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 Kompleksowe wodociągowanie gminy 

 Kanalizacja i oczyszczanie ścieków 

 Gospodarka odpadami 

 Modernizacja dróg gminnych 

3. Wskaźniki środowiskowe gminy 
 

3.1 Zasoby wodne 
 

3.1.1 Wody powierzchniowe 
 

Cały obszar gminy Siemkowice położony jest w dorzeczu Warty. Przez teren gminy 

oprócz głównej rzeki – Warty przepływają rzeki Wierznica, Wierzejka, Wężnica oraz inne 

mniejsze potoki bez nazwy. 

 

Naturalne zasoby wodne województwa łódzkiego (wg J. Stachy’ego i B. Biernata, 1994). 
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Rzeka Warta prowadzi wody pozaklasowe – przewyższające stężenia 

zanieczyszczeń powyżej dopuszczalnych wartości ( dane z profili pomiarowych na rzece 

Warcie ).  

             
 

 
Lp Rzeka 

 
Lokalizacja 

profilu 

 
km 

biegu 
rzeki 

 
Klasa 

planowa
na 

 
Rok 

badania 

 
Klasa 
stwier 
dzona 

 
 

Wskaźniki decydujące o 
klasie czystości 

 
 
 
 

1 

W
A

R
TA

 

Ważne 
Młyny 

 
650,7 

 
      I 

1999 n.o.n. azotyny, fosforany, 
fosfor ogólny, miano coli 

 
2000 

 
n.o.n. 

 
fosfor ogólny, miano coli 

 
2001 

 
n.o.n. 

  
miano coli, azot 
azotynowy 

 
2002 

 
n.o.n. 

fosforany, fosfor ogólny, 
chlorofil „a”, miano coli 

 
 
 

2 Działoszyn 620,0 I 

 
1999 

 
n.o.n 

 
miano coli 

 
2000 

 
n.o.n 

 
miano coli 

 
2001 

 
n.o.n. 

 
miano coli 

 
2002 

 
n.o.n. 

 
chlorofil „a”,  miano coli 

 

Na terenie Gminy brak jest dużych zbiorników wodnych, zlokalizowanych jest 

jedynie kilka niewielkich zbiorników o charakterze stawów. 

Program małej retencji dla województwa łódzkiego przewiduje na terenie gminy 

Siemkowice budowę zbiornika retencyjnego Młynki o powierzchni zalewu 6,0 ha i 

pojemności 70,2 tys. m3. 
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Rozmieszczenie profili pomiarowo-kontrolnych w 2001 roku w zlewni Warty z 
klasyfikacją wg wskaźników fizyczno - chemicznych. 
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3.1.2 Wody podziemne 
  

 Rozmieszczenie największych poziomów wodonośnych w zasobach eksploatacyjnych 

wód podziemnych w Polsce przedstawia mapa. 

 
Zasięgi głównych użytkowych poziomów wodonośnych (wg Atlasu Hydrogeologicznego 
Polski, 1995) 

- kenozoik 

- mezozoik 

- paleozoik 

- flisz karpacki 

 

Ważnym zasobem gospodarczym są tzw. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). 

Odpowiadają one następującym kryteriom ilościowym i jakościowym: wydajność 

podstawowa otworu studziennego >70 m3/h, wydajność ujęcia >10 tys. m3/d, przewodność 

>10 m2/h, klasa wód I.  Rozmieszczenie Głównych zbiorników wód podziemnych w 
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Polsce przedstawia poniższa mapa. 

 

Główne zbiorniki wód podziemnych (wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, 1995) 

- Q, Q/Tr 

- Tr, Tr/K 

- K 

- J 

- T 

- Pz  

 

Rozmieszczenie GZWP w rejonie gminy Siemkowice jest przedstawione na poniższej 

mapie. 
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Sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Państwowego Instytutu Geologicznego na 
tle głównych zbiorników wód podziemnych.    ( Gmina Siemkowice zaznaczona kratką ) 
 

Objaśnienia 

stacje hydrogeologiczne 

punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (studnie) 

punkty obserwacyjne II rzędu z numerem (źródła) 

Główne zbiorniki wód podziemnych (wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski, 1995) 

- Q, Q/Tr 

- Tr, Tr/K 

- K 

- J 

- T 

- Pz  

 

 

Jurajskie poziomy wodonośne są związane głównie ze zbiornikami wód podziemnych o 
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znaczeniu ponadregionalnym: na terenie gminy Siemkowice GZWP nr 326 

reprezentowanym przez struktury wodonośne górnej jury. Wody jurajskie są z reguły 

wysokiej jakości. Ze względu na szczególne znaczenie gospodarcze, a jednocześnie 

zagrożenie degradacją, w granicach GZWP wyznaczono obszary wymagające wysokiej 

ochrony (OWO) – na terenie gmin Wierzchlas, Siemkowice i Osjaków.  

