie środków ochrony roślin oraz nawozów 
mineralnych; wielkość stosowanych środków należy dostosować do wymagań 
upraw, struktury gleb, warunków wodnych oraz ukształtowania terenu,

• stosowanie  nawozów  naturalnych  (kompostu,  obornika,  biohumusu) 
w nawożeniu gleby,

• stosowanie biologicznych i mechanicznych metod ochrony roślin,
• wprowadzanie i  stosowanie  na szerszą skalę metod ekologicznej  produkcji 

rolnej (rolnictwo  ekologiczne),  zwłaszcza  na  terenach  o  szczególnych 
walorach przyrodniczych  oraz  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  tych 
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obszarów, szczególnie na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego oraz 
w obszarze chronionego krajobrazu.

W  celu  zapewnienia  ochrony  powierzchni  ziemi  należy  przewidzieć  następujące 
działania:

• likwidację nielegalnych wysypisk śmieci,
• ograniczenie  budowy  stawów  oraz  wykonywania  innych  prac  związanych 

ze zmianą ukształtowania terenu na gruntach rolnych.

Ochronie podlegają przede wszystkim  tereny leśne, parki, cmentarze oraz 
zieleń w terenach zabudowanych.  W stosunku do tych obiektów sprowadza się 
ona do zachowania dotychczasowych funkcji, pielęgnacji istniejącej roślinności oraz 
zakazu lokalizacji  obiektów i  urządzeń nie  związanych z funkcją terenu.  Istotnym 
elementem ochronnym jest także zachowanie nie kolidujących z funkcją przyrodniczą 
form  zagospodarowania  terenów otwartych,  uzupełniających  system  przyrodniczy 
gminy.  Ważnym elementem krajobrazu przyrodniczego gminy są  doliny rzeczne. 
Ochroną należy objąć także  wszelkie zadrzewienia i  kompleksy leśne.  Są one 
ważnym czynnikiem retencji i stabilizacji warunków wodnych, zmniejszają zagrożenie 
powodziowe,  łagodzą niedobory wód,  chronią gleby przed erozją oraz poprawiają 
warunki  aerosanitarne.  Bezwzględną  ochroną  powinny  zostać  objęte  także 
ekosystemy  mokradłowe. Ochrona  winna  polegać  na  wyłączeniu  tych  terenów 
z  zainwestowania  oraz  odwodnień,  ze  względu  na  ich  szczególne znaczenie  dla 
środowiska przyrodniczego.

W  celu  poprawy  jakości  powietrza,  należy  zmniejszyć  emisję 
zanieczyszczeń poprzez następujące działania:

• realizację urządzeń ochronnych oraz wprowadzanie zmian technologicznych 
w zakładach przemysłowych,

• ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z tzw. ,,niskiej emisji”, czyli emisji 
pyłów i  szkodliwych  gazów,  pochodzącej  z  domowych  pieców grzewczych, 
w których spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób, poprzez:

• ograniczenie stosowania wysokoemisyjnych paliw na rzecz paliw gazowych, 
olejowych i ze źródeł odnawialnych, 

• prowadzenie  działań  energooszczędnych  w  mieszkalnictwie  poprzez 
podłączanie obiektów  do  scentralizowanych  źródeł  ciepła  (budowa  sieci 
gazowej, ciepłowniczej), 

• stosowanie energooszczędnych materiałów budowlanych,
• wykonywanie termomodernizacji budynków, 
• edukację ekologiczną społeczeństwa w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza,  w  tym  oszczędności  energii  i  stosowania  odnawialnych  źródeł 
energii, 

• tworzenie  preferencji  dla  lokalizacji  nowych  podmiotów  gospodarczych, 
wykorzystujących przyjazne środowisku technologie wytwarzania,

• preferencje dla szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
• wprowadzenie pasów zieleni wzdłuż tras komunikacyjnych,
• preferencje dla stosowania technologii eliminujących szkodliwe emisje.

W kierunkach polityki  dotyczących  ochrony wód, szczególny akcent winien 
być  położony  na  poprawę  stanu  ich  czystości.  Wynika  to  z  kilku  podstawowych 
powodów:
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• z  układu  przyrodniczych  powiązań  zewnętrznych  -  lokalny  układ 
hydrograficzny  i tereny dolinne z nim związane mają wpływ na pozagminne 
układy przyrodnicze,

• na terenie gminy zanieczyszczone wody powierzchniowe obniżają potencjał 
ekologiczny zespołów przyrodniczych z nim związanych.

Ze  względu  na  obecne  i  przyszłościowe  wykorzystanie  wód  do  zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę,  ochrona wód winna być priorytetowym kierunkiem działań. 
Ochrona  wód  musi  być  realizowana  poprzez  maksymalne  ograniczenie  zrzutu 
zanieczyszczeń (szczególnie substancji biogennych, organicznych i toksycznych) do 
gruntu  i  do  wód  powierzchniowych.  W celu  ochrony  wód  ustala  się  następujące 
zasady:

• budowę  zbiorczej  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  eliminujące 
w maksymalny sposób indywidualne sposoby utylizacji  ścieków sanitarnych 
i deszczowych,

• na  obszarach  przewidzianych  do  objęcia  sanitarną  kanalizacją  zbiorczą, 
do czasu jej wybudowania, odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników 
bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe  należy  traktować  jako  rozwiązanie 
tymczasowe,

• oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach lub odprowadzanie 
ścieków  do  zbiorników  bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe  jest 
dopuszczalne  jedynie  na  obszarach,  które  z  uzasadnionych  ekonomicznie 
względów nie zostaną przewidziane do objęcia zbiorczą kanalizacją sanitarną, 
przy czym lokalizowanie oczyszczalni przydomowych ogranicza się do miejsc, 
na których odprowadzanie ścieków do gruntu  nie  będzie zagrażało jakości 
wód  podziemnych  lub  powierzchniowych  (w obrębie  stref  ochronnych  ujęć 
i zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych),

• kompleksowe  rozwiązanie  odprowadzania  ścieków  opadowych  z  ciągów 
komunikacyjnych,  placów  i  parkingów  oraz  oczyszczenie  ich  zgodnie 
z obowiązującymi przepisami,

• zakaz  rolniczego  wykorzystania  ścieków  w  strefach  ochronnych  ujęć 
i zbiorników wód powierzchniowych i podziemnych,

• ograniczenie  nadmiernego  stosowania  nawozów  mineralnych 
i naturalnych, przekraczającego bieżące potrzeby roślin i pojemność sorpcyjną 
gleb,

• dostosowanie, ze względu na ochronę wód podziemnych, lokalizacji nowych 
obiektów,  szczególnie  tych  uciążliwych  dla  środowiska,  do  struktur 
hydrogeologicznych,

• rozwiązania  zmierzające  do  przeciwdziałania  skutkom  suszy  poprzez 
zwiększanie małej  retencji  wodnej  oraz wdrażanie proekologicznych metod 
retencjonowania wody,

• prowadzenie wodochronnej gospodarki w zlewniach, poprzez wprowadzanie 
zalesień  i  zadrzewień,  ochronę  naturalnej  obudowy  cieków  wodnych 
i ograniczanie zabudowy w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Sposobem  ochrony  zasobów  wody  jest  także  całkowite  zaprzestanie  usuwania 
ścieków  do  rzek  i  zbiorników  wodnych.  Nie  jest  dopuszczalne  zamienianie 
dotychczasowych  studni  na zbiorniki  na  nieczystości  ciekłe,  gdyż  prowadzi  to  do 
zanieczyszczenia wód gruntowych,  a  nawet  głębinowych.  W zakresie działalności 
produkcyjnej i  usługowej szczególnie ważnym działaniem, zapewniającym ochronę 
wód  jest  stosowanie  nowych  technologii,  wpływających  na  czystość  i  ilość 
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odprowadzanych ścieków, w tym budowę i modernizację urządzeń oczyszczających 
ścieki.
Szczególną ochroną należy objąć tereny w obrębie stref ochronnych ujęć wodnych, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ustala  się  następujące  zasady  ochrony  istniejących  urządzeń  melioracji 
wodnych:

• ograniczanie  przeznaczania zmeliorowanych  użytków rolnych  na inne cele; 
zmiana przeznaczenia zmeliorowanych użytków rolnych może nastąpić tylko 
w sytuacjach wyjątkowych, przy braku alternatywnych rozwiązań. 

• w przypadku zmiany użytkowania terenów, na których występują urządzenia 
melioracyjne,  ustala się obowiązek przebudowy urządzeń melioracyjnych w 
sposób  umożliwiający  funkcjonowanie  systemu  drenarskiego,  po 
wcześniejszym  uzgodnieniu  z  organem  właściwym  w  sprawie  ochrony 
urządzeń melioracji wodnych,

• obowiązek wystąpienia do właściwego organu właściwego w sprawie ochrony 
urządzeń melioracji  wodnych o wykreślenie z ewidencji  urządzeń melioracji 
wodnych powierzchni zajętej na przedmiotowy cel,

• obowiązek wystąpienia do organu właściwego w sprawie melioracji wodnych 
o   wykreślenie  z  ewidencji  urządzeń  melioracji  szczegółowych  terenów 
zmeliorowanych w przypadku zmiany użytkowania.

W  celu  zapewnienia  prawidłowego  funkcjonowania  urządzeń  melioracji 
szczegółowych  i  właściwych  warunków  odbioru  wód  powierzchniowych  należy 
zachować istniejącą sieć rowów melioracyjnych. 

Ważnym  zagadnieniem  z  punktu  widzenia  ochrony  wód  jest  zwiększanie 
retencji wód. Na terenie gminy planuje się budowę „Zbiornika Retencyjnego i Polderu 
Danków”.  Na  terenach  zarezerwowanych  pod  przyszłościową  budowę  zbiornika 
ustala się zakaz innego zagospodarowania. 

