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1. Wstęp.
1.1.

Podstawa prawna

Podstawę prawną opracowania stanowi umowa Nr 23/07 z dnia 23 maja 2007r. zawarta
pomiędzy Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” z siedzibą w Parzęczewie,
a stowarzyszeniem Centrum ZrównowaŜonego Rozwoju z siedzibą w Łodzi.

1.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem

opracowania

jest

analiza

moŜliwości

wykorzystania

zasobów

wód

geotermalnych i powierzchniowych oraz torfów (borowin) w okolicy miejscowości Rogoźno
dla

potrzeb

turystyki,

rekreacji

i

lecznictwa,

za

szczególnym

uwzględnieniem

zagospodarowania zbiorników retencyjnych przewidzianych w Programie Małej Retencji dla
Województwa Łódzkiego
Analiza opracowywana jest w ramach projektu „Obszar Działania Fundacji PRYM –
turystyczna oaza w województwie łódzkim”.
Projekt zawarto w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich [ZSROW].

1.3. Zakres analizy .
Zakres analizy określa umowa zawarta z Fundacją Rozwoju PRYM i obejmuje:
- analizę naturalnych zasobów wód geotermalnych i borowin,
- wody powierzchniowe – analizę zasobów i moŜliwości budowy nowych zbiorników,
- sposób wykorzystania zasobów – projekty realizacyjne,
- plan wdraŜania projektów,
- wstępny biznesplan z harmonogramem rzeczowo – finansowym.
Analiza nakreśla program wykorzystania zasobów naturalnych Rogóźna i okolic z podziałem
na przedsięwzięcia i zadania.
KaŜde z tych zadań rozdzielnie lub łącznie (z pozostałymi w dowolnej konfiguracji) moŜe być
oddzielnym projektem lub projektem zintegrowanym.
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1.4. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Analizę opracowano w ramach projektu „Obszar Działania Fundacji PRYM – turystyczna
oaza w województwie łódzkim”, dla potwierdzenia występowania w rejonie miejscowości
Rogóźno zasobów naturalnych:
- wód geotermalnych,
- torfów (błot borowinowych),
- wód powierzchniowych.
i moŜliwości ich wykorzystania dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa.
Występowanie na analizowanym terenie ciepłych wód słodkich i solanek związane jest z
lokalizacją złoŜa soli kamiennej o wielkości 8,6 mld ton, które w formie walca zalega od
300,0 m pod powierzchnią terenu do głębokości ponad 6,0 km. Z uwagi na kształt złoŜa, w
nomenklaturze geologicznej złoŜe określa się jako wysad solny.
Sól kamienna jako dobry przewodnik ciepła, transportuje energię z głębi ziemi pod
powierzchnię terenu, ogrzewając czapę anhydrytowo – gipsową o grubości ok. 100,0 m, którą
wysad solny jest przykryty.
Czapa ogrzewa przepływające na róŜnych poziomach wody do temperatury 28° C ÷ 36° C.
Zjawisko to dotyczy obszaru ok. 2000,0 ha, to jest powierzchni zalegania złoŜa (ok. 1600,0
ha) i jego obrzeŜy.
Na tej powierzchni zbadane i opisane są jedynie wody z dwóch otworów badawczych, które
okazały się wodami mineralnymi i geotermalnymi jednocześnie.
Wg zaleceń Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG), naleŜy przeprowadzić badania
nakierowane na rozpoznanie wód całego terenu z uwzględnieniem ich potencjału
geotermalnego.
Dotychczasowe wiercenia badawcze w rejonie Rogóźna dotyczyły rozpoznania zasobów
węgla brunatnego zbilansowane na ok. 770,0 mln ton i zasobów soli kamiennej.
NaleŜy takŜe przeprowadzić badania rozpoznanych przez autorów opracowania zasobów
torfów (borowin), których szacunkową wielkość w miejscowościach : Grabiszew, Wola
Rogozińska i Kotowice, oceniono na ok. 100,0 ÷ 200,0 tys. m3.
Badania powinny takŜe dotyczyć składu fizykochemicznego i biologicznego borowin w celu
ustalenia opłacalności eksploatacji tych złóŜ oraz moŜliwego zakresu wykorzystania ich w
lecznictwie.
Zasoby geotermalne słodkie i solankowe mogą być wykorzystane (po wykonaniu badań i
uzyskaniu zgód na ich wydobycie) do celów rekreacyjnych w kompleksie całorocznych
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basenów otwartych i zamkniętych, a takŜe łącznie z borowinami, w obiektach
uzdrowiskowych i leczniczych (okłady i kąpiele borowinowe, kąpiele solankowe).
Wody solankowe posiadają bardzo róŜne składy fizykochemiczne, wśród nich są rzadko
spotykane w Europie solanki z domieszką siarki, cenne pod względem zastosowania w
lecznictwie.
W analizie proponuje się wykorzystanie tych zasobów poprzez budowę obiektów:
1. Zakład „Geotermia Rogóźno” – zakład wydobycia (eksploatacji otworów wydobywczych)
oraz dystrybucji energii cieplnej na potrzeby obiektów rekreacji i lecznictwa.
2. Kompleks basenów termalnych.
3. Uzdrowisko „Rogóźno”, w skład którego mogą wchodzić:
• Zakład Leczniczo – Uzdrowiskowy (zabiegi lecznicze, rehabilitacyjne, odnowa
biologiczna)
• Dom Zdrojowy (dom wczasowy z tęŜnią)
• Centrum Wypoczynku, Sportu i Rekreacji pod proponowaną nazwą „JednoroŜec”.
Zasoby wód powierzchniowych w analizie zaproponowano wykorzystać przez budowę
zbiorników wodnych otwartych, zgodnie z przewidzianymi lokalizacjami w Programie małej
Retencji dla Województwa Łódzkiego.
Program ten na terenie Rogóźna i okolic przewiduje budowę nowych lub przebudowę i
rozbudowę istniejących zbiorników, w tym:


Zbiornik Kotowice – o powierzchni 7,5 ha



Zbiornik Katarzynów I – o powierzchni 8,5 ha



Zbiornik Katarzynów II – o powierzchni 2,3 ha



Zbiornik Besiekierz – o powierzchni 1,4 ha

Wokół zbiorników zaproponowano budowę obiektów infrastruktury turystycznej i małej
architektury dla moŜliwości wykorzystania ich w celach rekreacyjno – turystycznych.
Ogólny koszt wszystkich proponowanych w analizie zamierzeń, uwzględniający koszt badań i
przygotowania projektów szacuje się na 182,18 mln PLN.
Szacunkowa analiza finansowa pokazuje, Ŝe nakłady zwrócą się w czasie 18,4 lat, a w
przypadku dofinansowania ze środków UE w ciągu 2,8 lat od daty ukończenia inwestycji
(inwestycje w analizie finansowej ujęto zbiorczo, potraktowano jako jedno przedsięwzięcie
zintegrowane).
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Przedsięwzięcia proponowane w analizie mogą być realizowane przez podmioty gospodarcze,
gminę lub Fundację PRYM oraz w formule PPP.
Przewidywane efekty dla mieszkańców obszaru analizowanego, pozostałych terenów gminy,
obszaru LGD, a takŜe (a moŜe głównie) aglomeracji łódzkiej:
– dostępność do obiektów rekreacji, rozrywki, sportu i lecznictwa
- rozwój turystyki w regionie
- moŜliwość wykorzystania geotermii w rolnictwie
- wzrost cen gruntów o ok. 100%
- nowe miejsca pracy
Proponowane w analizie sposoby wykorzystania zasobów naturalnych terenu Rogóźna i
okolic nie stanowią zagroŜenia dla środowiska naturalnego, ani mieszkańców tego obszaru.

ZagroŜeniem realizacji proponowanych przedsięwzięć byłaby budowa odkrywkowej kopalni
węgla brunatnego, w wyniku której nastąpiłyby nieodwracalne zniszczenia w środowisku,
zasobach wód podziemnych i powierzchniowych. Nieodwracalne zmiany nastąpiłyby w
całym ekosystemie gminy Zgierz oraz na obszarze LGD.
Zdaniem autorów przewidziany do realizacji projekt, będący realizacją zapisów w ZSROW –
„Obszar Działania Fundacji PRYM – turystyczna oaza w województwie łódzkim”, przy
realizacji odkrywkowej kopalni węgla brunatnego nie ma szans i perspektyw realizacji.
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2. Lokalizacja i ogólna charakterystyka terenu.
2.1. Charakterystyka ogólna miejscowości Rogoźno i okolic.
2.1.1. PołoŜenie i komunikacja.
Analizowany teren leŜy w centralnej Polsce w województwie łódzkim w gminie Zgierz, na obszarze
działania Fundacji Rozwoju Gmin PRYM.
Rysunek 1: Mapa województwa łódzkiego z zaznaczonym obszarem LGD.

Źródło: ZSROW 2004r.