 

Nr 
otworu 
badaw-
czego 

Lokalizacja otworu 
badawczego 

Typ 
warstwy 
wodo-
nośnej 

Stratygrafia Klasyfikacja 
wód w 2001r. 

Klasyfikacja 
wód w 2002r. 

1 Siemkowice W J3 Ib Ib 

gdzie: 
Q – czwartorzęd 

J – jura 
W – wody wgłębne 
 

3.2 Powietrze 
 

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie 

ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zalicza się: 

 emisję zorganizowaną pochodzącą ze źródeł punktowych, liniowych i 

powierzchniowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania 

budynków mieszkalnych tzw. niska emisja), 

 emisję niezorganizowaną tj. emisję zanieczyszczeń wprowadzanych do 

powietrza bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych 

np. spawanie, lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie 

na powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp., 

 emisję niezorganizowaną ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi, 

parkingi). 

W gminie Siemkowice poczyniono już począwszy od 1997 roku kroki zmierzające 

do ograniczenia emisji do powietrza ( szczególnie tzw. niskiej emisji ), budując  kotłownie 

ekologiczne w obiektach należących do gminy. W pierwszym okresie były to kotłownie 

olejowe w instytucjach publicznych - Szkołach Podstawowych. Ponadto funkcjonują 

kotłownie olejowe i gazowe ( na gaz płynny ) w gospodarstwach domowych – łącznie 2 
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olejowe i 3 na gaz płynny. 

Pewien postęp w modernizacji źródeł ciepła nie zmienia jednak faktu, że większość  

obiektów ( zwłaszcza mieszkalnych ) posiada kotłownie opalane węglem. Każda taka 

kotłownia zużywa około 3 Mg węgla różnych klas co w skali gminy daje 4500 Mg. Emisja 

do atmosfery wywołana spalaniem tej ilości węgla jest przedstawiona w tabeli poniżej.  

( Obliczenia dla 0,8%S oraz 6 % popiołu ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wskaźniki unosu substancji zanieczyszczających 

powstających przy energetycznym spalaniu węgla kamiennego 
 PALENISKA 
 Ruszt mechaniczny Ruszt stały 

Lp
. 

Substanc
ja 

Jednostka 
wskaźnika 

Wydajność 
pary  20 Mg/h 

Wydajność 
pary 5-20 

Mg/h 

Wydajność 
pary  5 Mg/h Parowe i wodne Płomienicowe i 

pozostałe 

Wydajność 
cieplna 12 

MWt 

Wydajność 
cieplna  

3-12 MWt 

Wydajność 
cieplna 3 MWt 

Wydajność 
cieplna> 200 

kWt 

Wydajność 
cieplna <200 

kWt 
Wszystkie 

   
ciąg 

naturaln
y 

ciąg 
sztuczn

y 

ciąg 
naturaln

y 

ciąg 
sztuczn

y 

ciąg 
naturaln

y 

ciąg 
sztuczny 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 SO2 kg/Mg 17*s 16*s 16*s 16*s 16*s 16*s 16*s 16*s 16*s 
2 NO2 kg/Mg 4 4 4 1 1.5 1 1,5 1 1,5 
3 CO kg/Mg 5 10 20 45 45 45 45 100 100 
4 CO2 kg/Mg 2200 2100 2100 2000 2000 2000 2000 1850 1850 
5 Pył kg/Mg 3*Ar 2,5*Ar 2*Ar 1,5*Ar 2*Ar 1,5*Ar 2*Ar 1,5*Ar 2*Ar 
6 Sadza kg/Mg 0,002*Ar 0,004*Ar 0,02*Ar 0,05*Ar 0,05*Ar 0,05*Ar 0,05*Ar 0,5*Ar 0,5*Ar 