Najważniejsze potencjalne zagrożenia dla zasobów glebowych gminy stanowi 
przeznaczanie gruntów rolnych pod zabudowę oraz degradacja gleb związana z ich 
zanieczyszczaniem  przez  ścieki  komunalne  i  niewłaściwe  stosowanie  środków 
chemicznych  w  rolnictwie.  Bezpośrednim  źródłem  zanieczyszczeń  gleb  jest 
gnojowica  wylewana  na  pola  i  łąki,  będąca  źródłem skażenia  bakteriologicznego 
i  biogennego.  Kolejnym  źródłem  degradacji  powierzchni  ziemi  i  gleb  jest: 
eksploatacja  surowców  naturalnych.  Rejony  występowania  gleb  o  najwyższych 
w  skali  gminy  bonitacjach,  powinny  stanowić  podstawę  dla  efektywnej  rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, bowiem jakość gleb decyduje o jej potencjale. Preferowane 
są  ekologiczne  formy  produkcji  rolnej.  Grunty  marginalne,  odłogowane  i  mało 
przydatne  dla  produkcji  rolniczej  należy  przeznaczyć  na  tworzenie  nowych 
powierzchni  leśnych,  rozwój  funkcji  rekreacyjnej,  ewentualnie  na potrzeby innych, 
bezkolizyjnych  w  stosunku  do  otoczenia,  funkcji. Kolejnym  ważnym  źródłem 
degradacji  gleb  jest  komunikacja.  Najbardziej  zanieczyszczone  gleby  występują 
w  pobliżu  dróg.  Zawierają  zwiększone  ilości  niebezpiecznych  związków  ołowiu 
i  tlenków azotu.  Na skutek  posypywania  powierzchni  dróg solami,  gleby i  grunty 
w pobliżu szlaków komunikacyjnych są silnie zasolone. Sposobem ochrony gleb jest 
budowa  osłon  biologicznych  (fitosanitarnych)  w  postaci  pasów  zieleni  oraz 
ograniczenie solenia dróg. 

W zakresie ochrony surowców mineralnych ustala się ochronę terenu złoża 
poprzez  jego  wyłączenie  z  wszelkiego  trwałego  zainwestowania.  Nakazuje  się 
racjonalne gospodarowanie zasobami złoża. 
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Na  terenach  o  wysokich  walorach  przyrodniczych,  należy  ograniczać 
wprowadzanie  nowej  zabudowy,  z  zainwestowania  należy  wyłączyć  tereny  dolin 
rzek.

Głównymi  źródłami  emisji  hałasu  na  terenie  gminy  jest  komunikacja  oraz 
zakłady  przemysłowe.  Elementami  kształtującymi  klimat  akustyczny  gminy 
w kontekście hałasu przemysłowego są przemysł rolno-spożywczy, bazy sprzętowo-
transportowe  obsługujące  rolnictwo,  drobne  zakłady  rzemieślnicze  lokalizowane 
często  w  terenach  zabudowy  mieszkaniowej.  W  odniesieniu  do  hałasu 
komunikacyjnego, w gminie jest on bardzo zróżnicowany. Zwiększony ruch pojazdów 
występuje na drodze krajowej. Lokalnie większe natężenie ruchu występuje również 
na drogach powiatowych.

W celu  usuwania  uciążliwości  akustycznych  pochodzenia  komunikacyjnego 
i przemysłowego oraz poprawy warunków akustycznych należy podjąć następujące 
działania:

• uwzględnianie  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego 
lokalizacji  obiektów  przemysłowych,  których  funkcjonowanie  powoduje 
przekroczenie  dopuszczalnych  poziomów  hałasu  poprzez  zapewnienie 
odpowiednich odległości dla nowej zabudowy,

• uwzględnienie  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego 
natężeń hałasu wzdłuż dróg, poprzez zapewnienie odpowiednich odległości 
dla nowej zabudowy.

Działaniem  w  zakresie  ochrony  przed  promieniowaniem  elektromagnetycznym 
na terenie gminy będzie:

• wprowadzenie  zakazów  lokalizowania  nowych  obiektów  przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi w strefach ochronnych wzdłuż linii elektroenergetycznych,

• uporządkowania istniejących konfliktów przestrzennych pomiędzy zabudową 
mieszkaniową, a liniami średniego napięcia.

W gminie nie występują obszary klęsk żywiołowych oraz ruchów masowych, zatem 
nie określa się sposobu zagospodarowania tych terenów.

3.2. Ochrona przyrody

3.2.1. Obszar chronionego krajobrazu

  Załęczański  Park  Krajobrazowy został  powołany  w  1978  roku  na  mocy 
uchwały nr XII/50/78 WRN w Sieradzu. Na terenie gminy Lipie znajduje się niewielki 
fragment  tego  parku  o  powierzchni  8,77  km2 wraz  z  27,17  km2 otuliny  (obszar 
chronionego  krajobrazu).  Pozostały  jego  obszar  leży  w  województwie  łódzkim  i 
opolskim. Podstawę prawną funkcjonowania Załęczańskiego Parku Krajobrazowego 
na  terenie  województwa  śląskiego  stanowi  Rozporządzenie  Nr  21/95  Wojewody 
Częstochowskiego z dnia 7 września 1995 r. Dz. Urzędowy Woj. Częst. Nr 26/95 
oraz  obwieszczenie  Woj.  Śląskiego  z  dnia  15  marca  1999r.-Dz.Urzędowy 
Województwa  Śląskiego  Nr  8/99)  w  sprawie  utworzenia  Załęczańskiego  Parku 
Krajobrazowego w granicach województwa  częstochowskiego.  Określa  ono,  m.in. 
zasady ochrony i kształtowania środowiska oraz zagospodarowania terenów  obrębie 
Parku. 

Na terenie Parku Krajobrazowego wprowadzono:
Zakazy:
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• lokalizacja obiektów oraz prowadzenie działalności powodujących dewastacje 
istniejących walorów przyrodniczych lub krajobrazowych,

• realizacji zabudowy o formach architektonicznych, kolidujących z otoczeniem,
• zmian  dotychczasowych   form  użytkowania   terenu  z  wyjątkiem 

dopuszczonych w planach zagospodarowania przestrzennego,
• prowadzenia gospodarki leśnej niezgodnie z zasadami określonymi dla lasów 

grupy pierwszej,
• regulacji istniejących strumieni oraz dokonywania zmian w otoczeniu dolin, z 

wyjątkiem  powiększania  zespołów  roślinności  lęgowej,  bądź  realizacji 
niewielkich zbiorników retencyjnych,

• likwidacji istniejących śródleśnych siedlisk,
• eksploatacji złóż surowców mineralnych na skalę przemysłową.

Ograniczenia:
• eksploatacji kruszyw naturalnych dla zaspokajania potrzeb lokalnych, zgodnie 

z  planem  zagospodarowania  przestrzennego,  na  warunkach  określonych 
przez wojewódzki organ administracji państwowej,

• stosowania  środków  chemicznych  w  gospodarce  rolnej,  leśnej, 
zadrzewieniowej i  łowieckiej.

Na terenie otuliny- obszarze chronionego krajobrazu wprowadzono:
Zakazy:

• lokalizacji  uciążliwych  obiektów  przemysłowych  i  form  hodowlanych  oraz 
prowadzenia  działalności  powodujących  degradację  lub  dewastacje 
środowiska,

• obsadzania  dróg  topolami  lub  szpalerowego  obsadzania  odcinków  dróg 
uznanych za widokowe,

• prowadzenia  gospodarki  leśnej  niezgodnie  z  zasadami  dla  lasów  grupy 
pierwszej.

Ograniczenia:
• eksploatacji  kruszyw do miejsc wyznaczonych  i  na warunkach określonych 

przez wojewódzki organ administracji państwowej,
• zakaz wykonywania prac wodno - melioracyjno - regulacyjnych do tych, które 

nie stwarzają zagrożenia dla występujących ekosystemów oraz nie powodują 
zmian w istniejącym krajobrazie,

• zmniejszania powierzchni lasów uznanych za lasy grupy pierwszej.

3.2.2.   Rezerwaty przyrody

Bukowa  Góra (na  terenie  Parku)  –  rezerwat  utworzony  w 1959 roku  obejmuje 
pozostałości  naturalnego  lasu  bukowego  w  z  ok.  2000  letnim  drzewostanem 
i  obszarem  źródliskowym  zasilającym  .Na  terenie  rezerwatu  znajduje  się  21 
pomników  przestoi  buka  oraz  stanowiska  roślin   chronionych  –przylaszczka 
pospolitej (Hepatica nobilis ), kruszyny pospolitej (Frangula alnus), marzanki wonnej.
(Galium oodaratum).

Stawiska (w otulinie)  ZPK –rezerwat  utworzony w 1959  roku chroniący  fragment 
podmokłego lasu nawiązującego do grądu niskiego z udziałem pomnikowych dębów 
szypułkowych (Quercus robur) w wieku 250-300 lat. W rezerwacie spotkać można 
zwierzęta  m.in.  traszki,  grzebiuszkę ziemną,   rzekotkę  drzewna,  ropuchę szara  i 
zieloną,  jaszczurki-zwinkę  i  żyworodną,  myszołowa  zwyczajnego,  jastrzębia 
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gołębiarza, krogulca, gołębia grzywacza i siniaka. W dziuplach i spróchniałych pniach 
starych dębów i wierzb schronienie znajdują nietoperze.

Szachownica (w  otulinie  ZPK)-rezerwat  w  otulinie  ZPK  utworzony  w  1978  roku 
obejmujący  wapienne  wzgórze  „Krzemienna  Góra”.  Został  powołany  dla  ochrony 
proglacjalnej jaskini oraz miejsca hibernacji nietoperzy (ok. 1200 osobników) - m.in. 
nocek Nettera,  nocek duźy,  mopek,  nocek rudy,  gacek brunatny,  nocek Brandta. 
Jaskinia  „Szachownica”  posiada całkiem odmienna genezę od pozostałych  jaskiń 
Jury Polskiej, jest wielka geologiczna osobliwością. Teren rezerwatu porośnięty jest 
lasem  sosnowym  pochodzącym  ze  sztucznych  nasadzeń,  a  na  eksponowanych 
wzgórzach występują marawy kserotermiczne. Spośród roślin chronionych wymienić 
należy:  buławnik  wielkokwiatowy  (Cephalanthera  damasonuim),  linię  złotogłów 
(Lilium martagon), przylaszczkę pospolitą (Hepatica nobilis), orlik pospolity (Aquilegia 
vulgaris),  listerę  jajkowatą  (Listera  opata),  kruszczyk  szerokolistny  (Epipactis 
hellebotine) (Hereźniak 2002, Hereźniak, Sieradzki 2008)

3.2.3.  Obszar Natura 2000

Rezerwat  przyrody  nieożywionej  „Szachownica”  jest  uznany  od  2007  za 
specjalny  obszar  ochrony  siedlisk  Natura  2000  PLH 240004.Celem ochrony  jest 
zachowanie jaskini powstałej w górno jurajskich wapieniach.
Ochroną siedlisk Natura 2000 objęto również obszar Rezerwatu Stawiska (kod: PLH 
240024). Obszar ten stanowi enklawę lasów liściastych wśród otaczających go pól 
uprawnych i łąk.