Gmina Zgierz jest jedną z pięciu gmin partnerskich, które utworzyły Fundację Rozwoju Gmin
PRYM (LGD – Lokalną Grupę Działania), w ramach PilotaŜowego Programu Leader +
finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji.
Powołana Fundacja PRYM, opracowała wraz z zespołem ekspertów ramach I Schematu,
Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich [ZSROW], która jest obecnie wdraŜana
przez Fundację w ramach II Schematu PilotaŜowego Programu Leader +.
W skład fundacji weszły równieŜ gminy :Parzęczew, Dalików, Wartkowice, Łęczyca.
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LGD jest połoŜona w centralnej Polsce i sąsiaduje z aglomeracją łódzką, w pobliŜu aglomeracji
poznańskiej i aglomeracji warszawskiej.
Przez teren LGD przebiegają:
Autostrada:
- A 2 relacji wschód – zachód Europy
Drogi krajowe:
- Nr 1 relacji Gdańsk – Łódź – Częstochowa – Cieszyn – Granica Państwa
- Nr 60 relacji Ostrów Mazowiecka – Kutno – Łęczyca
- Nr 71 relacji Stryków – Zgierz –Aleksandrów Łódzki – Konstantynów – Pabianice - Rzgów
- Nr 72 relacji Rawa Mazowiecka - Konin
Drogi wojewódzkie:
- Nr 469 relacji Wróblew – Gostków - Uniejów
- Nr 702 relacji Zgierz – Piątek - Kutno
- Nr 703 relacji Porczyny - Poddębice – Gostków – Łęczyca – Piątek – Łowicz
- Nr 708 relacji Brzeziny - Stryków - Ozorków
Linie kolejowe:
- linia kolejowa Łódź – Łowicz – Sochaczew – Warszawa
- linia kolejowa Łódź – Zgierz – Kutno
- linia kolejowa Tarnowskie Góry – Gdańsk
............

Mapa połączeń komunikacyjnych obszaru LGD.

źródło: ZSROW – 2004r
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Potencjałem lokalizacji i komunikacji analizowanego obszaru leŜącego w granicach LGD jest
przebieg autostrady A2, w relacji krajowych połączeń:
Poznań – Łódź - Warszawa na odcinkach Dąbie -Wartkowice o dł. 15,9km,
Wartkowice – Emilia dł. 26km,
Emilia – Stryków dł. 18km.
WzdłuŜ A-2 zlokalizowane są węzły autostradowe: Wartkowice, Emilia, Piątek.
Miejsca Obsługi PodróŜnych: dwa w Chrząstowie Wielkim i dwa w Emilii, oraz Obwód
Utrzymania Autostrady w Wartkowicach.
W sąsiadującym z gminą Zgierz Strykowie zlokalizowane jest skrzyŜowanie autostrady A2 z
autostradą A1, która prowadzi z Gdańska przez Łódź do Cieszyna i dalej na południe Europy.
Przez teren LGD przebiega część linii tramwajowej 46 relacji Ozorków – Chocianowice, która jest
najdłuŜszą linią tramwajową w Europie (34,0 km).
Długość tej linii tramwajowej na terenie LGD wynosi 8,2 km.

2.1.2. Infrastruktura turystyczna otoczenia terenu.
W ramach zawartego w ZRSOW projektu „Obszar Działania Fundacji PRYM – turystyczna oaza w
województwie łódzkim”, opracowywane są w poszczególnych gminach analizy posiadanych
zasobów naturalnych i moŜliwości ich wykorzystania dla potrzeb rekreacji i turystyki.
Obszar objęty ZSROW charakteryzuje malowniczość krajobrazu, duŜa lesistość, wiele cieków
wodnych, małych i duŜych, otwarte zbiorniki wodne na tych ciekach, a takŜe sztuczne zbiorniki
wodne – stawy. Otoczeniem dla tych wód jest czyste środowisko naturalne, zasobne w
bioróŜnorodność, w tym obszary na terenie gmin: Zgierz i Łęczyca, bogate w torfy (błota
borowinowe).
Spośród dwudziestu jeden cieków wodnych (rzek i kanałów), płynących przez obszar pięciu gmin,
aŜ siedem przepływa przez gminę Zgierz. Liczne zbiorniki otwarte stanowią uzupełnienie zasobów
wód powierzchniowych.
Poza zasobami powierzchniowymi istnieją na terenie LGD bogactwa podziemne w postaci zasobów
w miejscowości Rogóźno i jej okolicach - węgla brunatnego, soli kamiennej, wód termalnych, wód
mineralnych, termalnych wód solankowych.
Pod względem nagromadzenia zasobów i ich specyficznej geologicznej budowy, Rogóźno i jego
okolice stanowią wyjątek w skali Polski i Europy.
Na terenach objętym działaniem LGD istnieją równieŜ zasoby kruszyw naturalnych.
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Wg zawartych w ZSROW informacji dotyczących zasobów podziemnych zbiorników termalnych
ich sumaryczna powierzchnia wynosi : 707,44 km2, zasobność : 103,96 km2, potencjalne zasoby
energii cieplnej zgromadzone w wodach geotermalnych : 800 087,0 tys. tpu.
Na obszarze LGD znajdują się równieŜ rezerwaty przyrody i pomniki przyrody:
•

Rezerwat jałowców „Ciosny” w Rosanowie, gmina Zgierz, o pow. 2,4 ha rośnie tu około
8.000 jałowców.

•

Rezerwat Dąbrowa Grotnicka - jeden z największych rezerwatów w regionie łódzkim o pow.
100,5 ha, połoŜony w północnej części Lasu Grotnicko – Lućmierskiego, objęty siecią Natura
2000.

•

Rezerwat Grądy nad Lindą na terenie Nadleśnictwa Grotniki o łącznej pow. 56 ha;

•

Rezerwat Grądy nad Moszczenicą o pow. 42,1 ha znajduje się w północnej części Lasów
Szczawińskich.

•

Rezerwat „Błonie” w Błoniu – Topoli o powierzchni 20,74 ha.

•

105 pomników przyrody: 33 dęby szypułkowe, 5 dębów bezszypułkowych, 27 lip
drobnolistnych, 10 jesionów wyniosłych, 7 grabów, 5 kasztanowców, 3 klony - jawory,
1 klon zwyczajny, 3 modrzewie europejskie, 3 topole białe, 3 wiązy, 2 sosny, 1 bluszcz,
1 buk pospolity, 1 tuja.

•

3 obszary chronionego krajobrazu: Pradolina Warszawsko–Berlińska, część otuliny Parku
Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Puczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu
łącznej pow. 2.000 ha.

•

6 alei pomnikowych:
- Glinnik wzdłuŜ drogi do Szczawina – aleja złoŜona z 72 drzew (buki i lipy),
- Wypychów – aleja lipowa złoŜona z ok. 35 drzew,
- Grotniki – aleja lipowa złoŜona ze 182 drzew,
- Łagiewniki Nowe wzdłuŜ drogi Zgierz – Stryków aleja klonów srebrzystych - 250 drzew,
- Dalików – aleja grabowa,
- wzdłuŜ drogi Gostków – Poddębice aleja wielogatunkowa składająca się z 36 drzew.

•

17 parków: Piaskowice, Lućmierz, Kębliny, JeŜewo, DzierŜązna, Glinnik, Bronów, Ner,
Dalików, Stary Gostków, Biernacie, Sarnów, Gajówka, Błonie - Topola, Gawrony, Prądzew,
Siedlec.

o
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WyŜej wymienione walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz atut połoŜenia obszaru LGD w
centralnej Polsce, w pobliŜu duŜych miast takich jak Łódź, Zgierz i Łęczyca zaowocowały
utworzeniem atrakcyjnych szlaków turystycznych: pieszych, rowerowych i konnych, m.in.:
- szlak do rezerwatu „Ciosny” (9 km), - gmina Zgierz
- szlak ze Smardzewa do Łodzi (9 km), - gmina Zgierz
- szlak Zgierz – Lućmierz (16 km, fragment „Szlaku Pamięci Hitlerowskiego Ludobójstwa”), gmina Zgierz
- szlak Lućmierz - Smardzew (22 km), - gmina Zgierz
- szlak Łagiewniki – Biała (18 km), - gmina Zgierz
- przez Malinkę i Swędów (35 km), - gmina Zgierz
- do rezerwatu jałowców (16 km),
- do Palestyny (33 km),
- do Ziemi Parzęczewskiej (41 km),
- w środku Polski (17 km, fragment dalekobieŜnego szlaku po województwie łódzkim),
- szlak tranzytowy (10 km, fragment szlaku ogólnopolskiego, włączenie w sieć międzynarodową
np. Eurovelo),
- szlaki im. M. Konopnickiej (13,5 km),
- szlak Św. Faustyny Kowalskiej (15 km),
- agroturystyczny Szlak Rowerowy na terenie gminy Zgierz (33 km) – gmina Zgierz
- łącznikowy agroturystyczny szlak rowerowy (9 km),
- agroturystyczny szlak konny (17 km), - gmina Zgierz
- piesza trasa Szlakiem Bojowym 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (14,6 km),
- rowerowa trasa Szlakiem Bojowym Kresowej Brygady Kawalerii (22 km) – gmina Zgierz
Jak widać z wyŜej wymienionych szlaków turystycznych, aŜ dziewięć znajduje się z terenie gminy
Zgierz.