7 Benzo/a/
piren kg/Mg 0,0004 0,0016 0,0032 0,014 0,014 0.014 0,014 0,02 0,02 

8 Koksik kg/Mg 15 20 25 25 25 25 25 25 25 
S – zawartość siarki w paliwie wyrażona w % 
A - zawartość popiołu w paliwie wyrażona w % 
Źródło – materiały szkoleniowe MOŚZNiL 1996 

 

Drugim źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest wykorzystanie paliw 

płynnych do napędzania silników spalinowych w pojazdach samochodowych, maszynach 

L.p. 
Substancja Emisja przed 

modernizacją 
 Mg/rok 

1 2 3 
1. SO2 57,6 
2. NO2 4,5 
3. CO 450,0 
4. CO2 8325,0 
5. pył 40,5 
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rolniczych, budowlanych, gdzie podczas spalania paliw emitowanych jest wiele 

zanieczyszczeń. Istotnym elementem emisji w tym zakresie jest również emisja powstająca 

w obrocie tymi paliwami występująca głównie w czasie tankowania oraz przeładunku. Na 

skutek czynności eksploatacyjnych do atmosfery emitowane są węglowodory. Na terenie 

gminy jest zlokalizowana jest jedna stacja paliw - w Siemkowicach. Ewentualne 

zlokalizowanie dalszych stacji paliw na terenie gminy nie wpłynie w sposób znaczący na 

emisję VOC do powietrza, z uwagi na to, iż nowe stacje paliw muszą spełniać warunki 

zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000r. (Dz.U. nr 98, poz. 

1067) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 

płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 

usytuowanie. 

3.3 Gleby 
 

Teren zajmowany przez gminę Siemkowice należy  do dwóch regionów glebowo- 

rolniczych ( wg IUNG Puławy 1977): osjakowskiego ( część południowa ) oraz kotliny 

szczercowskiej ( część pozostała ). 

 W regionie osjakowskim dominują gleby pseudobielicowe i bielicowe, rzadziej 

spotykamy czarne ziemie oraz gleby brunatne wyługowane. Wytworzyły się one głównie z 

piasków wodno – lodowcowych często zwydmionych. Zaliczane do niskich klas 

bonitacyjnych często powinny być wyłączone z użytkowania rolniczego. W dolinie Warty 

występują gleby aluwialne ( mady niskiej jakości ). 

W rejonie kotliny szczercowskiej  przeważają gleby pseudobielicowe i brunatne, 

występują także czarne ziemie i mursze oraz gleby brunatne właściwe i wyługowane. 

Wytworzyły się w większosci z piasków wodno- lodowcowych i piasków starych 

tarasówakumulacyjnych oraz z utworów hydrogenicznych i aluwialnych. Zaliczane są 

zwykle do niskich klas bonitacyjnych  ( zarówno grunty orne jak i użytki zielone). 

Przebieg granic pomiędzy poszczególnymi rejonami glebowo – rolniczymi 

przedstawia poniższa mapa. Mapa przedstawia dawne województwo sieradzkie. 
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Regiony glebowo – rolnicze na terenie dawnego województwa sieradzkiego. 
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Wskaźniki charakteryzujące poszczególne powierzchnie użytków rolnych gminy są 

przedstawione w poniższej tabeli. 

Nazwa wskaźnika Wartość Jedn. 
Powierzchnia użytków rolnych ogółem 6 425 ha 
Powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach 
indywidualnych 

6 407 ha 

Grunty orne ogółem 4 659 ha 
Grunty orne w gospodarstwach indywidualnych 4 641 ha 
Sady ogółem 13 ha 
Sady w gospodarstwach indywidualnych 13 ha 
Łąki ogółem 1 365 ha 
Łąki w gospodarstwach indywidualnych 1 365 ha 
Pastwiska ogółem 388 ha 
Pastwiska w gospodarstwach indywidualnych 388 ha 
Lasy i grunty leśne ogółem 2 807 ha 
Lasy i grunty leśne w gospodarstwach indywidualnych 1 306 ha 
Pozostałe grunty i nieużytki ogółem 508 ha 
Pozostałe grunty i nieużytki w gospodarstwach 
indywidualnych 

268 ha 

Źródło -wyniki NSP 2002 
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Program Ochrony Środowiska Gminy Siemkowice 