3.2.4.    Pomniki przyrody

Pomniki  przyrody ożywionej:  (Rozp.  Nr  4/96  Woj.Częst.  Dz.Urzędowy Woj.Częst. 
Nr 3/96 oraz obwieszczenie  Woj. Śląskiego z 15 marca 1999 r. 
Dz. Urzędowy Województwa śląskiego Nr 8/99), w tym:

• grupa drzew (2 szt.) w miejscowości Parzymiechy, park pałacowy,
• grupa drzew (2szt.)w miejscowości Parzymiechy, przy granicy rezerwatu 

„Stawiska”,
• grupa drzew (10 szt.) w miejscowości Lipie, park podworski,
• grupa drzew (7 szt.)w miejscowości Parzymiechy, park pałacowy,
• dąb szypułkowy w miejscowości Parzymiechy, ul Cmentarna 5,
• 3 pojedyncze dęby szypułkowe w miejscowości Parzymiechy, przy granicy 

rezerwatu „Stawiska”, ul. ks. Bonawentury Metlera.

Północno  -  wschodnia  część  gminy  (9% jej  całkowitej  powierzchni)  znajduje  się 
w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Wokół niego utworzono otulinę 
obejmującą dalsze 27% powierzchni gminy. 
W  ustaleniach  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego, 
w  stosunku  do  obszarów  i  obiektów  objętych  formami  ochrony  należy  brać  pod 
uwagę  zakazy  określone  w  obowiązujących  przepisach  dotyczących  ochrony 
przyrody oraz ewentualne późniejsze akty prawne, dotyczące ochrony wymienionych 
form ochrony przyrody.
Lasy grupy I-szej ochronne na terenie Nadleśnictwa Kłobuck - obręb Parzymiechy 
(Zarządzenie Nr 100 MOŚZNiL z dnia 23 lipca 1996 r.).
Gleby  IIIa  –  IIIb  klasy  bonitacyjnej  gruntów  ornych  oraz  III-ej  klasy  bonitacyjnej  
użytków zielonych.
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3.3. Tereny wymagające ochrony
             

Na ochronę prawną, poprzez ustanowienie jednej z form ochrony przyrody, 
zasługuje  obszar  doliny  Liswarty,  szczególnie  jej  fragment  poniżej  mostu  w 
Dankowie. Przemawiają za tym wybitne walory krajobrazowe tego miejsca, przebieg 
ważnego korytarza  ekologicznego oraz zachowane w dobrym stanie  wartościowe 
siedliska łęgowe, łąkowe i wodno-błotne.

Dla  istniejących  ujęć  wody  poza  wyznaczonymi  strefami  ochrony 
bezpośredniej należy opracować i wyznaczyć strefę ochrony pośredniej.
Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wody należy, m.in. :

• ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale 
przy urządzeniach służących do poboru wody,

• zagospodarować teren zielenią,
• odprowadzenie  wód  opadowych  poza  zasięg   działania  urządzeń  poboru 

wody.
Na terenie ochrony pośredniej ujęć wody zabrania się dodatkowo m.in.:

• wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi,
• rolniczego wykorzystania ścieków,
• lokalizowania  zakładów  przemysłowych  i  ferm  chowu  zwierząt,  z  tym  ,że 

dopuszcza  się  lokalizowanie  nieuciążliwego  przemysłu,  który  nie  będzie 
powodował zagrożenia jakości wód podziemnych,

• lokalizowania  magazynów  produktów  ropopochodnych  i  innych  substancji 
chemicznych oraz rurociągów do ich transportu, 

• lokalizowania cmentarzy,
• lokalizowanie  nowych  ujęć  wódy  oprócz  zastępczych  i  awaryjnych  dla  już 

istniejących,
• stały  monitoring  jakości  wody  z  ujęcia  pośredniego  w  bezpośrednim 

sąsiedztwie terenu cmentarza w Parzymiechach. 

4. Obszary  i  zasady  ochrony  dziedzictwa  kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
Wytyczne określania w planach miejscowych zasad  
wynikających z potrzeb ochrony zabytków i parków 
kulturowych

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zobowiązuje wszystkich 
obywateli  do  ochrony  dóbr  kultury,  natomiast  samorząd  terytorialny  zobowiązuje 
do  zapewnienia  w tym  celu  warunków prawnych,  organizacyjnych  i  finansowych. 
Na  mocy  przepisów  o  ochronie  zabytków  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględnia się w szczególności ochronę 
zabytków  nieruchomych  wpisanych  do  rejestru  i  ich  otoczenia,  innych  zabytków 
nieruchomych  znajdujących  się  bądź  wartych  wpisania  do  gminnej  ewidencji 
zabytków. Na etapie planu miejscowego należy ustalić właściwy sposób ochrony tych 
zabytków.  Obiekty  o  szczególnych  walorach  kulturowych  i  historycznych  należy 
chronić poprzez odpowiednie działania konserwatorskie. Niniejsze studium określa 
podstawowy  kierunek  tych  działań.  Dla  właściwego  ustalenia  działań  z  zakresu 
niezbędnej  i  pożądanej  ochrony  dóbr  kultury  celowe  jest  opracowanie  studium 
ochrony i kształtowania krajobrazu dla obszaru całej gminy.
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Zabiegi konserwatorskie mają na celu głównie:
• zachowanie walorów historycznych,
• wyeksponowanie regionalnej odrębności,
• eliminacje elementów zagrażających ochronie i eksponowaniu zabytków,
• zachowanie  równowagi  pomiędzy  ochroną  dóbr  kultury  a  rozwojem 

przestrzennym.

4.1. Strefy ochrony konserwatorskiej

Studium  proponuje  wprowadzenie  stref  ochrony  konserwatorskiej 
obejmujących tereny posiadające wartości kulturowe i krajobrazowe, przedstawiono 
je  na  rysunku  studium.  Zasięgi  stref  mają  charakter  wstępny,  bez  wykonania 
szczegółowych  studiów  i  wymagają  uszczegółowienia  na  etapie  opracowywania 
planów miejscowych poszczególnych terenów.

Strefa  ”A”  ochrony  konserwatorskiej  zespoły  twierdzy  bastionowej 
w Dankowie, obejmuje teren w granicach murów obwodowych.
Obowiązuje:

• zachowanie układu zespołu, 
• konserwacja  i  remont  istniejących  obiektów  (kościoła,  bastionów  i  murów 

obwodowych),
• zakaz lokalizacji w obrębie strefy nowych kubatur.

Strefa „B” ochrony konserwatorskiej obejmuje:
• teren  cmentarza  rzymsko-katolickiego  w  granicach  ogrodzenia 

w Parzymiechach,
• teren cmentarza ewangelickiego w Lindowie, w historycznych granicach,
• teren cmentarza ewangelickiego w Natolinie.
Obowiązuje:

• utrzymanie rozplanowanego cmentarza,
• konserwacja zachowanych elementów zabytkowej architektury,  w tym także 

ogrodzenia i bram; w przypadku konieczności poszerzenia terenu cmentarza 
dopuszcza się wykonanie w istniejącym murze furtek, prowadzących do nowej  
części cmentarza,

• konserwacja i utrzymanie „In situ” nagrobków sprzed 1939 r.,
• zakaz usuwania starodrzewów.

Strefa  „B2” ochrony konserwatorskiej obejmuje:
• Teren założenia dworskiego w Lipiu, w granicach ogrodzenia,
• Teren założenia dworskiego w Parzymiechach, w granicach ogrodzenia.
Obowiązuje:

• utrzymanie  rozplanowania  obiektów  historycznych  w  zespole  oraz  ich 
konserwacja,

• zakaz usuwania starodrzewów,
• zakaz wprowadzania nowej  zabudowy,  chyba,  że w miejscu nie  istniejącej 

historycznej.

Strefa  „B3”  ochrony konserwatorskiej   obejmuje  teren zespołu  kościelnego 
w Parzymiechach.
Obowiązuje:
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• zachowanie układu zespołu,
• konserwacja zachowanych obiektów wraz z ogrodzeniem, - zakaz usuwania 

starodrzewów.

Strefa  „B4”  ochrony  konserwatorskiej  obejmuje  obszar  wsi  Rębielice 
Szlacheckie, Zbrojewsko, Parzymiechy i Lipie:
Obowiązuje:

• utrzymanie podziałów parcelacyjnych na głębokość działki siedliskowej,
• utrzymanie wewnętrznej ulicy wiejskiej,
• ograniczenie  gabarytów nowo wznoszonych budynków generalnie do 3,5 m 

do  poziomu  okapu,  wyższe  budynki  (do  2-ch  kondygnacji)  za  zgodą 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

• zakaz  stosowania  płaskich  dachów  lub  z  przesuniętą  kalenicą,  wymóg 
stosowania dachów wysokich –symetrycznych.

Postuluje się :
• utrzymanie tradycyjnego układu budynków na działce,
• nawiązanie w bryle do tradycyjnego budownictwa występującego na terenie 

wsi (parter, dwuspadowy dach).

Strefa „B5” ochrony konserwatorskiej obejmuje zespół pofolwarczny majątku 
Parzymiechy. 
Obowiązuje:

• zachowanie i konserwacja dawnej alei dojazdowej (lipowej), 
• zachowanie  tradycyjnego  układu  zespołu  oraz  ograniczenie  wysokości 

nowych  i  przebudowanych  obiektów  do  2  kondygnacji  z  wymogiem 
stosowania dachów wysokich symetrycznych,

• teren cmentarza w historycznych granicach w miejscowości Danków.

Strefa  „E”  ochrony  ekspozycji-obejmuje  ekspozycje  zespołu  twierdzy 
bastionowej w Dankowie.
Strefa”E1”  ochrona  ekspozycji  twierdzy  bastionowej  w  Dankowie  od  strony 
południowej.
Strefa „E2” ochrony ekspozycji twierdzy bastionowej w Dankowie od strony północnej
Dla stref „E1” i „E2” postuluje się: 

• lokalizacja  nowych  obiektów  kubaturowych  wyłącznie  na  terenach 
wyznaczonych w planie,

• lokalizacja wyłącznie obiektów parterowych o maks. wysokości do 3,5 m od 
średniej  poziomu  terenu  do  gzymsu  lub  okapu;  dachy  dwuspadowe 
symetryczne o nachyleniu połaci dachowej w granicach 30 – 40,

• zakaz  lokalizacji  napowietrznej  sieci  elektroenergetycznej,  przemysłowych 
masztów  i reklam wielkoformatowych,

• adaptacja  istniejącej  zabudowy  z  zakazem  rozbudowy  wysokościowej 
(nadbudowy),

• zakaz budowy ogrodzeń pełnych i ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych,

• zakaz  nowych nasadzeń wysoka roślinnością.