Analizowany teren Rogóźna i jego okolic wraz ze swoimi zasobami, stanowi istotne wzmocnienie
potencjału obszaru LGD, w zakresie moŜliwości rozszerzenia istniejącej oferty turystycznej i
wypoczynkowej o uzdrowiskową, na bazie termalnych solanek i zasobów borowinowych.
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2.1.3. Charakterystyka terenu objętego analizą.
Obszar objęty analizą obejmuje miejscowości połoŜone na terenie występowania złóŜ
podziemnych, w tym: soli kamiennej, węgla brunatnego, mineralnych wód termalnych oraz
solanek. Analizą objęto równieŜ występujące na tym obszarze złoŜa powierzchniowe torfów oraz
zasoby wód, w tym cieków i otwartych zbiorników wodnych.
Z uwagi na centralne połoŜenie na tym obszarze miejscowości Rogoźno, otaczające ją
miejscowości, pozostające w bezpośrednim oddziaływaniu złóŜ podziemnych określono w tytule
opracowania jako „okolice miejscowości Rogoźno”.
Do okolic Rogóźna zgodnie z zasięgiem występowania złóŜ soli kamiennej i węgla brunatnego
zalicza się sołectwa:
- Gieczno, Lorenki, Brachowice, Kwilno, Władysławów, Besiekierz Nawojowy, Wolę Rogozińską,
Warszyce, Bądków, Kotowice, Jasionkę, Astachowice (z miejscowością Kotowice), Grabiszew,
Wypychów, Wolę Branicką.

Zestawienie danych podstawowych obszaru objętego analizą

l.p.

Sołectwo

1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
9
10
11
12
13
14

Rogóźno
Gieczno
Lorenki
Brachowice
Kwilno
Władysławów
Besiekierz Nawojowy
Besiekierz Rudny
Astachowice
Bądków
Grabiszew
Warszyce
Wola Rogozińska
Jasionka
Wypychów
Wola Branicka

Obszar [ha]

Razem
Źródło: dane Urzędu Gminy Zgierz 2007r.

265,75
176,40
413,40
285,90
858,00
413,87
678,10
518,04
476,00
339,50
173,10
240,00
260,82
365,30
343,87
495,35
6308,40

Miejscowości
Rogóźno
Gieczno
Lirenki
Brachowice
Kwilno
Władysławów
Besiekierz Nawojowy
Besiekierz Rudny
Astachowice, Kotowice
Badków
Grabiszew
Warzyce
Wola Rogozińska
Jasionka
Wypychów
Wola Branicka, Michałów

Ludność
[osoby]
124
320
139
130
129
140
188
224
140
120
70
92
100
127
140
147
2330
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Obszar objęty analizą
Mapa występowania złóŜ węgla brunatnego i soli kamiennej oraz bezpośrednie sąsiedztwo

2.1.4. Historia
Pierwsza wzmianka o wsi Rogoźno pochodzi z roku 1350. Na początku XVI w. wsie Rogosyenska
Volya et Rogoschno, naleŜały do Rogozińskich i Sobockich.
W roku 1576 Stanisław Rogoziński miał folwark, dwie zagrody, młyn i pustą karczmę.
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Na początku XIX w. wieś prywatna Rogóźno liczyła 5 domów i 38 mieszkańców. Rogóźno i Wola
Rogozińska stanowiły jedne dobra do połowy XIX w. W ich skład wchodziły dodatkowo: Rudno,
Lorenki, Wały, Władysławów i Kwilno. W roku 1886 dobra Rogóźno składały się z folwarków:
Rogóźno, Lorenki i Sarnia oraz młyna wodnego Gać.
Gieczno
Pierwsza wzmianka o Giecznie pojawia się w 1350 roku. Od 1543 roku do XVII wieku Gieczno
występuje jako miasto. Równolegle ze wsią powstał w Giecznie kościół w 1437 roku.
Obecny kościół w Giecznie wybudowany został w 1717 roku i jest jednym z cenniejszych
zabytków na terenie Gminy.
Lorenki
W 1881 r. Lorenki były własnością H. Gomolińskiego.
Pierwotnie (1350 r.) teren ten, to trzy wielkie posiadłości: Gieczno, Rogóźno i Besiekierz.
Wszystkie inne wsie w tym rejonie powstały później, a folwark Lorenki, wszedł w skład dóbr
Rogoźno.

Znajdował

się

tu

1

budynek

murowany,

drzewa,

las

i

młyn

wodny.

W roku 1977 wsią sołecką były Stare Lorenki, natomiast Lorenki były ich częścią.
W roku 1988 wsią sołecką zostały Lirenki z przypisanymi jej Starymi Lorenkami.
Brachowice
Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1386 roku. W XIX wieku Brachowice liczyły 11
domów i 109 mieszkańców.
Kwilno
Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z początku XVI w., jako wieś w parafii Gieczno. W 1512 r.
stanowiła jedną własność z Gozdowem. W roku 1575 była posiadłością Rogozińskich. W 1827 r. ta
prywatna wieś liczyła wtedy 11 domów i 104 mieszkńców. W roku 1884 istniało juŜ 49 domów i
390 mieszkańców. Przed 1886 r. wieś Kwilno, z 51 osadnikami wchodziła w skład dóbr Rogoźno
Władysławów
NaleŜały do dóbr Rogóźno i uwaŜa się, Ŝe powstały w okresie po 1863 r.
Pierwsze informacje mówią o dwóch wsiach wchodzących w skład dzisiejszego sołectwa – kolonia
Władysławów, która liczyła 26 domów, 239 mieszkańców i 539 mórg i kolonia Wały licząca 6
domów i 56 mieszkańców.
Astachowice
Pierwsza wzmianka o Astachowicach pochodzi z 1350 roku. Wieś Kotowice pierwszy raz pojawia
się w dokumentach historycznych w 1391 roku jako Cothouicza.
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Bądków
Pierwsze zapisy o tej miejscowości pojawiają się początku XVI w. jako Bendków wieś w parafii
Modlna.
Warszyce
Najstarsze zapiski dziejów sięgają o miejscowości z 1391 r. W początkach XVI w. dwór z
folwarkiem w Warszycach naleŜały do parafii w Modlnej, zaś wieś do parafii w Giecznie. W
początkach XIX w. występują juŜ jedne Warszyce w parafii Gieczno. Liczyły wtedy 7 domów, 69
mieszkańców. Pod koniec tegoŜ wieku liczba domów wzrosła do 11, liczba mieszkańców do 109.
Wieś liczyła 162 morgi. Do niedawna istniały Stare i Nowe Warszyce.
Wola Rogoziźnska
Związana z pobliskim Rogóźnem, dzieliła jego losy. Później wchodziła w skład dóbr rogózińskich..
W 1827 r. były dwie części – Rogózińska Wola miała 14 domów i 107 mieszkańców, a Rogozińska
Wola tyle samo domów i 118 mieszkańców. Na podstawie „Słownika Geograficznego Królestwa
Polskiego” wnioskuje się dwie wersje: wieś Wola Rogozińska połoŜona w odległości 20 wiorst od
Łęczycy miała 38 domów i 222 mieszkańców, a wieś włościańska Rogozińska Wola znajdowała się
w odległości 24 wiorst od Łęczycy i miała 74 domy i 263 morgi obszaru. W 1883 r. wieś Wola
Rogózińska liczyła 74 mieszkańców uprawiających 363 morgi. Ostatni urzędowy wykaz nazw
województwa łódzkiego z 1988 r. podaje nazwę sołectwa „Wola Rogózinska”, natomiast w
Uchwale Rady Gminy Zgierz z 1999 r. przyjęto nazwę „Wola Rogozińska”.
Besiekierz Nawojowy
Do XVI wieku występuje jedna nazwa Besiekierz, która pojawia się po raz pierwszy w zapiskach z
1350 roku, jako Biesiekieres.
Nazwa Besiekierz wywodzi się od staropolskiego słowa „kierz”, co oznacza dzisiejszy „krzak” oraz
przedrostka „bez”. W połączeniu oznaczało to miejsce bez krzaków - Biezkrze.
Dobra te naleŜały do rodu Besiekierskich.
W początkach XVI wieku występują juŜ wszystkie współcześnie uŜywane nazwy.
Besiekierz Nawojowy drugą część swojej nazwy wywodzi od imienia jednego z właścicieli
Nawoja.
Besiekierz Rudny
W początkach XIX wieku Besiekierz Rudny liczył 3 domy i 17 mieszkańców. Na terenie Sołectwa
jeszcze niedawno występowały dwa przysiółki o nazwie Budy i Rudno.
Budy to najprawdopodobniej osadnictwo XIX - wieczne, nieco starsze jest Rudno, które w 1827
roku liczyło 1 dom i 5 mieszkańców.
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Wypychów
W roku 1576 wieś Wipichowo w parafii Gieczno, własność Sobockiej, która miała dwa łany, dwóch
zagrodników i czterech osadników.
Na początku wieku XIX Wypychów to wieś, która liczyła dziewięć domów i 102 mieszkańców
(w dalszym ciągu własność prywatna) i folwark. Koniec tego wieku to wieś z 27 osadami,
na powierzchni 208 mórg.
Folwark w 1888 r. liczył 314 mórg, w tym : 193 morgi gruntów ornych i ogrodów,47 mórg łąk,
57 mórg pastwisk, 3 morgi zajmowały wody, a nieuŜytki 14 mórg.
W skład folwarku wchodziły: 1 budynek murowany (prawdopodobnie dwór) oraz 8 drewnianych.
Do folwarku naleŜały takŜe pokłady torfów.
Jasionka
Pierwsze zapiski o wsi pochodzą z 1396 roku. Była wówczas posiadłością Karśnickich. W 1827
roku wieś liczyła 10 domów i 110 mieszkańców, naleŜała do parafii Modlna i była własnością
prywatną.
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2.1.5. PołoŜenie geomorfologiczne i budowa geologiczna
Miejscowość Rogóźno i jej okolice, połoŜona jest w obrębie krainy o nazwie WyŜyna Łódzka.
Obszar ten naleŜy do jednostki geologicznej zwanej niecką łódzką, naleŜącą do pasa niecek
środkowopolskich, znajduje się w przybliŜeniu na 140,00 m wysokości bezwzględnej.
W klasyfikacji fizyczno-geograficznej autorstwa Jerzego Kondrackiego (1988 r.) teren (318.1-2)
połoŜony jest na Nizinach Środkowopolskich, w obrębie mniejszej jednostki - makroregionu
nazywanej Niziną Południowo-Wielkopolską.
Autor wydzielił te regiony w przestrzeni, poniewaŜ wykazują pewien stopień wewnętrznej jedności
wynikający z ich połoŜenia geograficznego, historii rozwoju, charakteru współczesnych procesów
geograficznych oraz wzajemnego powiązania poszczególnych elementów tworzących daną
jednostkę.
Najmniejszą z nich jest Wysoczyzna Łaska (318.19), która obejmuje zachodnią część obszaru i
posiada zbliŜone cechy środowiskowo-krajobrazowe. Stanowi ona wschodnią część wyŜej
wymienionej Niziny Południowo - Wielkopolskiej.
Pod względem rzeźby jest ona denudacyjną równiną morenową o wysokości do 213,00 m n.p.m.
W krajobrazie występują ciągi wydm oraz pagóry morenowe. Region ten jest pochylony ku
północnemu-zachodowi i zachodowi. Wschodnia część badanego obszaru zawiera się w jednostce
Równina Łowicko-Błońska (318.72), równiny leŜącej na południe od dolin Wisły i Bzury.