 23

Klasy bonitacyjne gleb w gminie Siemkowice 
 

Klasa bonitacyjna Udział w % użytków ornych 
II 0,031 
III 8,816 
IV 15,621 
V 34,020 
VI 31,143 
IVz 10,363 

 
 

3.4 Zasoby przyrody 
 

Ogólna powierzchnia lasów i gruntów leśnych na terenie Gminy Siemkowice 

wynosi ok. 2 807 ha, co stanowi ok. 26 % jej powierzchni. Kompleksy leśne po obu 

stronach Warty to obszar chronionego krajobrazu, stanowiącego fragment 

międzyregionalnego systemu obszarów prawnie chronionych, związanych z biegiem rzeki 

Warty. 

Zachodnia część gminy o powierzchni 354 ha należy do Osjakowskiego Zespołu 

Przyrodniczo – Krajobrazowego.  

Zespół ten położony jest w gminach Konopnica, Osjaków i Siemkowice, zajmując dolinę 

rzeki Warty (od wsi Bugaj do wsi Strobin) oraz ujściowy odcinek rzeki Wierznicy. Zespół 

ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie wyznaczania obszarów chronionych  (Dz. Urz. Województwa Sieradzkiego nr 20 

poz. 115). Ogólna jego powierzchnia wynosi 2 492 ha. Lasy Nadleśnictwa Wieluń zajmują 

169 ha. położone w oddziałach: 1A, 2-4, 4A, 5, 5A, 88 cz., 194 cz., Obrębu Kraszkowice. 

Zespół ten stanowi obszar łączący (po dolinie Warty) parki krajobrazowe. Północną granicą 

zespołu jest granica PKMWiW, a południową granica ZPK. Zachodnia granica zespołu 

biegnie od pogranicza gmin Osjaków i Konopnica, na południe polną drogą przez wsie 

Kresy, Skaleniec, Kaducze, Drobnice i dochodzi do granicy ZPK. Wschodnia granica 

biegnie od wsi Strobin przez wieś Krzętle do Osjakowa, następnie przez wsie Felinów, 

Zmyślona i Bugaj Radoszewicki dociera do granicy ZPK. W granicach tego zespołu 

znajduje się naturalna dolina rzeki Warty i ujściowy odcinek rzeki Wierznicy. Jest to mało 

zmieniony przez człowieka obszar, o dużych walorach przyrodniczych, krajobrazowych i 

estetycznych. Najcenniejszy przyrodniczo obszar tego zespołu zostały dodatkowo objęty 

ochroną w formie użytka ekologicznego. Jest to około 5,5 km ujściowy odcinek rzeki 

Wierznicy. Zespół ten spełnia rolę łącznika między dwoma parkami krajobrazowymi i 
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stanowi ochronę dla ważnego korytarza ekologicznego (o znaczeniu ponadregionalnym), 

jakim jest dolina Warty. Dodatkowo ujście Wierznicy do Warty jest ważnym węzłem 

ekologicznym o znaczeniu regionalnym.  

 Gmina Siemkowice styka się również z obszarem Załęczanskiego Parku Krajobrazowego, 

a granica otuliny tego parku pokrywa się z południowo – zachodnią granica gminy 

zajmując tylko niewielki jej kawałek w rejonie wsi Mokre ( 40, 48 ha ). 

  W zachodnie części gminy znajduje się rezerwat przyrody „Mokry Las”. Obejmuje 

on grunty należące do Nadleśnictwa Wieluń. 

Rezerwat Mokry Las został utworzony Zarządzeniem MLiPD z dnia 24 listopada 1983 

roku (MP nr 39, poz. 230), zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1984 roku. 

Według aktu powołania rezerwat obejmował oddz. 98a,f,g Obrębu Kraszkowice o łącznej 

powierzchni leśnej 14,42 ha. Po pracach urządzeniowych II rewizji rezerwat obejmował 

oddz. 98a,b,c o łącznej powierzchni leśnej 14,72. Według obowiązującego planu u.l. (wg 

bazy SILP) rezerwat zajmuje oddz. 98a i b Obrębu Kraszkowice i zajmuje powierzchnię 

14,92 ha, w tym:  powierzchni leśnej 14,72 ha i nieleśnej 0,20 ha. Powyżej przedstawione 

różnice wynikały ze zmiany literacji oddziałów i różnic w pomiarach geodezyjnych 

podczas poszczególnych rewizji u.l. Przedmiotem ochrony jest las grądowy z udziałem 

jodły i fragmenty olsu. Rezerwat położony jest w Leśnictwie Mokry Las, w uroczysku o tej 

samej nazwie.  