Strefa „K” ochrony krajobrazu obejmuje:
Teren podworski w miejscowości Lipie poza ogrodzeniem parku obejmujący 
stawy i zadrzewienia.
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Postuluje się:
• adaptacje istniejącego zagospodarowania w granicach strefy,
• wymóg konserwacji oraz zakaz likwidacji zadrzewień,
• uzupełnienia drzewostanu zgodnie z pierwotnymi nasadzeniami.

4.2. Strefy ochrony archeologicznych dóbr kultury

Strefa  „W”  –  ściślej  ochrony  archeologicznej  dóbr  kultury  obejmuje  teren 
o rozpoznanej zawartości ważnych reliktów archeologicznych, wpisanych do rejestru 
zabytków, podlegających ochronie konserwatorskiej.
 
Strefa W-1: obejmuje stanowiska archeologiczne Zbrojewsko 
Rodzaj stanowiska: osada kultury łużyckiej - okres halsztacki,
Pojedynczy grób kult. pomorskiej – okres lateński,
Gródek stożkowaty – XIV wiek
Strefa W-2: obejmuje stanowisko archeologiczne Zbrojewsko 
Rodzaj stanowiska :osada kultury łużyckiej ,
Osada kultury przeworskiej - ok. wpływów rzyms.
Strefa  W-3: obejmuje stanowisko archeologiczne Zbrojewsko
Rodzaj stanowiska :cmentarzysko kultury przedłużyckiej,
Cmentarzysko kultury łużyckiej - ep. brązu i ok. hal.
Osada kultury przeworskiej - ok. wpływów rzyms.
Strefa W-4 obejmuje stanowisko archeologiczne Danków
Rodzaj stanowiska :ślady osadnictwa –epoka kamienia,
Osada kultury łużyckiej
Strefa W-5 obejmuje stanowisko archeologiczne Danków
Rodzaj stanowiska: twierdza nowożytna 
Strefa W-6: obejmuje stanowisko archeologiczne Danków 
Rodzaj stanowiska: osada kultury łużyckiej,
Osada kultury przeworskiej -ok. wpływów rzyms.
Ślady osadnictwa epoki kamienia i ok. nowożytn.
Strefa W-7 obejmuje stanowisko archeologiczne Danków
Rodzaj stanowiska osada kultury pucharów lejowatych-neolit
Osada kultury ceramiki sznurowej-eneolit
Osada kultury łużyckiej 
Ślady osadnictwa z epoki mezolitu
 
W granicach strefy obowiązuje :

• zakaz naruszania struktury gruntu (nie dotyczy zwykłego użytkowania gruntu 
z  wyjątkiem  przypadków  rozorywania  stanowisk  archeologicznych 
na obszarach mocno zerodowanych),

• zakaz działalności inwestycyjnej (w przypadku niemożliwości wyeliminowania 
kolizji  inwestycji  o  dużym  znaczeniu  społeczno  -  gospodarczym  ze  strefą, 
działalność może być podjęta po uprzednim przeprowadzeniu ratowniczych 
badań archeologicznych),

• zakaz wprowadzania zadrzewień. 

Strefa  obserwacji  archeologicznej  „OW”  –  strefa  ograniczonej  ochrony 
konserwatorskiej, obejmuje obszary o domniemanej, na podstawie badań lub innych 
wskazówek, zawartość reliktów archeologicznych.
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Opis obszarów:
• teren  wsi:  Danków,  Zbrojewsko,  Lipie,  Troniny,  Rębielice  Szlacheckie 

zarejestrowano 93 stanowiska,
• teren wsi Zimnowoda oraz Brzózki zarejestrowano 7 stanowisk,
• teren wsi Parzymiechy, zarejestrowano 4 stanowiska,
• teren wsi Wapiennik, zarejestrowano 9 stanowisk,
• teren położony pomiędzy wsiami Albertów i Stanisławów.

Wszelka  działalność  inwestycyjna  i  związana  z  naruszeniem  gruntów  musi   być 
dokonana  pod  nadzorem   architektoniczno  -  konserwatorskim.  W  przypadku 
stwierdzenia  reliktów  archeologicznych  prace  powinny  być  wstrzymane  a  teren 
poddany badaniom archeologicznym. Ich wyniki  powinny decydować o możliwości 
kontynuowania prac, ewentualnie o ich zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu, 
bądź całkowitym przebadaniu obiektu archeologicznego.

4.3.    Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

Danków 
• Ruiny  zamku,  twierdza;  połowa  XVII  w  wraz  z  otaczającym  terenem  w 

promieniu 100 m od zewnętrznych murów – A/52,
• Kościół Parafialny p.w. Św. Stanisława w granicach ogrodzenia - A/51 

Parzymiechy 
• Kościół  p.w. Św. Piotra i Pawła w ramach ogrodzenia  - A/62,
• Park  XVIIIw. w ramach ogrodzenia -  A/63,
• Dom drewniany  zwany  ”Starą  Szkołą  w Natolinie”  Nr  33,  w  obrysie  ścian 

zewnętrznych,  połowa  XIX  wieku,  jako  Leśniczówka  w  miejscowości 
Kleśniska, 1885 roku przeniesiony do Natolina – A/363.

4.4.  Obiekty Gminnej ewidencji zabytków.

Danków
• Młyn murowany, obecnie stolarnia, koniec XIX wieku, przebudowany
• Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki, poł. XIX w
• Figura Św. Jana Nepomucena
• Figura Św. Floriana

Parzymiechy
• Cmentarz grzebalny rzymsko-katolicki, 2 poł. XIX wieku
• Dom ul. Krzepicka 2, murowany ćw. XIX wieku
• Park w Parzymiechach

Lipie
• Założenie parkowe w Lipiu z XVIII wieku, przekomponowane w XIX stuleciu, 

wraz z oficyną, dwór odbudowany, park, czworak, stajnia obora murowana, 
stodoły dworskie, wieża wodociągowa, łazienki, budynek podworski nr 166 
(obecnie przedszkole),

• Kaplica murowana, przełom XIX/XX wieku
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Natolin
• Budynek, zbór Ewangelicki
• Ruiny cmentarza ewangelickiego

Rębielice Szlacheckie
• Pozostałości zespołu folwarcznego

• spichlerz murowany, koniec XIX wieku
• zabudowania gospodarcze
• stodoła murowana, początek XX wieku
• obora murowana, początek XX wieku
• aleja kasztanowa

Wapiennik
• Piec do wypalania wapna, murowany, przełom XIX/XX wieku (Wapiennik)

5. Kierunki rozwoju systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej. Wytyczne określania 
w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania 
potencjału już istniejących systemów oraz koordynacji 
lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych

5.1. Komunikacja

Jednym  z  podstawowych  czynników  warunkujących  rozwój  społeczno  – 
gospodarczy gminy jest dostępność i funkcjonalność układu transportowego. Gmina 
Lipie posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną zapewniającą powiązanie gminy 
z dużymi ośrodkami regionalnymi oraz dogodną obsługę komunikacyjną wewnątrz 
gminy.

Główne cele rozwoju układu i obsługi komunikacyjnej:
• usprawnienie  przejazdu  ruchu  na  drodze  krajowej  nr  42,  przy 

jednoczesnym ograniczeniu jego negatywnego oddziaływania (szczególnie na 
zabudowę mieszkaniową),

• zwiększenie  przepustowości  i  poprawa  parametrów  technicznych 
pozostałych dróg,  uwzględniając  szczególnie  stale  wzrastający  stopień 
motoryzacji,

• dogodna obsługa komunikacją zbiorową,
• rozwój zaplecza technicznego motoryzacji,
• stworzenie układu ścieżek rowerowych.

5.1.1. Drogi krajowe
Zakłada się modernizację drogi krajowej  nr 42, jednojezdniowa o przekroju 1 x 2 
o szerokości w liniach rozgraniczających 25,0m.
Obsługę  komunikacyjną  terenów  przyległych  do  drogi  krajowej  nr  42  należy 
zaplanować  poprzez  układ  dróg  lokalnych,  bez  możliwości  bezpośredniego 
włączania się do tej drogi.
Lokalizacja  obiektów budowlanych  w  odległości  od  drogi  krajowej  nr  42  zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1981r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 r. 
Nr  19,  poz.115  ze  zm.).  Przy  czym  odległości  określone  w  cytowanej  powyżej 
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ustawie  dotyczą  również  dróg  oraz  sieci  i  urządzeń  infrastruktury  technicznej 
projektowanych wzdłuż drogi krajowej.
Zakaz lokalizacji reklam świetlnych (w szczególności o zmiennej treści skierowanych 
do uczestników ruchu drogowego drogi krajowej nr 42.
 

5.1.2. Drogi powiatowe
Z uwagi na funkcję oraz znaczenie w układzie komunikacyjnym gminy ustala 

się klasę techniczną dróg powiatowych jako drogi zbiorcze - Z 1/2 (wyjątkowo lokalne 
– L 1/2) przy zalecanej szerokości pasa drogowego w liniach rozgraniczających 20 -  
25  m (dla  dróg lokalnych  15 m).  Wszelkie  roboty  budowlane powinny prowadzić 
do uzyskania parametrów technicznych określonych w przepisach dotyczących dróg 
publicznych. 

Przebieg oraz przyporządkowane numery dróg powiatowych  przedstawiono 
w rozdziale dotyczącym uwarunkowań wynikających ze stanu systemu komunikacji.

5.1.3. Drogi gminne
Drogi  gminne stanowią  układ komunikacyjny,  który bezpośrednio obsługuje 

tereny  gminy  w  skali  poszczególnych  obiektów  i  pól,  dodatkowo  wspomagany 
poprzez sieć dróg wewnętrznych. W zakresie parametrów technicznych ustala się 
drogi gminne jako drogi lokalne – L 1/2 i dojazdowe - D 1/2 przy zalecanej szerokości 
pasa drogowego w liniach rozgraniczających dla dróg lokalnych 12 – 15 m oraz dla 
dróg dojazdowych 10 – 12 m. 