W klasyfikacji prof. Anny Dylik (1973 r.), teren ten jest w zasięgu Pasa Wielkich Dolin, na
północnym skraju Wzniesień Łódzkich, w kierunku północnym do pradoliny WarszawskoBerlińskiej. ”Jednoczy w sobie cechy obszarów wyŜynnych i niŜowych”. Charakter krajobrazowi
nadają wzgórza morenowe.
Pod względem budowy geologicznej teren ten charakteryzuje bruzda środkowoeuropejska oraz Wał
Kujawski (obszar fałdowań mezozoicznych).
Obszar okolic Rogóźna jest bardzo ciekawy pod względem geologicznym.
W latach 50 - tych XX stulecia planowano tu powstanie uzdrowiska z uwagi na odkrycie bogatych
zasobów wód mineralnych.
W latach 50 –tych i 60 – tych rozwaŜano moŜliwość uruchomienia kopalni węgla brunatnego jako
alternatywy dla lokalizacji kopalni w Bełchatowie.
ZłoŜa Rogozińskie uznano jako złoŜa eksploatacyjne. Znajdują się one jednak na wysadach solnych
i istniało zagroŜenie zasolenia wód powierzchniowych Moszczenicy, Bzury i Wisły.
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Obszar Rogóźna i okolic był wielokrotnie badany geologicznie.
Budowa osadów czwartorzędowych omawianego obszaru jest zróŜnicowana.
W Kotowicach i na południe od tej wsi występują kry utworów starszych od czwartorzędu,
pochodzą ze zlodowacenia południowo-polskiego.
We wschodniej jego części obszaru okalającego Rogóźno, dno doliny rzeki Moszczenicy wyściełają
mułki, piaski i Ŝwiry rzeczne z holocenu, reprezentują one fację korytową i częściowo powodziową.
Przewagę stanowią piaski głównie średnioziarniste z przewarstwieniami mułków i Ŝwirów.
Na południowy-zachód i północny-zachód od rzeki Moszczenicy, są piaski i Ŝwiry stoŜków
napływowych z neoplejstocenu, pozostałe po zlodowaceniu północnopolskim. PołoŜone są na
terenie równiny z bardzo płytko występującym poziomem wód gruntowych, z licznymi ciekami
wodnymi, które nie wytworzyły dolin. Teren ten nawiązujący do pradoliny, zbudowany jest z
osadów piaszczystych, których miąŜszość wzrasta w kierunku północnym. Kierując się dalej w
kierunku zachodnim znajdują się piaski i Ŝwiry wodnopolodowcowe, z neoplejstocenu, po
zlodowaceniu środkowopolskim, stadiału mazowiecko-podlaskiego.
Na zachód od północnej części Rogóźna występuje glina zwałowa, z neoplejstocenu, po
zlodowaceniu środkowopolskim stadiału mazowiecko-podlaskiego (180,0-200 tys. lat temu). Glina
ta osiąga średnio miąŜszość 6,0 – 8,0 m. Występuje wyrywkowo w deformacjach
glacitektonicznych i wtedy miąŜszość tego osadu podlega znacznym wahaniom. Glacitektonika
oznacza deformacje podłoŜa i bezpośredniego przedpola lodowca, spowodowanego naciskiem lodu
lodowcowego i jego tarciem o podłoŜe. W składzie petrograficznym przewaŜają wapienie
paleozoiczne, na drugim miejscu występują skały krystaloiczne. Charakterystyczna jest duŜa
zawartość skaleni (23,4%) i znikoma wapieni lokalnych. Zanik lodowca tego stadiału powodował w
pewnych strefach sypanie stoŜków o znacznej miąŜszości.
W 6,0 – 8,0 metrowych terasach są one omal identyczne z materiałem wypełniającym suche doliny
lub gromadzącym się u podnóŜa stoków.
Odkryto na tym obszarze kruszywo naturalne w kat. C1, które stanowią piaski, Ŝwiry i pospółki.
Są to utwory pochodzące głównie z okresu zlodowacenia środkowopolskiego, zróŜnicowane w
zaleŜności od formy tworzenia. Nadają się one do konserwacji dróg, produkcji wyrobów
betonowych oraz do zapraw i wypraw budowlanych.
Kruszywo jest na terenie województwa łódzkiego surowcem dość powszechnie występującym.
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ZłoŜa kruszywa naturalnego na analizowanym terenie (stan na 31.12.2000 r.)

Nazwa złoŜa

Zasoby w tys. Mg

Stan zagospodarowania
złoŜa

Geologiczne bilansowe

Wydobycie
w tys. Mg

Przemysłowe

Celestynów - ZłoŜe eksploatowane
Kotowice
ZłoŜe zaniechane
Grabiszew

217

217

22

-

-

-

Grabiszew II ZłoŜe zaniechane
ZłoŜe
zagospodarowane,
eksploatowane
Kotowice
okresowo
ZłoŜe
eksploatowane
Kotowice II
KotowiceIII ZłoŜe eksploatowane
ZłoŜe
zagospodarowane,
KotowiceIV
eksploatowane
okresowo

17

106

-

143
106

143
106

19
15

280

280

-

źródło: internet
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2.1.6. Szkic geologiczny okolic Rogoźna

źródło: Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, Arkusz nr 590- Zgierz, (Klatkowa H., Kamiński J., Szafrańska D., 1991).

LEGENDA:
------------ Sieć rzeczna
okres
Heliocen

osady

Torfy (borowiny) i namuły organiczne na piaskach
rzecznych, miejscami humusowych
Piaski rzeczne, miejscami humusowe, tarasów zalewowych
Plejstocen Piaski eoliczne w wydmach
Piaski eoliczne na piaskach
Piaski, Ŝwiry i mułki stoŜków napływowych na glinach
piaszczystych zlodowacenia pn.-polskiego
Piaski, Ŝwiry i mułki stoŜków napływowych na glinach
zwałowych zlodowacenia Warty
Piaski i piaski rzeczne z mułkami terasów nadzalewowych
4-8 m n.p.m. rzeki
Piaski i mułki deluwialne
Piaski i piaski ze Ŝwirami wodnolodowcowe górne
Gliny zwałowe