Cała powierzchnia rezerwatu zajęta jest przez siedliska świeże i wilgotne. Na tym obszarze 

wody gruntowe zalegają dość płytko co podkreśla oddolne oglejenie gleb.  W rezerwacie 

występują torfiarki porośnięte olsem. Obszar rezerwatu jest odwadniany systemem rowów 

melioracyjnych.  

Rezerwat stanowi pozostałość naturalnych zbiorowisk leśnych, które w przeszłości 

pokrywały cały teren uroczyska, otoczenie rezerwatu jest zdominowane przez sztucznie 

wprowadzone drzewostany sosnowe. Ponadto obszar ten ma bujnie rozbudowane runo i 

podszyt co powoduje jego niedostępność i  stanowi dobre miejsce rozrodu i bytowania 

wielu gatunków zwierząt.  

W rezerwacie występują dwa zespoły subkontynentalny las grądowy (Tilio – Carpinetum) i 

Ols porzeczkowy (Ribo nigri – Alnetum).  

Lasy grądowe występują w podzespołach grądu niskiego (Tilio – Carpinetum 

stachyetosum) i grądu wysokiego (Tilio – Carpinetum typicum). Pierwszy podzespół 

występuje tutaj w najżyźniejszej postaci z drzewostanem dwupiętrowym zdominowanym 

przez dąb szypułkowy z domieszką jodły i jesionu. Dolne piętro tworzy przede wszystkim 
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grab. Bardzo silne zacienienie dna lasu powoduje słabe odnawianie odnawianie się jodły. 

Wśród gatunków runa (ze względu na zacienienie dna lasu), dominują tzw. neofity 

wiosenne oraz gatunki kwitnące wczesnym latem, są to m.in.: zawilec gajowy (Anemone 

nemorosa), zawilec żółty (Anemone ranunculoides), przylaszczka pospolita (Hepatica 

nobilis) perłówka zwisła (Melica nutans), gajowiec żółty (Galeobdolon luteum), dąbrówka 

rozłogowa (Ajuga reptans). Duży płat tego zbiorowiska zajmuje poddz. 98b. Grąd wysoki 

zajmuje obszary rezerwatu gdzie sztucznie został wprowadzono sosnę i świerka, ponadto 

znaczny udział w drzewostanie tego zbiorowiska ma jodła. W górnym piętrze dominuje 

sosna i jodła. Na uwagę zwracają potężne, stukilkudziesięcioletnie sosny rosnące 

pojedynczo. Dno lasu nie jest tak zacienione jak w przypadku poprzedniego zbiorowiska, 

stwarza to dobre warunki dla naturalnego odnowienia jodły. Jodła występuje we wszystkich 

piętrach drzewostanu i we wszystkich klasach wieku. Ponadto w drzewostanie występuje 

dąb szypułkowy i świerk. Podszyt buduje głównie kruszyna i jarzębina. W runie obok 

gatunków typowo grądowych pojawia się grupa gatunków siedlisk kwaśnych, m.in. 

borówka czernica (Vaccinium myrtillus) i  pszeniec łąkowy (Melamphyrum pratense). 

Podzespół ten zajmuje poddz. 98a.  

Ols porzeczkowy porasta w rezerwacie dwa niewielkie obszary, dawny poddz. 98c 

(zachodnia część rezerwatu) i południowo wschodni kraniec poddz. 98b. Drzewostan 

buduje wyłącznie olsza szara, jednorodna wiekowo. W runie dominuje turzyca błotna, 

towarzyszy jej porzeczka czarna.  

We florze rezerwatu stwierdzono występowanie 140 gatunków roślin naczyniowych i 24 

gatunki mszaków. W śród nich stwierdzono wystepowanie pięciu gatunków podlegajacych 

ochronie ścisłej i sześciu gatunków chronionych częściowo (patrz tabela wzór nr 11). 

W faunie rezerwatu stwierdzono występowanie około 62 gatunków zwierząt i następujące 

grupy: sieciarki (Neuroptera), błonkówki (Hymenoptera) i trzmiele (Bobmus). 
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Wykaz  pomników przyrody na terenie gminy Siemkowice 
 
 

Lp. 
Nr 
rej. 
woj. 