Poza drogami wskazanymi na załączniku graficznym studium, w zależności 
od potrzeb  społeczności  lokalnej,  możliwa  jest  realizacja  nowych  dróg  gminnych, 
których  przebieg  zostanie  ustalony  w  drodze  decyzji  o  zezwoleniu  na  realizację 
inwestycji drogowej lub w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 
Nowe  obiekty  winny  spełniać  wskaźniki  i  kierunki  określone  w  niniejszym 
opracowaniu.  Wyżej  omówiony  układ  podstawowy  wymaga  dostosowania 
parametrów technicznych do pełnionych funkcji i wymogów klasy technicznej.

Przebieg  oraz  przyporządkowane  numery  dróg  gminnych  przedstawiono  w 
rozdziale dotyczącym uwarunkowań wynikających ze stanu systemu komunikacji.

5.1.4. Turystyczne trasy rowerowe
W  celu  podkreślenia  walorów  gminy  na  jej  obszarze  wyznaczono  szereg 

turystycznych tras rowerowych. Powinny być uwzględnione potrzeby komunikacyjne 
gminy – trasy rowerowe powinny uwzględniać dojazdy z miejsca zamieszkania do 
pracy  i  na  zakupy,  a  także  powinny  być  uwzględnione  walory  krajoznawczo-
rekreacyjne  terenu,  zarówno  dla  mieszkańców  poszczególnych  gmin  jak  i  dla 
turystów przyjezdnych. 

5.2. Infrastruktura techniczna

Istotnym  czynnikiem społeczno-gospodarczego  rozwoju  obszarów wiejskich 
jest  odpowiednia  infrastruktura.  Stanowi  ona  fundament  wszelkiej  działalności 
gospodarczej  oraz  wyznacznik  warunków  życia  i  pracy  ludności.  Infrastruktura 
warunkuje  rozwój,  a  w  niektórych  przypadkach  może  nawet  go  stymulować. 
Niewystarczające wyposażenie infrastrukturalne wsi wpływa niekorzystnie na:
• zainteresowanie potencjalnych inwestorów zarówno w dziedzinie przemysłu, jak i 
usług,
• powstawanie inicjatyw lokalnych, dotyczących tzw. małej przedsiębiorczości,
• możliwości wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych wsi,
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• produkcję rolną,  jej  jakość i  wykorzystanie surowców rolniczych oraz zasobów 
pracy na wsi.

5.2.1. Wodociągi
Sieć wodociągowa doprowadzona jest do wszystkich miejscowości na terenie 

gminy. Wraz z wyznaczeniem nowych obszarów zabudowy konieczne jest podjęcie 
działań  zmierzających  do  jak  najszybszej  rozbudowy  sieci  wodociągowej, 
zwiększania  jej  niezawodności,  obniżania  awaryjności  i  strat  ilości  wody  oraz 
zapewnienia  odpowiedniej  ilość  wody  dla  celów  przeciwpożarowych  określonej 
w  przepisach  dotyczących  zaopatrzenia  w  wodę  oraz  dróg  pożarowych.  Kolejne 
inwestycje  wodociągowe  na  terenie  gminy  zakładają  modernizację  i  wymianę 
wyeksploatowanej sieci.

5.2.2. Kanalizacja
Rozwój  przestrzenny  gminy  w  najbliższych  latach  pociągnie  za  sobą 

zwiększone  zapotrzebowanie  na  wodę,  a  tym  samym  proporcjonalny  wzrost 
wytwarzanych  ścieków.  Konieczny  jest  zatem harmonijny  rozwój  sieci  kanalizacji 
sanitarnej,  dostosowany  do  zachodzących  zmian.  Najważniejszymi  inwestycjami 
zakresu  gospodarki  ściekami  będzie  rozbudowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej   w 
poszczególnych miejscowościach wraz z odcinkami rurociągów tłocznych, zgodnie z 
opracowaniami  odrębnymi,  dotyczącymi  systemu  wodno-ściekowego.  Zgodnie 
„Koncepcją  projektową  kanalizacji  sanitarnej  dla  gminy  Lipie”  przewidywana  jest 
rozbudowa istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej.

Na terenach, które z uzasadnionych względów nie zostaną objęte zbiorczą 
kanalizacją sanitarną postuluje się realizację przydomowych oczyszczalni  ścieków 
dla  zespołów zabudowy.  Lokalizowanie  oczyszczalni  przydomowych  może zostać 
dopuszczone wyłącznie w miejscach, gdzie odprowadzanie ścieków do gruntu nie 
będzie  zagrażało  jakości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych.  Na  pozostałych 
terenach wprowadzanie ścieków do gruntu jest zabronione.

W sąsiedztwie istniejących ujęć wody i  ich strefach ochronnych nie należy 
wykorzystywać rolniczo ścieków.

Należy  przewidzieć  odprowadzanie  ścieków  deszczowych  z  utwardzonych 
terenów  zakładów  przemysłowych  i  użyteczności  publicznej  oraz  z  terenów 
narażonych  na  zanieczyszczenia  (np.  stacje  benzynowe,  parkingi  itp.).  W  celu 
usunięcia  zawiesiny  i  substancji  ropopochodnych  wyloty  kanalizacji  deszczowej 
powinny  posiadać  podczyszczalnie  wód  deszczowych.  W stanie  istniejącym  brak 
zorganizowanego systemu odbioru i oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych. 
W  tej  sytuacji  budowa  systemu  kanalizacji  dla  gminy  Lipie  jest  podstawowym 
zadaniem dla władz samorządowych. Przyjmuje się sprowadzenie ścieków z terenu 
gminy do jednej oczyszczalni gminnej.

5.2.3. Gaz
Na terenie gminy Lipie przewiduje się wykonanie sieci gazu wysokoprężnego oraz, 
po  zredukowaniu  ciśnienia  w  stacji  redukcyjno-pomiarowej,  sieci  gazu 
średnioprężnego, dostępnego bezpośrednio odbiorcom gazu.

Poszczególne  domy  lub  grupy  domów  ogrzewane  będą,  jak  obecnie, 
z indywidualnych kotłowni lub urządzeniami piecowymi na paliwo stałe.

Spalanie paliw stałych w nisko sprawnych paleniskach węglowych w domach 
mieszkalnych  i  instytucjach  użyteczności  publicznej  jest  istotnym  źródłem  niskiej 
emisji  zanieczyszczeń  w  okresie  grzewczym.  W  celu  polepszenia  tego  stanu 
wskazane jest zmiana paliwa obecnie stosowanego na gaz lub olej opałowy. Paliwa 
te nie wykazują większej uciążliwości dla środowiska, a tym samym przyczyniają się 
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do poprawy stanu atmosfery. Szybka zmiana sposobu ogrzewania, może nastąpić 
dopiero po doprowadzeniu do gminy gazu sieciowego. Powinno się tez dążyć do 
efektywnego wykorzystania energii cieplnej poprzez poddawanie termomodernizacji 
wszystkich budynków w gminie.

5.2.4. Zaopatrzenie w ciepło
Sposób ogrzewania budynków opiera się na wykorzystaniu lokalnych źródeł 

ciepła – kotłowni lokalnych, przemysłowych i indywidualnych zasilanych tradycyjnymi 
nośnikami energii. Główne zmiany dotyczyć będą w przyszłości modernizacji źródeł 
ciepła  oraz  stopniowej  ich  wymiany  na  zasilane  paliwem  ekologicznym  w  celu 
ograniczenia  szkodliwej  emisji  spalin.  Studium  przewiduje  także  możliwość 
wykorzystania w celach grzewczych projektowanej sieci gazowej. Kolejnym krokiem 
do  stworzenia  ekologicznie  czystego  obszaru  powinno  stać  się  wykorzystywanie 
alternatywnych źródeł  ciepła w postaci  geotermiki  ziemi,  pomp cieplnych,  a także 
kolektorów słonecznych.

5.2.5. Elektroenergetyka
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zachodzi potrzeba rozbudowy 

sieci  w  związku  z  nowymi  terenami  przeznaczonymi  pod  zabudowę.  Dla 
zaopatrzenia w energię terenów planowanych pod zainwestowanie, niezbędne jest 
przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powierzchni 
pod stacje transformatorowe i linie elektroenergetyczne. Na terenach, których walory 
estetyczne powinny być podkreślone, sieć rozdzielczą wykonywać należy w wersji  
kablowej.  Należy  także  podejmować  działania  zmierzające  do  systematycznej 
modernizacji  i  rozbudowy  infrastruktury  elektroenergetycznej,  mającej  na  celu 
zaspokojenie  potrzeb,  ujawniających  się  wraz  z  sukcesywnym  rozwojem 
przestrzennym gminy i jej aktywizacją gospodarczą.
Na rysunku Studium przedstawiono przebieg trasy linii najwyższych napięć 400 kV 
oraz 110 kV, dla których należy uwzględnić strefę ochronną.
Obecnie  wszyscy  mieszkańcy  korzystają  z  energii  elektrycznej.  Brak  GPZ- 
tu  na  terenie  gminy  ogranicza  rozwój  sieci  i  zachowanie  ciągłości  zasilania 
odbiorców.
Barierę zwiększania zapotrzebowania mocy przez odbiorców stanowić mogą moce 
transformatorowe w istniejących stacjach 15/0,4 kV oraz parametry sieci średniego 
i niskiego napięcia.

5.2.6. Telekomunikacja
      Rozwój obszarów zabudowy mieszkaniowej i usługowej zwiększy jednocześnie 
zapotrzebowanie mieszkańców na nowoczesne usługi telekomunikacyjne. Studium 
zakłada  modernizację  i  rozbudowę  istniejącego  systemu  łączności  poprzez 
rozszerzanie  dostępu  do  szerokopasmowego  i  bezprzewodowego  internetu  oraz 
podnoszenie jakości świadczonych usług. 
 
      Celem planowanej do przeprowadzenia inwestycji jest zbudowanie infrastruktury  
telekomunikacyjnej,  zapewniającej  dostęp  do  korzystania  z  usługi 
szerokopasmowego  dostępu  do  Internetu.  Inwestycja  będzie  przeprowadzona 
z zastosowaniem technologii FTTH charakteryzującej się wysoką przepustowością, 
niezawodnością  i  możliwością  łączenia  usług  multimedialnych.  Dzięki 
przeprowadzonej  inwestycji  każdy  z  mieszkańców w/w  miejscowości  będzie  miał 
możliwość  dostępu  do  nowoczesnych  usług  telekomunikacyjnych  o  parametrach 
prędkości powyżej 10Mbps.
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      Planowane jest przeprowadzenie inwestycji  w miejscowościach: Zbrojewsko, 
Natolin,  Brzózki,  Zimnowoda,  Kleśniska,  Lipie,  Danków,  Wilkowiecko,  Albertów, 
Rozalin,  Wapiennik,  Stanisławów,  Lindów,  Julianów,  Stanisławów,  Rębielice 
Szlacheckie, Szyszków.