barwa
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2.1.7. Klimat
Przez większą część roku na terenie objętym analizą (ok. 8 miesięcy) mamy do czynienia z
dodatnim bilansem promieniowania słonecznego (ziemia przyjmuje więcej ciepła niŜ oddaje).
W wyniku wieloletnich badań, prowadzonych na stacji Łódź – Lublinek, ustalono średnią ilość
godzin ze słońcem w ciągu roku, wynoszącą 1560,4 (4,3 godziny dziennie).
Latem, pogodę na analizowanym obszarze kształtują masy powietrza z zachodu (wyŜ azorski), zimą
obszar pozostaje pod wpływem niŜu islandzkiego. Średnia roczna temperatura dla Łodzi i okolic
obliczona z wielolecia (1951-2006) wynosi 7,99 ºC, a wartość średniej rocznej sumy opadów to
578,6 mm. Występuje tu przewaga wiatrów z kierunków zachodnich, a najdłuŜszą porą roku jest
lato (około 100 dni).
Specyfiką tego obszaru jest występujący na nim bioklimat (mikroklimat);
Obszar analizowany charakteryzuje się korzystnym bioklimatem nizinnym z zaznaczającymi się
wpływami bioklimatu leśnego. Zaletą bioklimatu nizinnego jest niska inwazyjność klimatyczna w
organizm (stabilność ciśnieniowa), co jest korzystne dla warunków uzdrowiskowych, w leczeniu
róŜnych schorzeń oraz rekonwalescencji.
Są to odpowiednie warunki klimatyczne dla wypoczynku dzieci i osób o osłabionej kondycji
fizycznej.
Występowanie równoczesne bioklimatu leśnego (bór sosnowy młody i średni wiekowo) stanowi o
korzystnych właściwościach dla realizacji lecznictwa uzdrowiskowego.
Dla klimatoterapii istotne są cechy zespołu solarnego: roczna suma usłonecznienia przekracza 1500
godzin, moŜliwe warunki dla helioterapii występują rzez 9 miesięcy w roku, a optymalne przez
ponad 6 miesięcy.
Pod względem leczniczych walorów klimatu okolic Rogoźna wyróŜniono na badanym terenie
pogody oszczędzające organizm wiosną i latem, silnie obciąŜające zimą.
Wilgotność powietrza jest mała bądź bardzo mała. DuŜe przewietrzanie spowodowane jest znaczną
ruchliwością powietrza, wymiana mas powietrza między warstwą koron, a dnem jest znaczna.
W borach sosnowych jest niska, czasami średnia produkcja tlenu to znaczy, Ŝe w drzewostanach
dojrzałych wytwarzane jest w ciągu roku 5,0 Mg tlenu na obszarze 1 ha.
W młodych lasach produkcja ta jest wyŜsza i wynosi 10,0 ÷12,0 Mg. Powietrze, szczególnie w
porannych godzinach zawiera ozon (średnio 0,015 mg/m³). Zawartość aeroplanktonu1 w lesie jest
1

Aeroplankton - ogół organizmów unoszących się biernie w atmosferze, które nie mogą przeciwstawić się ruchom
powietrza. Do organizmów takich naleŜy zaliczyć bakterie, zarodniki grzybów, drobne pajęczaki, owady i inne drobinki
organiczne. Struktura aeroplanktonu uzaleŜniona jest od pory roku i od środowiska w jakim występuje. (źródło:
Wikipedia).
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nieduŜa, dzięki bakteriobójczym i grzybobójczym własnościom naturalnych substancji roślinnych i
ozonu.
Dopływ energii promienistej do dna wysokopiennego lasu (bór sosnowy) połoŜonego na zachód od
Rogóźna jest duŜy i waha się od 40 % do 90%.
Specyficzną cechą oświetlenia borów sosnowych jest jego względna jednorodność przestrzenna,
wynikająca z wielokrotnego rozproszenia światła na igłach w koronach sosen. Ta duŜa świetlistość
wpływa kojąco, gruntując w człowieku poczucie bezpieczeństwa.
Wokół brzozy, sosny i jałowca panuje strefa wolna od bakterii w odległości 3,00 ÷ 5,00 metrów.
Dodatkowo fitoncydy wydzielane przez drzewa zmniejszają stęŜenie mikroorganizmów
chorobotwórczych o 46 ÷ 75 %.
Bory sosnowe są typem środowiska oddziałującym leczniczo na choroby układu oddechowego.
Substancje lotne, poza silnym działaniem dezynfekcyjnym, obniŜają ciśnienie krwi i wpływają
tonizująco na układ nerwowy. Środowisko borów sosnowych jest praktycznie wolne od czynników
chorobotwórczych zarówno mikrobiologicznych jak i alergicznych. Bioklimat borowy ogranicza,
nawet u ludzi młodych i zdrowych, sprawność ruchową i spowalnia refleks, działając relaksacyjnie.

2.1.8. Wody podziemne
Zasobność terenu w wody podziemne jest dobra, są to wody wydmowe i wokółwydmowe,
związane z polami wydmowymi, na których odpływ powierzchniowy jest utrudniony. Zagłębienia
bezodpływowe, w których znajdują się mokradła i zbiorniki wodne stwarzają warunki do
zaistnienia równowagi parowania lokalnie wzmoŜonego. MoŜliwość zanieczyszczenia wód I
poziomu uŜytkowego jest średnia.
Dominujący typ formacji wodonośnych na tym terenie to typ szczelinowy, a we wschodniej jego
części – porowo - szczelinowy. Płytko występujące wody są związane z poziomem wód
czwartorzędowych. Są to najczęściej wody zaskórne (wierzchówki) występujące w okresach
bezpośrednio po opadach i wody zawieszone utrzymywane przez płaty gliny. Głębokość
występowania zwierciadła wód podziemnych na wschodzie i południowym-wschodzie tego obszaru
wynosi 0-5 m (wahania roczne 0,5-1,5 m), a na zachodzie 5-20 m (wahania roczne 0,2-2,0 m), co
wiąŜe się z duŜą miąŜszością skał czwartorzędowych. Pod względem zasilania podziemnego i
powierzchniowego w odpływie całkowitym notuje się równowagę obu rodzajów zasilania
wynoszące 45-55 %. Wody podziemne występują takŜe w poziomach górno i dolno kredowym oraz
jurajskim.
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Wody rejonu Rogóźna mają zmienną mineralizację. Znajdują się tu wody mineralno-geotermalne
określane jako: wody chlorkowo – siarczanowo - wapniowe i chlorkowo –siarczanowo –
wodorowęglanowo – sodowo - potasowe.
Wody te okalają masyw solny, od którego są odizolowane nieprzepuszczalną czapą gipsową. Na
terenie tym nastąpiło skoncentrowanie w niektórych poziomach warstw mezozoicznych, wód
mineralnych związanych z wysadem solnym. Wody te zostały udokumentowane i rozpoznane.
Pierwszy poziom wody podziemnej cechuje największy stopień zasolenia, znajduje się on w
obrębie centralnej i północnej części powierzchni wysadu solnego.

2.1.9. Wody powierzchniowe
W wyniku pracy nad załoŜeniami planu perspektywicznego gospodarki wodnej w Polsce,
prowadzonych w komitecie Gospodarki Wodnej przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, cały
obszar Polski podzielono na 34 regiony hydrograficzne. Analizowany obszar połoŜony jest w
regionie (nr 20.), który dotyczy zlewni dalszych lewostronnych dopływów Wisły od Pilicy do ujścia
Brdy.
Bilans roczny regionu zlewni dalszych lewostronnych dopływów Wisły
od Pilicy do ujścia Brdy
Bilans wodny

współczynnik

opad

odpływ

straty

-roczny w mln m3

6 336

1 102

5 234

_____

-w okresie letnim w mln m3

3 952

420

3 532

_____

-okres roczny w mm

524,4

91,2

433,2

0,174

-półrocze letnie w mm

327,1

34,8

292,3

0,106

odpływu

źródło: śurawski M., 1977.

Przez Rogóźno i jego okolice przepływają dwie rzeki: Moszczenica i jej dopływ Czerniawka,
znajdują się tu równieŜ zbiorniki bezodpływowe (stawy).
Podstawowe dane rzek

Lp.

Nazwa cieku –
rzeki

ZagroŜenie
powodziowe
Ogółem uregulowane odcinki [km]
Długość [km]

1 Czerniawka

16,2

8,5

brak

2 DzierŜązna

11,7

3,1

brak

źródło: Strategia Rozwoju Gminy Zgierz 2006r.
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Wykaz większych zbiorników wodnych na terenie objętym analizą
Lp. Nazwa zbiornika

Miejscowość

Powierzchnia [ha]

Pojemność
[tys. m3]

2

Młyn - stawy

Wola Branicka

4,60

460,00

3

Stawy

Bądków

6,65

92,00

4

Stawy

Kotowice

8,20

100,00

Źródło : Strategia Rozwoju Gminy Zgierz 2006r.