Nr zarzą- 
dzenia, 

data 

Dz. 
Urz. 
Woj. 
Poz. 

Położenie Opis obiektu 
Zabiegi uzgodnione 

z Woj. Konserw. 
Przyr. Uwa-

gi Oddz.
, 

Poddz
. 

Gmina,  
l-ctwo, 

wieś, lokalizacja 

Ro-
dzaj 

Wiek 
(lata) 

Obw. 
(cm) 

Wys. 
(m) 

Stan 
zdrowo

-tny 

Zagro-
żenia 

Pow. 
(ha) 

Projekto-
wane  

Wyko-
nane 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
GMINA SIEMKOWICE 

1 x x x  Siemkowice, przy 
urzędzie gminy 

Dąb szypułkowy-340    

2 x x x  L-ctwo Mokry Las Sosna pospolita-350    
3 x x x  Radoszewice - 

park wiejski  
Aleja wielogatunkowa    

4 x x x  Siemkowice, park  
wiejski 

Jednogatunkowa grupa drzew, grab zwyczajny-330, 
lipa drobnolistna-370, lipa szerokolistna-740, Jesion 
wyniosły-330 

   

 
W granicach zasiegu terytorialnego gminy (na terenach leśnych i nieleśnych) istnieje wiele egzemplarzy starych drzew, które zasługuja na 

ochrone w formie pomników przyrody. Posiadają one duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, często podnoszą walory estetyczne wiejskiego 

krajobrazu kulturowego. 

W poniższej tabeli przedstawiono drzewa lub grupy drzew, które z racji wymiarów, pokroju, formy występowania, wieku lub innych walorów 

przyrodniczych proponowane są do objęcia ochroną. Uwzględnienie tych drzew we wniosku o uznanie jako pomniki przyrody wymaga 

dokładnej lustracji terenowej. 
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Lp. Miejscowość Oddz., poddz. Gatunek  Opis 
1 2 3 4 5 
1 Siemkowice 50 n Lipa pierśnica 130 cm, wys. 20 m 
2 65 g Dąb pierśnica 110 cm, wys. 22 m 
3 70 g Lipa szpaler – 30 sztuk o średniej 

pierśnicy 70 cm i wys. 20 –24 m 
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Wykaz parków zabytkowych i wiejskich występujących w granicach terytorialnego zasięgu 
gminy Siemkowice ( w rejestrze zabytków). 
 
Lp
. Miejscowość Rodzaj 

parku Użytkownik Pow. 
(ha) 

Czas  
powstania Podstawa prawna 

1 2 3 4 5 6 7 
Gmina Siemkowice 

1 Radoszewice Zabytkowy Szkoła 
Podstawowa 

5,70 Przełom 
XVIII i 
XIXw. 

KL. IX-5340/9/79 

2 Siemkowice Wiejski Urząd Gminy 5,20 Xviii. KS. XII/186/46 
 
 
Wykaz ważniejszych zabytków kultury materialnej ( w rejestrze zabytków ). 
 
Lp
. 

Miejscowość Rodzaj i opis obiektu 

1 2 3 
Gmina Siemkowice 

1 Radoszewice Dwór murowany -  zespół dworsko – pałacowy z końca XVIII w 
2 Siemkowice Zespół dworsko – pałacowo- folwarczny z połowy XVII w 
3 Siemkowice Kościół murowany rzymsko – katolicki p.w św. Marcina z XV w. 
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Mapa terenów leśnych Nadleśnictwa Wieluń - rejon gminy Siemkowice 
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3.5 Uciążliwości akustyczne 
 

3.5.1 Hałas przemysłowy 

 
         Na terenie gminy działa kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych. Do dominujących 

podmiotów na terenie gminy należą :  

PPHU Radosz w Radoszewicach 

PPHU Klimex w Siemkowicach 

ZUH Jantad w siemkowicach 

ZPH Simpol w Siemkowicach 

ZPHU Moryn w Siemkowicach 

ZPH Admar w Radoszewicach 

Produkcja Materiałów Budowlanych – Jan Posmyk w Siemkowicach 

Materiały Budowlane M. I M. Tąpała w Siemkowicach 

Piekarnia  Jan Pająk w Siemkowicach 

Na hałas przemysłowy wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na terenie zakładu 

przemysłowego, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak i w 

budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są wentylatory, czerpnie, 

sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty 

budowlane w tym produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń 

emitowany jest do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze 

wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa 

zakładów przez transport kołowy stanowią dodatkowe źródło hałasu. 