Na terenie gminy istnieje 5 masztów telefonii komórkowej, tj.:
• na działce nr 333/6 w obrębie geodezyjnym Parzymiechy,
• na działce nr 130/4 w obrębie geodezyjnym Natolin,
• na działce nr 1154 w obrębie geodezyjnym Rębielice Szlacheckie,
• na działce nr 1967/1 w obrębie geodezyjnym Danków,
• na działce nr 304/4 w obrębie geodezyjnym Lipie,
• planowany maszt w Parzymiechach na działce nr 542/2.

6. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje  
celu publicznego o znaczeniu lokalnym

W gminie Lipie  postuluje się:
• tereny dla nowych linii elektroenergetycznych 15 kV, 
• zbudowanie infrastruktury telekomunikacyjnej,
• modernizację i budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Troniny, 

Stanisławów, Rozalin, Rębielice Szlacheckie, Parzymiechy, Natolin, Napoleon 
(wymiana rur azbestowych), Julianów, Grabarze, Brzózki, Albertów,

• budowę, przebudowę i modernizację dróg gminnych i konieczne w tym 
zakresie ukształtowanie dróg w nowych liniach rozgraniczających, stosownie 
do obecnych i przyszłych kategorii dróg,

• sukcesywne opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.

Aspekt  turystyczny,
jako kierunek rozwoju gminy i podkreślenie cech tożsamości lokalnej:

• zagospodarowanie przestrzeni otwartych w miejsca  wypoczynku dla turystów 
pieszych  i  rowerowych  w  formie:  altan,  ławek,  miejsc  grillowania 
i biwakowania,

• wyznaczenie  „ścieżek  edukacyjnych”,  identyfikacja  atrakcyjnych  miejsc 
w przestrzeni gminnej w formie tablic,

• wyposażenie przestrzeni „Dolina Rzeczna” w Port kajakowy.

Aspekt mieszkaniowy:
• zagospodarowanie przestrzeni otwartej i zamkniętej z przeznaczeniem 

na organizowane  imprezy,  festyny,  różnego rodzaju  imprezy napowietrzne, 
np.  przyjmowania  przyjezdnego  wesołego  miasteczka  jak  i  obchody 
na szczeblu gminnym  z udziałem społeczności regionu (modernizacja remiz),

• budowa  „placów  zabaw”  w  miejscowościach:  Danków,  Rębielice  
Szlacheckie, Stanisławów, Wapiennik, Zbrojewsko,

• udostępnienie  części  kompleksu  parkowego  w  Parzymiechach 
dla mieszkańców na spacery i aktywny wypoczynek,

• budowa i przebudowa boisk sportowych w zapleczach szkół i nie tylko, 
w miejscowościach  Lipie, Lindów, Parzymiechy, Rębielice Szlacheckie.
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7. Obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie 
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego 
województwa i ustaleniami programów, o których mowa 
w art. 48 ust. 1

          W gminie Lipie przewiduje się budowę zbiornika retencyjnego i suchego 
zbiornika  przeciwpowodziowego   którego  obszar  pokrywa  się  z  potencjalnym 
zadaniem wynikającym z  inwestycji  celu  publicznego o znaczeniu  ponadlokalnym 
pn.:  „Budowle  regulacyjne  na  Odrze  swobodnie  płynącej  i  w  dorzeczu  Warty,  
Naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą.” przyjętym w  Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (Dz.Urz.Woj.Śl.  nr  68 
poz. 2049 z dnia 27 lipca 2004r.).
Inwestycja:

• zwiększy zdolność retencyjną w dolinie Liswarty,
• wytworzy warunki ochrony przeciwpowodziowej,
• sprzyja  rozwojowi  funkcji  turystycznej  i  stworzy  rozpoznawalny  znak  dla 

gminy, jak i możliwy w  rozpoznaniu dla społeczności krajowej.

Opracowanie granicy rolno - leśnej dla terenów gminy Lipie i realizacja zalesień
Rewaloryzacja  obiektów  i  obszarów  dziedzictwa  kulturowego  ze  szczególnym 
uwzględnieniem zespołu kościoła i murów obronnych we wsi Danków.

8. Obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające 
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także 
obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni  
sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni 
publicznej.

W  gminie  Lipie  nie  przewiduje  się  obszarów  rozmieszczenia  obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Ze  względu  na  istniejący  charakter  rozłogów  gospodarstw  rolnych  nie 
przewiduje się obszarów obowiązkowo wyznaczonych do przeprowadzenia scalenia.

 

9. Obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy  
plan zagospodarowania przestrzennego, w tym obszary 
wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych 
na cele nierolnicze i nieleśne

Gmina  zamierza  sporządzić  miejscowe  plany  zagospodarowania 
przestrzennego  na  obszarach  przeznaczonych  do  zabudowy  oraz,  na  których 
przewiduje się zmianę dotychczasowego zagospodarowania. Ważnym zagadnieniem 
jest  kolejność  zagospodarowywania  terenów  przeznaczonych  w  studium  pod 
zabudowę.  Przy  podejmowaniu  decyzji  o  sporządzaniu  planu  miejscowego  dla 
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danego  obszaru  należy  brać  pod  uwagę  istniejącą sieć  infrastruktury  technicznej 
(wodociągi, kanalizacja), układ komunikacyjny oraz możliwości ich rozbudowy oraz 
racjonalność przeznaczania znacznych powierzchni pod zabudowę.

10. Kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej 
przestrzeni produkcyjnej

Atrakcyjność krajobrazu naturalnego, na który składają się rozległe obszary 
rolne uzupełnione lasami, urozmaicona rzeźba terenu z licznymi dolinami, stanowią 
dobro gminy, o które należy zadbać w odpowiedni sposób. Troska o ład przestrzenny 
należy do zadań samorządu terytorialnego, gdyż w interesie gminy jest zapewnienie 
jak  najatrakcyjniejszych  warunków  życia  dla  jej  mieszkańców  oraz  turystów, 
zapewniając wysoką jakość życia w odniesieniu do warunków przestrzennych.

Uporządkowanie przestrzeni  rolno -  leśnej  powinno polegać na docelowym 
określeniu na terenie gminy sposobu użytkowania gruntów w kierunku rolnym lub 
leśnym,  poprzez wyznaczenie  linii  rozgraniczającej  lasy oraz grunty przewidziane 
do zalesienia od gruntów przeznaczonych wyłącznie na cele rolne. Przebieg granicy 
rolno - leśnej powinien być wyznaczony w oparciu o warunki glebowo - przyrodnicze 
oraz naturalne granice fizjograficzne.

10.1. Obszary,  w  których  planuje  się  zmianę  przeznaczenia  gruntów  
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

Na załączniku graficznym Studium wyznaczono obszary, które przeznaczono 
na  realizację  inwestycji  z  zakresu  poszczególnych  jednostek  przestrzenno  - 
funkcjonalnych, w których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. 

10.2. Tereny rolne

Polityka przestrzenna na terenach rolnych wyznaczonych w studium polega 
na:

• ochronie  kompleksów o  wyższych  klasach  bonitacyjnych  najbardziej
przydatnych dla rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

• wykorzystaniu terenów o niższych klasach bonitacyjnych stosownie do 
ich predyspozycji.

Ustala  się  następujące  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  terenów 
rolniczych:

• poprawianie wartości użytkowej oraz zapobieganie obniżaniu 
produkcyjności;  wzmożonej  ochronie  podlegają:  rolnicza  przestrzeń  
produkcyjna oraz przyrodnicze,  kulturowe  i  krajobrazowe  wartości  
terenu,

• wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej, ze znacznym 
udziałem gospodarki polowej i ograniczaniem przeznaczania na cele  
nierolnicze,

• zakaz zabudowy niezwiązanej z rolnictwem oraz zakaz parcelacji na  
małe działki (w zamyśle budowlane),

• dopuszczenie dla istniejącej, rozproszonej zabudowy zagrodowej 
rozbudowę i wymianę budynków w ramach siedliska,
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• stosowanie rozwiązań ograniczających skutki ujemnego oddziaływania 
na grunty przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów 
związanych z działalnością rolniczą, a także innych obiektów 
budowlanych,

• zapewnienie właściwych standardów wyposażenia w infrastrukturę
techniczną, z dopuszczeniem lokalnych rozwiązań w zakresie 
zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków  oraz  
uzupełniania braków w tym zakresie,

• utrzymanie  tras  komunikacyjnych  i  ciągów infrastruktury  technicznej, 
z dopuszczeniem ich uzupełnień w niezbędnym zakresie,

• ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia
konieczność kompleksowej przebudowy sieci drenarskich, pod 
nadzorem organu właściwego w sprawie ochrony urządzeń 
melioracji wodnych,

• modernizacja systemu melioracji w nawiązaniu do systemu 
nawadniania użytków rolnych,

• w wypadku udokumentowania złóż kopalin pospolitych na terenach 
upraw rolnych dopuszczenie prowadzenia eksploatacji pod warunkiem 
czasowego wyłączenia  gruntu z produkcji  rolniczej  oraz rekultywacji  
tych terenów po zakończeniu eksploatacji.

10.3. Tereny trwałych użytków zielonych

Tereny trwałych użytków zielonych, obejmujące także doliny rzeczne, pełnią 
funkcję lokalnych korytarzy ekologicznych.
Polityka przestrzenna na tych terenach polega na:

• ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych,
• udostępnianiu tych obszarów dla turystyki i wypoczynku, w zakresie

umożliwiającym  zachowanie  wartości  przyrodniczych 
i bioróżnorodności.