Źródła cieków występujące w centralnej i wschodniej części tego obszaru są mało wydajne, a ich
wpływy porowe występują w piaskach i Ŝwirach. Zlewnia rzeki Moszczenicy znajduje się na
obszarach morenowych starszych zlodowaceń.
Sieć rzeczna powiatu zgierskiego wykształciła się w okresie po wycofaniu się lądolodu
warciańskiego (interglacjał emski: 130-115 tys. lat temu), kiedy panował wilgotny klimat i rzeki
zwiększyły swój potencjał erozyjny. Skutkiem tego rzeki wcięły się w południowej,
wysoczyznowej części, i następnie osadziły wyerodowany materiał na płaskich równinach w części
północnej.
Znajdujące się na analizowanym obszarze rzeki mają typowe dla Polski warunki wodne. Wezbrania
następują dwukrotnie: wiosną na skutek roztopów i latem dzięki wzrostowi opadów.
Na początku stycznia pojawia się pokrywa lodowa, a jej zanik określono na drugą połowę lutego.
Czas trwania pokrywy lodowej wynosi średnio 21- 40 dni.
Cieki płynące przez okolice Rogoźna to Moszczenica i Czerniawki, które obejmuje zlewnia rzeki
Bzury.
Typ ustroju rzecznego jest niwalny, średnio wykształcony, poniewaŜ średni przepływ miesiąca
wiosennego nie przekracza 130% średniego przepływu rocznego.
Dynamika stanów wody wskazuje na występowanie ustroju kontynentalnego. Analizowany obszar
znajduje się w podobszarze, w którym występuje jedna kulminacja zwierciadła wiosną. Główna
alimentacja roztopowo-opadowa zachodzi wiosną, natomiast zimą zwierciadło wód osiąga
połoŜenie najniŜsze (mieszczące się w stanach średnich).
W strefie klimatycznej, w której znajduje się powiat zgierski występują dwa rodzaje wezbrań
powodziowych: występujące wczesną wiosną wezbrania roztopowe i letnie (lipiec–sierpień)
wezbrania opadowo-rozlewowe. Nie stanowią statystycznie duŜych zagroŜeń podtopowych.
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Czystość wód Moszczenicy
W 2006 roku, podobnie jak w latach wcześniejszych, rzeka Moszczenica kontrolowana była w
trzech profilach pomiarowo-kontrolnych, w miejscowościach: Stryków (44,3 km), Swędów (41,4
km) oraz Gieczno (24,6 km).
W punktach kontrolnych Stryków i Gieczno jakość wody spełniała normy IV klasy czystości.
Do tej klasy w obu punktach kwalifikowały wodę stęŜenia wskaźników fizycznochemicznych:
barwy, parametrów tlenowych (BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr), azotu Kjeldahla oraz biologicznych:
chlorofilu „a” i ogólnej liczby bakterii coli.
W punkcie kontrolnym w Giecznie dodatkowo do IV klasy czystości zaliczały wodę stęŜenia
zawiesiny ogólnej, azotanów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i liczba bakterii coli typu
fekalnego.

Fotografia . Rzeka Moszczenica w okolicy Kotowic (fot. A. Lesiewicz).

MoŜna i naleŜy przypuszczać, Ŝe zanieczyszczenie rzeki w wyŜej określonych punktach
pomiarowych pochodzi z punktów zrzutu ścieków znajdujących się tuŜ przed tymi punktami.
W górnym biegu rzeki na terenach gminy Zgierz jest wiele stanowisk połowu ryb, co świadczy o
tym, Ŝe wody Moszczenicy mają tam klasę pozwalającą na ich bytowanie.

„ Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych

29

oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa”.

Czerniawka jest lewym dopływem Moszczenicy, znajduje się w południowej części badanego
obszaru, na południowy-wschód od Celestynowa.

2.1.10.Gleby
Tam, gdzie w podłoŜu dominują utwory piaszczyste i Ŝwirowe występują głównie gleby w niskich
klasach przydatności rolniczej. Na terenach, gdzie przewaŜają utwory ilaste i gliniaste (równinna
wysoczyzna morenowa, falista wysoczyzna morenowa) wykształciły się korzystne warunki
glebowe (czarne i szare ziemie, gleby brunatne). Gleby orne są średniej jakości o przewadze klas
bonitacyjnych: IVa i IVb. Na badanym obszarze dominują gleby terenów nizinnych, brunatne,
pseudobielicowe oraz bielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych i gliniastych.

Gleby bielicowe wytworzone z piasków słabo gliniastych znajdują się na wschód od Rogóźna.
Wykształciły się one w środowisku kwaśnej roślinności borowej. Gleby te zaliczane są do klasy V,
rzadziej IV, do gleb Ŝytnich. Zawierają 5-10 % części <0,02 mm. Gleby te na ogół charakteryzują
się niekorzystnymi stosunkami wodnymi, są przewaŜnie słabo próchniczne i kwaśne, a takŜe ubogie
w związki fosforowe i potasowe.
Gleby bielicowe wytworzone z piasków gliniastych połoŜone są wzdłuŜ drogi wiodącej
z Białej w kierunku Piątku. Są to tzw. szczerki, pochodzenia plejstoceńskiego posiadają 10 ÷ 20%
części < 0,02 mm. Gleby bielicowe cechuje brak zwięzłości ze względu na słabą próchniczość,
małą zawartość części spławialnych oraz niekorzystne właściwości wodne. Gleby te podesłane są
gliną lodowcową.
Gleby bielicowe wytworzone z glin zwałowych i piasków naglinowych i naiłowych lekkich
(zawierają w wierzchnich warstwach do 20 % części < 0,02 mm) i średnich (zawierają
w wierzchnich warstwach 20 - 35 % części < 0,02 mm) znajdują się na terenie okolic wsi
Astachowice, Kotowice oraz na wschodnich obrzeŜach charakteryzowanego obszaru.
Gleby bielicowe najczęściej powstają pod lasami szpilkowymi, pokryte są grubym poziomem
próchnicy surowej (butwiny). Gleby te charakteryzują się niską zawartością próchnicy, są silnie
zakwaszone i cechuje je niska przyswajalność składników mineralnych.
Nie stanowią gleb przydatnych rolniczo równieŜ z powodu zbytniej przepuszczalności, a zatem
niskiej wilgotności i ubóstwa w składniki pokarmowe roślin.
Gleby bagienne (błotne) mułowo - bagienne występują wzdłuŜ rzeki Moszczenicy.
Powstają one w procesach torfotwórczych przy współudziale procesów aluwialnych lub
mułotwórczych. Profil gleb jest warstwowy, mogą występować na przemian warstwy torfu róŜnego
pochodzenia, warstwy mułów oraz namułów (z domieszką CaCO3).
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Gleby te cechuje wysoki poziom uwodnienia, z uwagi na częste podleganie zalewom.
Są one zasobne w składniki pokarmowe roślin.
Omawiając właściwości tych gleb warto wspomnieć o ich właściwościach termicznych. Początek
okresu z ustaloną średnią dobową temperaturą gleb na głębokości 10 cm powyŜej 0oC – przypada
na drugą połowę lutego, natomiast powyŜej 10oC – na koniec miesiąca kwietnia.
Podczas wydzielania stref róŜnej długości okresu z temperaturą gleby 6 -15oC, wyróŜniono tu strefę
II cechującą się początkiem średniej temperatury powyŜej 6oC w czasie pierwszej dekady miesiąca
kwietnia, przy średniej długości okresu wynoszącej 41-50 dni.
Średnie sumy efektywnych temperatur gleb powyŜej 5oC wynoszą 2100oC, a średnie sumy
efektywnych temperatur gleb powyŜej 10oC wynoszą 1100oC. Szata roślinna pełni istotną rolę
buforową tych gleb dla oddziaływań oraz typu sprzęŜeń zwrotnych, pomiędzy ich termiką,
a temperaturą powietrza.
Na analizowanym terenie występuje przewaga uŜytków rolnych dobrych.

2.1.11. Flora
Analizowany obszar połoŜony jest na obszarze Krainy Mazowieckiej, w większości płaskiej niziny,
zbudowanej z ubogich utworów fluwioglacjalnych lub morenowych.
Pierwotnie Kraina pokryta była rozległymi borami sosnowymi, rzadziej występowały grądy, a w
obniŜeniach terenu: łęgi, olsy i torfowiska. Naturalną roślinność na analizowanym obszarze
stanowią grądy środkowoeuropejskie o odmianie kujawskiej, serii ubogiej.
Występują tu kontynentalne bory mieszane, a w dolinach cieków niŜowe łęgi olszowe i jesionowo olszowe siedlisk wodnogruntowych, okresowo lekko zabagnionych. Występuje tu równieŜ
krajobraz borów mieszanych i grądów (odmiana mazowiecko - podlaska), a w zachodniej części krajobraz grądowy (wariant z udziałem borów mieszanych).
Występują tu równieŜ wielogatunkowe lasy liściaste czyli grądy z udziałem dębu, lipy, buka, olchy,
a na stanowiskach Ŝwirowo – piaskowych, grądy wysokie dębu, lipy z udziałem sosny, brzozy z
poszyciami z leszczyny i bogatego runa leśnego.
Większość drzewostanów jest sztucznie przebudowanych, z przewagą sosny.
Aktualna szata roślinna składa się z dwóch grup zbiorowisk roślinnych, róŜniących się stopniem
ingerencji człowieka: zantropogenizowane – lasy i łąki, o charakterze zbliŜonym do naturalnych
zespołów roślinnych; antropogeniczne - sztucznie wprowadzone przez człowieka lub utworzone
samorzutnie na siedliskach silnie zdewastowanych.
DuŜe areały na analizowanym terenie stanowią łąki suche i podmokłe, pojedynczo występujące
drzewa oraz liczne sady. Brzegi stawów porastają zarośla trzciny i sitowia.
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Rozległe kompleksy lasu wysokopiennego ulokowane są w okolicy wsi Kotowice, na południe od
Astachowic oraz na północ od DzierŜąznej, na ubogich siedliskach, mało nieatrakcyjnych dla
rolnictwa.
Występujący tu bór sosnowy to widny wysokopienny las sosnowy najczęściej