 Na terenie gminy nie obserwuje się nadmiernego hałasu przemysłowego z racji 

braku podmiotów  przemysłowych mogących stanowić jego źródło. 

3.5.2 Hałas drogowy 
 

Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi 

ośrodkami. Przez gminę Siemkowice przebiega sieć dróg na którą składają się  drogi 

gminne oraz drogi powiatowe ( patrz - mapa ze strony 7 ). 
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Układ linii autobusowych i komunikacja samochodowa indywidualna stanowią 

podstawowe systemy transportowe przewozów pasażerskich w gminie. Część dróg cechują 

niskie parametry techniczne i zły stan nawierzchni. 

Obecnie mamy do czynienia z gwałtownym rozwojem motoryzacji. Konsekwencją tego 

jest: 

- stały wzrost natężenia ruchu, 

- powstanie nowych obszarów będących w zasięgu uciążliwości hałasu, 

- wzrost populacji zamieszkałych przy głównych drogach i ulicach, 

- wzrost uciążliwości hałasu na terenach wypoczynkowych. 

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych 

Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego 

rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych 

zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

- mała uciążliwość LAeq < 52dB 

- średnia uciążliwość 52dB < LAeq < 62dB 

- duża uciążliwość 63dB < LAeq < 70dB 

- bardzo duża uciążliwość LAeq > 70dB 

Na terenie gminy Siemkowice  obserwuje się poziom hałasu drogowego odpowiadający 

małej i średniej uciążliwości. 

 

3.5.3 Hałas kolejowy 
 
Przez teren gminy Siemkowice  przebiegają  linie kolejowe PKP relacji Śląsk - Porty , oraz 

relacji Chorzew – Częstochowa jednak nie występują tu problemy  związane z 

oddziaływaniem hałasu kolejowego na środowisko. 

 

3.5.4 Hałas lotniczy 
 

Z uwagi na brak lotniska na terenie gminy Siemkowice i gmin ościennych, nie 

występują tu problemy związane z oddziaływaniem hałasu lotniczego w środowisku. 

Utworzone w ostatnim dziesięcioleciu korytarze powietrzne dla krajowego i 

międzynarodowego lotniczego ruchu pasażerskiego nie wpływają na klimat akustyczny na 

terenie gminy. 
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3.6  Oczyszczanie ścieków i kanalizacja 
 
 

Gmina Siemkowice posiada na swoim terenie dwie oczyszczalnie ścieków przy 

Szkołach Podstawowych w Siemkowicach i Radoszewicach. Obydwie mają przepustowość 

13 m3 na dobę. Ścieki powstające na terenie gminy są przede wszystkim gromadzone w 

zbiornikach bezodpływowych – liczba zbiorników wynosi 554 ( dane UG w Siemkowicach 

) i wywożone do oczyszczalni w Osjakowie lub kierowane do lokalnych cieków wodnych, 

rowów melioracyjnych lub wylewane na pola. Większość zbiorników (szamb)  ma 

ograniczoną szczelność – mają na ogół przepuszczalne (nie wybetonowane ) dna.  

Na terenie Gminy Siemkowice brak jest sieci kanalizacji deszczowej. Wody 

deszczowe z ulic odpływają do przydrożnych rowów a następnie do pobliskich cieków. 

Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wynosi 0. 

Procent skanalizowania gminy wg programu regionalnego „WARTA” to 0 %. 

 
 

Ładunek zanieczyszczeń powierzchniowych zrzucanych z tereny gminy Siemkowice 
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Warta 101 68599 54879 514 686 171 10290 34 103 
Źródło – program regionalny „Warta 
  

Według opracowania „Program Regionalny WARTA”, w gminie mogą powstawać ścieki o 

charakterystyce zestawionej w tabeli : 

 
Liczba 

ludności 
Współczynnik 
ilości ścieków 

Dobowa ilość 
produkowanych 

ścieków 

BZT5 ChZT Zawiesina N P 

 1/M/d m3d kg/d kg/d kg/d kg/d kg/d 
5300 0,10 530 321 642 375 59 10 

Źródło – program regionalny „WARTA” 
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3.7 Wodociągowanie i zużycie wody 
 

Z analizy stanu istniejącego wynika, że Gmina Siemkowice w 98 % jest 

wyposażona w sieć wodociągową.  