Ustala  się  następujące  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów 
trwałych użytków zielonych:

• ochrona przyrodniczej struktury zieleni wysokiej, średniej i niskiej, 
cieków, użytków ekologicznych, w tym wszystkich terenów 
stanowiących  lub  mogących  stanowić  system  lokalnych  węzłów 
i korytarzy ekologicznych, mających wpływ na funkcjonowanie 
przyrody i odtwarzanie jej zasobów poprzez zdecydowane 
ograniczenie zabudowy,

• utrzymanie istniejących kompleksów zadrzewień śródpolnych,
• ochrona powierzchni zmeliorowanych; przy zmianie ich przeznaczenia

konieczność kompleksowej przebudowy sieci drenarskich,
• stosowanie biologicznej obudowy cieków, zabezpieczenie koryt przed 

erozją przez roślinność,
• możliwość wykorzystywania dla funkcji rekreacyjnej, przy zachowaniu

następujących zasad:
-   ruch turystyczny pieszy powinien odbywać się na wyznaczonych 

ścieżkach,  ruch turystyczny rowerowy i  konny,  powinien być  
ograniczony do wyznaczonych i odpowiednio urządzonych tras,

-   dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc 
odpoczynku,
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• dopuszczenie  lokalizacji  projektowanych  zbiorników  retencyjnych 
w obszarach wyznaczonych na rysunku studium,

• dopuszczenie  niezbędnych  urządzeń  z  zakresu  gospodarki  wodnej 
i rolniczej, zapewnienie możliwości dojazdu do urządzeń 
melioracyjnych,

• zakaz lokalizacji nowych siedlisk zabudowy zagrodowej,
• rozwój  urządzeń  związanych  z  turystyką,  wypoczynkiem  i  sportem, 

a także niezbędnych urządzeń z zakresu gospodarki wodnej i rolniczej 
oraz komunikacji i infrastruktury technicznej, warunkuje się 
spełnieniem wymagań w zakresie ochrony środowiska 
przyrodniczego i krajobrazu, zróżnicowanych w zależności od 
położenia i cech poszczególnych fragmentów terenu.

10.4. Tereny leśne, zadrzewień i przeznaczone do zalesienia
  

Tereny leśne, bez względu na formę własności, pełnią funkcje gospodarcze, 
ochronne i turystyczno - wypoczynkowe.
Polityka przestrzenna na tych terenach polega na:

• utrzymaniu produkcyjnej zasobności lasów,
• ochronie ich wartości przyrodniczych i krajobrazowych,
• udostępnianiu ich dla turystyki i wypoczynku, w granicach 

umożliwiających  zachowanie  wartości  przyrodniczych, 
z wykluczeniem rozwoju funkcji osadniczych.

Ustala  się  następujące  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  dla  terenów 
leśnych:

• ochrona  istniejących  zasobów  poprzez  dbałość  o  stan  zdrowotny 
i sanitarny lasów,

• preferencja dla naturalnego odnowienia lasów,
• struktura gatunkowa i przestrzenna lasów winna być kształtowana 

zgodnie z warunkami siedliskowymi, w celu powiększania 
różnorodności biologicznej i zwiększania odporności lasu na czynniki  
destrukcyjne,

• wskazana  jest  ochrona  zbiorników  wodnych  i  cieków  śródleśnych 
i tworzenie polan śródleśnych,

• regulacja stosunków wodnych winna się ograniczać do prac 
uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania 
sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych,

• prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem ostoi gniazdowania 
i  bytowania ptactwa (łącznie z zachowaniem drzew dziuplastych), 

• dopuszczenie lokalizacji budynków, obiektów oraz urządzeń 
związanych z gospodarką leśną, zaś ich realizacja winna być zgodna 
z  przepisami  o   lasach  oraz  dotyczącymi  ochrony  gruntów  rolnych 
i leśnych,

• wykorzystanie terenów dla potrzeb turystyki i wypoczynku, przy 
zachowaniu następujących zasad:

• ruch  turystyczny  pieszy  powinien  odbywać  się  na  wyznaczonych 
trasach,  z  określeniem  rejonów  swobodnej  penetracji  terenu, 
uzgodnionych z właściwym Nadleśnictwem,

• ruch  turystyczny  rowerowy  i  konny  powinien  być  ograniczony  do 
wyznaczonych  przez  właściwe  Nadleśnictwo  i  odpowiednio 
urządzonych tras śródleśnych,
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• dopuszcza się urządzanie punktów widokowych i miejsc wypoczynku,
• rozwój  urządzeń  związanych  z  turystyką,  wypoczynkiem  i  sportem, 

a  także  niezbędnych  urządzeń  z  zakresu  gospodarki  leśnej  oraz 
komunikacji  i  infrastruktury  technicznej  warunkuje  się  spełnieniem 
wymogów w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu, 
w odniesieniu do dróg i szlaków stosuje się odpowiednio przepisy jak 
dla dróg dojazdowych i pożarowo-leśnych,

• dopuszcza się przeprowadzenie, w razie braku innych możliwości, 
liniowych  elementów  infrastruktury  technicznej  (najlepiej 
z wykorzystaniem istniejących dróg, duktów i przecinek),

• opracowanie  projektowe  i  prowadzenie  działalności  związanej 
z  zalesieniami  terenów  wymaga  opinii  właściwego  Nadleśnictwa 
i  służby  nadzoru  nad  melioracjami  w  przypadku  wystąpienia  kolizji 
z istniejącymi urządzeniami melioracji wodnych.

Cele gospodarki leśnej realizowane będą zgodnie z ustawą o lasach, przy nadaniu 
nadrzędnej rangi środowiskowo twórczym funkcjom lasu.

Tereny pozostałych lasów i zadrzewień - obszar obejmuje rozproszone tereny lasów 
gospodarczych, stanowiących uzupełnienie kompleksów lasów państwowych.
Jako zasady zagospodarowania przyjmuje się:

• zachowanie obecnego użytkowania terenów leśnych,
• prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami określonymi w planie 
• urządzania lasu,
• uwzględnienie  w  planach  urządzania  lasu  potrzeb  zwiększania  ich 

różnorodności biologicznej.
Tereny użytków rolnych wskazane do zalesienia.
Obszar obejmuje tereny użytków rolnych oraz nieużytków wskazane do zalesienia. 
Jest to propozycja wynikająca ze stopnia rozpoznania przydatności gruntów oraz ich 
położenia w sąsiedztwie istniejących kompleksów leśnych.
Problematyka  zalesienia  na  terenie  gminy  wymaga  podjęcia  specjalistycznego 
opracowania  „granicy  rolno-leśnej”  Granica  rolno-leśna,  po  jej  ustaleniu,  zostanie 
wprowadzona do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
11. Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania

się mas ziemnych

Obszar  bezpośredniego  zagrożenia  powodzią  wyznaczony  został  dla  rzeki 
Liswarty, a jego granice pokazano na rysunku studium. Sposób zagospodarowania 
wskazanego  obszaru  należy  określić  zgodnie  z  przepisami  dotyczącymi  wód 
publicznych.

Na  terenie  gminy  nie  ma  obszarów  narażonych  na  niebezpieczeństwo 
osuwania się mas ziemnych.

12. Obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu 
kopaliny filar ochronny

Na  obszarze  gminy  Lipie  dokumentacja  geologiczna  złoża  wyznacza  filar 
ochronny dla rzeki Liswarty jedynie w strefie do 100 m od brzegu rzeki. 

Zachowanie wysokich walorów krajobrazowych doliny Liswarty wymaga wyłączenia 
z obszaru ewentualnej eksploatacji kruszyw holoceńskiego dna doliny i skarpy terasy 
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vistuliańskiej  (zlodowacenie  Wisły)  –  praktycznie  do  granicy  Gminy.  W  części 
zachodniej  możliwość  eksploatacji  kopaliny  ogranicza  zabudowa,  tylko  częściowo 
istniejąca  przed  udokumentowaniem  złoża.  Ochrona  zasobów  kopalin 
wydobywanych  metodą  odkrywkową  wymaga  wykluczenia  dopuszczalności 
zabudowy w granicach złoża.  Ze względu na zabudowę istniejącą,  proponuje się 
przyjąć  północną  granicę  zasięgu  obszaru  eksploatacji  kruszyw  zgodnie 
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Popów – generalnie 
zbieżną z granicą zasobów udokumentowanych szczegółowo (w kategorii C1).

13. Obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz 
obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności 
gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 
1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zm.)

W Gminie Lipie nie występują obszary pomników zagłady.

14. Obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji

Obecnie  w  gminie  nie  występują  obszary  wymagające  rekultywacji. 
W przyszłości  obszary  takie  będą ustanowione  w miejscu  prowadzonej  aktualnie 
eksploatacji  powierzchniowej  oraz po zakończeniu pracy istniejącego składowiska 
odpadów.

Przez  pojęcia  rehabilitacji  i  rekultywacji  dotyczy  głównie  obszarów 
wymagających przekształceń i odnowy oraz modernizacji. 
Dla  zapewnienia  atrakcyjnego  wyglądu  miejscowości  niezbędne  jest 
przeprowadzenie działań polegających na:

• utrzymywaniu charakterystycznych układów przestrzennych,
• lokalizacji  nowej  zabudowy  na  zasadzie  utrzymania  skali  i  charakteru 

zabudowy istniejącej,
• kształtowania zabudowy wiejskiej na zasadzie tworzenia zagród stanowiących 

charakterystyczne dla wsi zespoły zabudowy zwartej.

15. Granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych

W gminie Lipie brak jest terenów zamkniętych.
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IV. WPŁYW  UWARUNKOWAŃ,  O  KTÓRYCH  MOWA 
W  ART.  10  UST.  1  USTAWY,  NA  USTALENIE
KIERUNKÓW  I  ZASAD  ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO  GMINY,  O  KTÓRYCH  MOWA 
W ART. 10 UST. 2 USTAWY

Rozwój  gminy  Lipie zdeterminowany  został  przez  szereg  uwarunkowań 
określonych w dziale I niniejszego opracowania. Aspekty przyrodnicze, historyczne, 
kulturowe czy społeczno -  gospodarcze w sposób znaczący oddziałują na dalsze 
procesy zmian  zachodzących  w gminie.  Do  czynników wpływających  na  kierunki 
zasady zagospodarowania przestrzennego można zaliczyć:

• uwarunkowania przyrodnicze w postaci ukształtowania i rzeźby terenu, szaty 
roślinnej, sieci i wielkości zasobów wodnych, warunków klimatycznych,

• uwarunkowania  kulturowe  w  postaci  obecności  obiektów  historycznych 
i miejsc określających tożsamość mieszkańców,

• uwarunkowania  społeczne,  na  które  składają  się  struktura  i  jakość  życia 
społeczności lokalnej, jej sytuacja gospodarcza, potrzeby, bezpieczeństwo,

• istniejące zagospodarowanie, w tym stan systemu infrastruktury technicznej, 
komunikacji,

• uwarunkowania  zewnętrzne  w  postaci  zasad  i  kierunków rozwoju  państwa 
i  województwa  określonych  w  nadrzędnych  opracowaniach  planistycznych, 
współpracy  z  gminami  sąsiednimi  przy  zagospodarowaniu  terenów 
granicznych oraz wspólnej realizacji zbieżnych interesów.