z

domieszką brzóz. Warstwa krzewów jest luźna i złoŜona z podrostów brzóz i jałowca.
Runo jest ubogie i w zaleŜności od warunków siedliskowych, tworzą je głównie borówki i wrzos
(las iglasty).
W miejscach suchych warstwę runa tworzą mchy i porosty, z niekiedy obficie występującymi
trawami i orlicą pospolitą.
Dno doliny rzecznej (Moszczenica) porośnięte było pierwotnie przez zespoły olchowo-topolowe i
olchowo-jesionowe. Zostały one prawie w całości wytrzebione, a ich pozostałością są stare olchy,
topole i jesiony. Obecnie przekształciły się one w łęgi i łąki pobagienne z uregulowanymi
stosunkami rzecznymi.
Na terenie torfowiska niskiego, połoŜonego w północno-zachodniej części obszaru, bogatego
florystycznie, występują krzewinki i krzewy takie jak: wierzba pięciopręcikowa, wierzba szara,
bobrek trójlistkowy, kozłek lekarski, przytulia błotna oraz trawy, mchy, roślinność turzycowa.
Na badanym obszarze występują teŜ: topola czarna i topola biała, mącznica lekarska, świerk
pospolity.
Nad brzegami solnisk Rogoźna i Gieczna występuje flora słonolubna (halofity), np. Spergularia,
Salina, Presl. Przez podwyŜszone zawartości chlorków w wodach przypowierzchniowych
występuje obumieranie roślinności nieprzystosowanej do Ŝycia w tych warunkach. Lokalnie
waŜnym elementem krajobrazu są mozaiki siedlisk występujących tu często zespołów starych
stawów rybnych i glinianek.
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Okolice Woli Rogozińskiej (fot. A. Lesiewicz).

Omawiając antropogeniczne przeobraŜenia roślinności stwierdza się, Ŝe teren ten pokrywa
roślinność, charakterystyczna dla terenów, gdzie człowiek zniszczył pokrywę roślinną i utrzymuje
się ona głównie dzięki jego stałej ingerencji, zastępując roślinność naturalną ulegającą degeneracji
wskutek działań człowieka.

2.1.12. Fauna
Na podstawie regionalizacji zoogeograficznej

wyróŜnia się tu Okręg Środkowopolski

i podokręg Wielkopolsko-Podlaski.
Wśród bezkręgowców naleŜy wymienić: ogończyka akacjowego, komara brzęczącego, szerszenia,
chrabąszcza majowego i bielinka kapustnika. Z ślimaków i małŜ Ŝyją na tym terenie: krąŜałek obły,
szczeŜuja, winniczek, zatoczek pospolity i błotniarka stawowa.
Wydzielono tutaj krainę rybną - brzany w wodach śródlądowych.
Spośród ichtiofauny rzek zanotowano tu występowanie: minoga strumieniowego, ciernika, kiełbia,
śliza, kozy, płoci, piskorza, lina i okonia.
Wśród płazów i gadów zamieszkujących dość licznie okolice Moszczenicy spotkać moŜna m.in.
traszkę zwyczajną i traszkę grzebieniastą oraz liczne płazy bezogoniaste, zwłaszcza ropuchę szarą a
takŜe kumaka nizinnego, rzekotkę i kilka innych gatunków, spotyka się równieŜ Ŝmije, zaskrońce,
jaszczurki zwinki, Ŝaby i ropuchy szare.
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Z przedstawicieli ssaków zamieszkują tu takie gatunki jak: jeŜ wschodni i zachodni, mopek, nornik
północny, lis, gronostaj, tchórz, kuna leśna i borsuk. Występują tu takŜe zwierzęta hodowlane oraz
domowe.
Ptaki reprezentują takie gatunki jak: słowik szary, dzierzba rudogłowa, słowik rdzawy, skowronek
polny, przepiórka, szpak, wrona siwa, dudek, bocian biały, czajka, kuropatwa. Liczebność bociana
białego i czarnego wynosi 3 ÷ 5 par lęgowych na 100 km2.

2.1.13. Atrakcyjność turystyczna terenu.
2.1.13.1. Istniejąca infrastruktura turystyczna.

Do istniejącej infrastruktury turystycznej naleŜy zaliczyć gospodarstwa agroturystyczne na terenie
gminy, oferujące dobre warunki wypoczynku i róŜnorodne formy spędzania czasu wolego.
Gospodarstwo „Pod Akacjami” – Pan Zbigniew Hauke,
(przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym)
- nauka jazdy konnej (padok, jazda rekreacyjna)
- przejaŜdŜki bryczką, kuligi.
Gospodarstwo Pana Jana Jaroty,
(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym)
- obiekt sezonowy;
- domek kempingowy – 4 miejsca;
- pole namiotowe, ogniska;
- staw rybny – wędkowanie.
Gospodarstwo Pana Stanisława Kubiaka,
(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym)
- stawy rybne – wędkowanie;
- wędzarnia ryb;
- grzybobranie;
- ogniska.
Gospodarstwo Pana Bernarda Palmowskiego,
(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym)
- zwierzęta gospodarskie;
- świeŜe mleko;
- ciasto droŜdŜowe;
- w sezonie noclegi na sianie.
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Gospodarstwo Państwa Beaty i Stanisława Stańczyków,
(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym)
- obiekt sezonowy;
- staw rybny – wędkowanie;
- ogniska, grzybobranie;
- pole biwakowe;
- konie w zaprzęgu.
Gospodarstwo Pana Marka Telendy,
(gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym i konnym)
- bar Arizona – gorące posiłki;
- gry zręcznościowe, bilard.
Pana Zbigniewa Woźnickiego
- obiekt całoroczny: 2 pokoje – 7 miejsc noclegowych,
- domki letniskowe – 6 miejsc noclegowych,
- pole biwakowe,
- nauka jazdy konnej, jazda rekreacyjna, jazda bryczką, kuligi;
- stawy rybne, wędkowanie, kajaki;
- pełne wyŜywienie lub dostęp do kuchni;
- imprezy zbiorowe, bilard, grzybobranie.
Gospodarstwo Pana Jerzego Stańczaka,
Stajnia „Ceduła”- (gospodarstwo przy agroturystycznym szlaku rowerowym, początek szlaku
konnego)
- obiekt całoroczny: 2 pokoje – 6 miejsc noclegowych;
- jazda konna, nauka jazdy, jazda rekreacyjna i sportowa;
- ogniska, imprezy zbiorowe, biesiady, przejaŜdŜki bryczką, kuligi.
Ośrodek Rekreacyjno - Wypoczynkowy Rancho Natura Plus – Pani GraŜyna Kietla
- pole namiotowe;
- jazda konna dla dorosłych i dzieci (nauka jazdy, jazda rekreacyjna i sportowa);
- przejaŜdŜki bryczką, kuligi;
- organizacja dziennych pobytów dzieci i młodzieŜy;
- ścieŜki edukacyjne: ekologiczna i regionalna;
- stawy rybne – wędkowanie;
- zabawy z psami (malamuty, alaskany);
- plac zabaw, ogniska, grzybobranie;
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- wycieczki z przewodnikiem;
- imprezy zbiorowe.
Gospodarstwo - Pani Aleksandra Boruta – Michalak
„Stajnia Boruta”
- pensjonat dla koni;
- nauka jazdy konnej (padok, jazda rekreacyjna)
- przejaŜdŜki bryczką, kuligi.
2.1.13.2. Dziedzictwo kulturowe.

O atrakcyjności turystycznej stanowią równieŜ zabytki i miejsca szczególne, do waŜniejszych w
bezpośrednim oddziaływaniu analizowanego terenu, naleŜą:
Dworek w DzierŜąznej – wybudowany na początku bieŜącego stulecia (1924r.), stylizowany na
pałacyk Piłsudskiego w Sulejówku.
Wokół dworku nasadzono park według projektu J. Szenfelda, który otrzymał za projekt parku I
nagrodę na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1924 r.
W miejscowości DzierŜązna warte zwiedzenia są równieŜ:
 Cmentarz wojenny z I Wojny Światowej. Na cmentarzu zostało pochowanych 13 Ŝołnierzy
niemieckich i 117 Ŝołnierzy armii rosyjskiej – ci ostatni w zbiorowych mogiłach.
 Stara kuźnia.
oraz miejsca pamięci narodowej:
•

obelisk poświęcony męczeńskiej pracy dzieci filii obozu dla małoletnich z DzierŜąznej
w czasie II Wojny Światowej.