Na terenie Gminy zlokalizowane są trzy stacje wodociągowe : 

 Radoszewice 

 Siemkowice 

 Ożegów - Mokre 
które w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców Gminy. Długość sieci wodociągowej na 

terenie Gminy wynosi 71,0 km ( bez przyłączy ), długość przyłączy ogólna wynosi 50,2 km  

natomiast liczba przyłączy 954 .  

Średnie jednostkowe zużycie wody na mieszkańca Gminy korzystającego z wodociągu 

wynosi 40, 79 l/Md, w tym woda na potrzeby rzemiosła i usług. 

 
Wodociągi Stan na koniec roku 2003 

 
 WODOCIĄGI 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej 

Budynki mieszkalne i zbiorowego 
zamieszkania przyłączone do sieci 

wodociągowej 
w km w km w szt. 

 długość liczba 
Ogółem gmina 71 50,2 954 

Siemkowice 13,2 16,7 315 
Łukomierz 7,3 2,1 39 

Bugaj Lipnicki 1,0 0,3 5 
Lipnik 5,6 6,7 127 

Kol. Lipnik 4,5 2,1 40 
Mazaniec 2,0 1,0 19 
Ożegów 12,1 8,0 152 
Ignaców 8,2 1,9 36 
Mokre 3,6 2,2 42 

Radoszewice 9,1 6,6 123 
Katarzynopole 2,5 0,8 15 

Zmyślona 1,9 0,6 9 
Delfina ( KWB Bełchatów) 1,2 32 
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Schemat rozmieszczenia stacji wodociągowych na terenie gminy Siemkowice. 

 

 

Struktura zużycia wody w Gminie w 2003 roku 

 

L.P. Wyszczególnienie  
Ilość wody 

(m3/rok) 

1 2 3 

1 Woda pobrana z ujęć 83 700 

2 Sprzedaż wody 78 700 

3 Technologia i straty 5 000 
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Współczynnik Kwk  dla gminy Siemkowice nie przyjmuje żadnej wartości liczbowej 

ze względu na całkowity brak kanalizacji sanitarnej. Współczynnik zwodociągowania 

gminy wynosi  

3.8 Zasoby surowców naturalnych 
 
Na terenie gminy Siemkowice na ma żadnego złoża zarejestrowanego i eksploatowanego 

na skalę przemysłową. 

Chociaż  eksploatacja takich złóż przysparza wielu korzyści gospodarczych danemu 

regionowi, to jednak powoduje także zmiany w pierwotnym użytkowaniu jego 

powierzchni, powstawaniu deformacji i degradacji litosfery, zmianę stosunków wodnych  

( wód powierzchniowych i podziemnych), a przez to utratę wielu walorów przyrodniczych. 

 

W związku z powyższym, w celu ochrony tych walorów w przypadku podjęcia 

eksploatacji kopalin należy: 

 

1. Stale doskonalić sposoby i formy eksploatacji kopalin, tak by zapobiegać ich 

ujemnym wpływom na środowisko.  

2. Eksploatować surowce tak, by optymalnie wykorzystać udokumentowane 

zasoby i sprostać wymogom dotyczącym bezpieczeństwa oraz ochrony 

środowiska. 

3. Prowadzić, o ile pozwolą na to warunki wydobycia, właściwe i sukcesywne 

zabiegi rekultywacyjne. 

4. egzekwować od dawnych i obecnych eksploatatorów prawidłowe i 

terminowe zagospodarowanie wyrobisk poeksploatacyjnych. 

5. Kierunek rekultywacji winien odpowiadać warunkom przyrodniczym. 

Najczęściej winien to być kierunek rolniczo-leśny, chociaż mogą też być 

inne (np. zbiorniki wodne). 

6. Zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zagospodarowanie wyrobisk 

poeksploatacyjnych, z których wydobywała kopalinę  miejscowa ludność - 

często służą one za nielegalne, “dzikie” składowiska śmieci. 

7. Wprowadzić zakaz innego niż eksploatacja, zagospodarowania terenów 

występowania złóż. 