Analiza  wszystkich  tych  czynników  pozwoliła  na  określenie  głównych  obszarów 
i kierunków rozwoju przestrzennego omawianego obszaru.

V. POLITYKA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA

Sporządzenie  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  jest  niezbędnym  ogniwem  procesu  planowania 
przestrzennego,  który  ustawowo  jest  procesem  ciągłym.  Studium,  jako  etap 
poprzedzający plany miejscowe,  wskazuje pełen zakres możliwości  przedsięwzięć 
planistycznych w bliskiej i dalszej perspektywie czasowej.

W  trakcie  opracowywania  przedmiotowego  dokumentu  kierowano  się 
zasadami zrównoważonego rozwoju. Niniejszy dokument spełnia jego podstawowe 
kryteria:

• cele społeczne realizowane przez takie kształtowanie struktur przestrzennych, 
aby  umożliwić  społeczeństwu  stopniowe  osiąganie  poprawy  jakości  życia, 
poprzez proporcjonalne rozmieszczenie ludności w stosunku do miejsc pracy 
i  układów  osadniczych,  zachowanie  prawidłowych  relacji  funkcjonalno-
przestrzennych  między ośrodkami  zamieszkania,  pracy,  odpoczynku,  usług 
i administracji, wskazanie korzystnego techniczno - przestrzennego standardu 
środowiska człowieka, kształtowanie środowiska przestrzennego kreującego 
nowe jakościowo potrzeby i wartości społeczne,

• cele  kulturowe osiągane  przez  takie  kształtowanie  struktur  przestrzennych, 
które  chronią  istniejące  dziedzictwo  kulturowe  przed  zniszczeniem  lub 
dewastacją,  poprzez  powiązanie  obiektów  historycznych  z  krajobrazem 
naturalnym i  wkomponowanie  ich  we  współczesne struktury funkcjonalno - 
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przestrzenne oraz poprzez tworzenie nowych, istotnych wartości kulturowych, 
cele  ekologiczne  osiągane  przez  kształtowanie  struktur  przestrzennych 
oddziałujących  hamująco  na  dewastację  środowiska  i  tworzących  warunki 
umożliwiające jego aktywną ochronę poprzez zgodność charakteru i struktury 
zagospodarowania  przestrzennego  z  cechami  i  walorami  środowiska 
przyrodniczego,  zgodność  intensywności  zagospodarowania   z  naturalną 
chłonnością środowiska oraz jego odpornością na zniszczenia, eksponowanie 
wartości  krajobrazowych  i  ich  harmonijne  łączenie  z  zagospodarowaniem, 
tworzenie  warunków  zapewniających  ochronę  unikatowych  wartości 
środowiska  oraz  umożliwiających  odzyskanie  utraconej  równowagi 
ekologicznej,

• cele  ekonomiczne  osiągane  przez  kształtowanie  struktur  przestrzennych 
tworzących  warunki  wzrostu  efektywności  gospodarowania  poprzez 
racjonalne  wykorzystanie  zasobów  przyrodniczych  i  istniejącego  majątku, 
kształtowanie  elastycznych  struktur  przestrzennych,  podatnych  na  dalszy 
rozwój,  kształtowanie  warunków  przestrzennych  tworzących  korzystne 
procesy,  kształtowanie  układów przestrzennych,  których  struktura  zwiększa 
sprawność i niezawodność funkcjonowania.
W  wyniku  przeprowadzonych  analiz  dokonano  waloryzacji  obszaru  gminy 

i  określono  politykę  funkcjonalno-przestrzenną  gminy  –  w  pełni  czytelną 
po  zapoznaniu  się  z  rysunkiem  studium  (plansza  „  Uwarunkowania  i  Kierunki 
Zagospodarowania  Przestrzennego  ”),  gdzie  przedstawiono  lokalizację 
poszczególnych  obszarów.  W  przedstawionej  na  rysunku  legendzie  pokazano 
oznaczenia  poszczególnych  obszarów  oraz  przypisane  im  funkcje.  Przypisane 
danemu  obszarowi  funkcje  zostaną  wyodrębnione  w  miejscowych  planach 
zagospodarowania  przestrzennego  z  wymaganą  w  tych  opracowaniach  precyzją 
i  stopniem  uszczegółowienia.  Wszelkie  działania  przestrzenne  na  obszarach  nie 
objętych tzw. obowiązkiem sporządzenia planu, wymagają również wyprzedzających 
działań planistycznych obejmujących obowiązkowo obszar docelowy wraz ze strefą 
kontekstu przestrzennego.

VI. INTERPRETACJA ZAPISÓW USTALEŃ STUDIUM

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  nie  jest  aktem  prawa  miejscowego,  lecz  jedynie  dokumentem 
określającym  politykę  przestrzenną  gminy.  Jednocześnie  ustalenia  zawarte 
w  studium  są  wiążące  dla  organów  gminy  sporządzających  plany  miejscowe. 
Ustalenia  zawarte  w  tekście  i  załączniku  graficznym  studium  wyrażają  jedynie 
kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  obszaru,  nie  są  zaś  ścisłym 
przesądzeniem  o  formie  i  granicach  zainwestowania  i  użytkowania  terenów. 
Określenia  dotyczące  formy  użytkowania  terenów  dotyczą  podstawowych 
i uzupełniających lub towarzyszących rodzajów zabudowy. Na terenach tych mogą 
być  realizowane  także  inne  formy  zabudowy,  pod  warunkiem  nie  pozostawania 
w  sprzeczności  z  formami  określonymi  w  studium.  Przy  opracowywaniu  planów 
miejscowych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę należy przewidzieć zieleń 
publiczną,  stwarzającą warunki  do wypoczynku,  estetyki  i  przejść pieszych.  Poza 
drogami  wskazanymi  na załączniku graficznym studium, w zależności  od potrzeb 
społeczności  lokalnej,  możliwa  jest  realizacja  nowych  dróg  gminnych,  których 
przebieg zostanie ustalony w drodze decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji 
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drogowej  lub  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego.  Nowe 
obiekty winny spełniać wskaźniki i kierunki określone w niniejszym opracowaniu.

VII. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ  
I SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
to opracowanie strategiczne dla rozwoju przestrzennego gminy Lipie. Mimo, że nie 
ma ono rangi prawa miejscowego, stanowi oś systemu planowania przestrzennego 
na poziomie gminy.

W opracowanym dokumencie znalazły się:
• informacje  wynikające  z  rozpoznania  aktualnej  sytuacji  gminy,  istniejących 

uwarunkowań oraz problemów związanych z jej rozwojem,
• sformułowania kierunków rozwoju i zagospodarowania przestrzennego gminy, 

a także podstawowe zasady polityki przestrzennej i zasady ochrony interesu 
publicznego,

• podstawy do koordynacji sporządzania planów miejscowych,
• integracja polityki przestrzennej państwa z interesami gminy, a także wpływ na 

formułowanie  zadań  rządowych,  wojewódzkich  i  powiatowych,  związanych 
z priorytetami rozwoju gminy,

• zbiory informacji stwarzających warunki dla promocji przestrzennych walorów 
gminy w celu lokowania tu działalności związanej z preferowanymi formami 
aktywności gospodarczej i społecznej,

• promocja walorów i możliwości inwestycyjnych gminy.

Podczas  kolejnych  etapów  realizowania  opracowania  analizie  poddane  zostały 
istniejące opracowania planistyczne i inne branżowe, wydane decyzje o pozwoleniu 
na budowę, wydane decyzje o warunkach zabudowy,  wydane decyzje o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wnioski złożone przez zainteresowanych. 
W  ten  sposób  określone  zostały  potrzeby  i  aspiracje  społeczeństwa,  władz 
i przedsiębiorców, a także zjawiska wpływające na samą przestrzeń gminy. Ustalone 
zostały:

• stan środowiska przyrodniczego i kulturowego,
• stan  i  faktyczne  wyposażenie  w  infrastrukturę  techniczną,  transportową 

i społeczną,
• potencjał demograficzny,
• potencjał ekonomiczny i gospodarczy gminy,

Zebrane  informacje  posłużyły  do  przeanalizowania  ich  pod  kątem  możliwości 
przestrzennego  kształtowania  gminy.  Wyniki  przeprowadzonych  badań  stanowią 
bazę  do  określenia  kierunków rozwoju  gminy  oraz  rozpoznania  jej  predyspozycji 
i  możliwości  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony  środowiska  przyrodniczego 
i  kulturowego.  Zaproponowane  nowe  tereny  inwestycyjne  w  pełni  zabezpieczają 
potrzeby  gminy  w  zakresie  terenów  budownictwa  mieszkaniowego,  działalności 
usługowej i gospodarczej, przy jednoczesnym zachowaniu w stanie nienaruszonym 
walorów  środowiska.  W  studium  znalazły  się  także  wytyczne  dotyczące 
zagospodarowania  terenów rolnych  i  leśnych  w  taki  sposób,  aby  nie  uległy  one 
nadmiernej degradacji. 
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Realizacja ustaleń studium, wynikająca z przeprowadzonych analiz opiera się 
przede wszystkim na:

• stymulowaniu rozwoju gminy,
• inspirowaniu  i  realizowaniu  programów  zmierzających  do  poprawy  jakości 

życia mieszkańców,
• udziale samorządu gminy w procesie opracowywania, uchwalania, aktualizacji 

i oceny realizacji,
• tworzeniu infrastruktury dla istniejących i planowanych inwestycji,
• zapewnieniu  współdziałania  samorządu  gminy  z  samorządem powiatowym 

i  wojewódzkim  odnośnie  prowadzonych  analiz  i  studiów  z  zakresu 
zagospodarowania przestrzennego powiatu, zagadnień jego rozwoju, styków 
pomiędzy gminą a gminami sąsiednimi,

• analizie i kontrolowaniu stopnia wykorzystania gruntów.
Z  przeprowadzonych  analiz  wynika,  że  dotychczasowe  kierunki  rozwoju 
i  istniejące  funkcje  gminy  mogą  być  kontynuowane,  pod  warunkiem  zwrócenia 
większej uwagi na zrównoważony rozwój wszystkich z nich oraz na aktywizację mniej 
znaczących  dotychczas  funkcji,  do  takiego  stopnia  aby  stały  się  czynnikami 
napędzającymi rozwój gminy.
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