Dwór w Kęblinach - to stara siedziba ziemiańska. Obecny wygląd elewacji i wnętrza jest efektem
prac budowlanych dokonanych juŜ w latach powojennych. Otoczenie dworu stanowią, częściowo
zachowane, szpalery grabowe, które tworzyły aleje spacerowe, okalające niegdyś park. Do dziś
zachowały się kasztanowce i skupiska innych drzew. Od roku 1969 park z zabudowaniami
wykorzystywany był sezonowo jako ośrodek kolonijny, ostatnio – po przeprowadzeniu remontu
kapitalnego – jako ośrodek uŜytkowany przez „Monar”.
Oprócz dworu, w Kęblinach na uwagę zasługuje budynek starej kuźni pochodzący z początku XIX
wieku, usytuowany po przeciwnej stronie drogi biegnącej obok parku.
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Kościół w Białej - drewniany kościół p.w. św. Piotra i Pawła w Białej zbudowany został w 2.
połowie XVIII w. Zbudowano go zgodnie ze starą, polską tradycją ciesielską, według której
budowano niegdyś chaty, stodoły i dworki.
We wnętrzu kościoła wzrok jest bogato zdobiony ołtarz główny z przedstawieniami patronów
parafialnego kościoła - świętych: Piotra i Pawła. PoniŜej umieszczono siedemnastowieczny obraz
„Przemienienie Pańskie”. W wyposaŜeniu kościoła znajdują się barokowe ołtarze boczne i ambona .
Na tyłach świątyni grób powstańców z 1863 r.
Ponadto w miejscowości Biała znajdują się:
 Cmentarz parafialny z II wojny światowej
oraz miejsca pamięci narodowej:
•

zbiorowy grób Ŝołnierzy 28. i 31. Pułku Strzelców Kaniowskich na cmentarzu
parafialnym w Białej

•

pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego

•

grób Trzech Powstańców z 1863 r. w formie obelisku z tablicą na ścianie kościoła

•

Izba Pamięci Narodowej w Szkole Podstawowej w Białej – została otwarta w nowej
siedzibie 18.06.2002 r. (znajdują się materiały i eksponaty dotyczące filii obozu
koncentracyjnego dla małoletnich utworzonej na polecenie Głównego Urzędu
Bezpieczeństwa Rzeszy w dniu 07.12.1942 r. w DzierŜąznej)

Kościół w Giecznie - drewniany kościół w Giecznie o pięciu ołtarzach. Główny wykonany został
około 1720r. z drewna, w stylu barokowym, zdobią go dwa nałoŜone na siebie obrazy. Jeden z nich,
okryty metalową sukienką wykonano w XVIII wieku przedstawia Matkę Boską, która na lewym
ramieniu trzyma Jezusa. Drugi obraz przedstawia Chrystusa, adorowanego przez dostojników
kościelnych i tłum świętych.
Pozostałe ołtarze w prezbiterium mają identyczną architekturę, w lewym ołtarzu znajduje się
barokowy krucyfiks z XVIII w. Nastawę prawego zdobi, oprawiony w bogato rzeźbioną ramę,
obraz św. Rocha (w tej chwili przysłonięty współczesnym obrazem Chrystusa). W przejściu między
nawą a prezbiterium znajdują się kolejne dwa ołtarze poświęcone św. Annie Samotrzeciej i – św.
Stanisławowi Kostce oraz św. Jakubowi, który jest patronem świątyni.
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Ponadto w miejscowości Gieczno znajduje się:
 Cmentarz rzymsko-katolicki.
oraz miejsce pamięci narodowej:
•

grób nieznanego Ŝołnierza armii rosyjskiej poległego w I wojnie światowej
i pochowanego na cmentarzu rzymskokatolickim w Giecznie

W miejscowości Rogóźno znajduje się ;
 Miejsce pamięci narodowej - pomnik ku czci pomordowanych w 1939 roku mieszkańców
Rogóźna.

Poza duŜą ilością istniejących zabytków i miejsc pamięci narodowej, przez gminę Zgierz
przechodzą szlaki turystyczne: piesze, rowerowe i konne, wymienione wśród szlaków
przebiegających przez LGD w pkt. 2.1.2.
Odległość ich przebiegu od Rogóźna jest na tyle mała, Ŝe z powodzeniem mogą być one
rozbudowane o atrakcje turystyczne analizowanego terenu.
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2.2. Potencjał rozwoju turystycznego i uzdrowiskowego.
Centralne połoŜenie obszaru LGD (w tym analizowanych okolic miejscowości Rogóźno), w
regionie łódzkim oraz moŜliwość dogodnych połączeń, drogowych i autobusowych jest atutem
turystycznej atrakcyjności projektu, który przy odpowiedniej infrastrukturze, spełniającej standardy
UE, stanowić moŜe miejsce aktywnego wypoczynku zarówno sobotnio – niedzielnego, sezonowego
jak i całorocznego.
Rejon miejscowości Rogóźno leŜy na północ od Łodzi i Zgierza, między miejscowościami Biała i
Gieczno, na osi drogi nr 702 relacji Łódź – Zgierz – Piątek – Kutno oraz między Celestynowem od
zachodu i miejscowościami Kębliny, Besiekierz i Lorenki od wschodu.
Podstawę tego terenu stanowi droga nr 708 relacji Ozorków – Stryków, która przecina drogę 702 w
miejscowości Warszyce (rondo).
Droga nr 702 skomunikowana jest w odległości ok. 3,00 km z autostradą A2 poprzez węzeł
„Piątek”.
NaleŜy uznać, Ŝe potencjał lokalizacji i dostępności regionu dla celów turystycznych są wysokie,
zwłaszcza dla turystów z Łodzi i Zgierza (odl. ok. 20,0 km.).
Dobra komunikacja samochodowa autostradą A2 pozwoli na korzystanie z usług turystyczno –
rekreacyjno – leczniczych przez turystów z terenu kraju i zagranicy.
Rejon objęty analizą posiada duŜy potencjał leczniczy i uzdrowiskowy, na który składają się:
- złoŜa solanek leczniczych;
- torfy (borowiny);
- wody geotermalne;
- wody mineralne;
- mikroklimat;
Ten ogromny potencjał daje wyjątkowe szanse na rozwój lecznictwa uzdrowiskowego o profilu
zbliŜonym do znanych zdrojów krajowych, jak: Ciechocinek, Inowrocław, Busko Zdrój.
Naturalne czynniki lecznicze, korzystne właściwości bioklimatyczne i nieprzeciętne walory
krajobrazowe to warunek przydatności środowiska przyrodniczego do celów leczniczych i
profilaktycznych. JuŜ w 1974 roku Rogoźno zaliczono do „miejscowości objętych niektórymi
przepisami o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym”.
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W 1973 r. określono tu obszary ochrony uzdrowiskowej B i C, na podstawie bioklimatu tego
terenu. Kolejnym etapem były przeprowadzane w latach 1975 -1977 stałe i okresowe badania
botaniczne, meteorologiczne oraz stanu higienicznego powietrza.
Od momentu odkrycia obecnych tu wód mineralnych róŜne instytucje próbowały wykorzystać je w
celu leczniczym. Na obszarze okolic Rogóźna proponowana jest budowa kompleksu uzdrowiskowo
- turystycznego w oparciu o Koncepcję Projektu „Rogóźno” opracowaną przez Centrum
ZrównowaŜonego Rozwoju w Łodzi we współpracy z Gminą Zgierz.
Projekt ,,Rogóźno" zaprezentowany 30 marca 2006 r. na Sesji Rady Gminy Zgierz obejmuje
działania

wdroŜeniowe

zmierzające

do

wykorzystania

potencjału

zasobów

naturalnych

zlokalizowanych w rejonie miejscowości Rogóźno w obrębie gminy Zgierz, dla zrównowaŜonego
rozwoju regionu i województwa łódzkiego.
Zgodnie z załoŜeniami Koncepcji Projektu „Rogóźno”
bazą lecznictwa zdrojowego mogą być:
•

solanki lecznicze, w tym stęŜone koncentraty soli, aerozole solne z tęŜni itp.

•

torfy (borowiny oraz koncentraty huminowe)

•

chlorkowe wody lecznicze

•

wody termalne
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3. Analiza naturalnych zasobów wód geotermalnych i moŜliwości ich
wykorzystania.
3.1. Zbiorniki wód geotermalnych.
Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów geotermalnych w rejonie miejscowości Rogóźno, ma
na celu ustalenie wielkości i rodzaju tych zasobów dla potrzeb wykorzystania ich w celach
rekreacyjno – uzdrowiskowych.
Rogóźno jest połoŜone w obrębie okręgu szczecińsko - łódzkiego zbiornika wód geotermalnych.

„ Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych
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Rejon miejscowości Rogóźno jest wyjątkowy pod względem budowy geologicznej.
Na powierzchni ok. 1600,0 ha na głębokości 250,00 – 300,00 m, znajduje się złoŜe soli kamiennej
w kształcie nieregularnego walca, sięgającego ok. 6,00 km w głąb ziemi.

Przekrój geologiczny złóŜ soli i węgla brunatnego w rejonie miejscowości Rogóźno

Źródło: prezentacja zasobów w rejonie Rogóźna – dr. J. Kasińskidr, dr G.Czapowski - PIG 2005r.

Walec ten, wypychany z wnętrza Ziemi, wyniósł, bądź przetrwał struktury geologiczne jury i kredy,
powodując wiele niespodziewanych struktur tuŜ od powierzchnią terenu, w których za jego
przyczyną „znalazły się” wody „stare” – jurajskie i kredowe (które zwykle zalegają na
głębokościach poniŜej 2 200,00 m pod powierzchnią terenu) i „młode” – trzecio – i czwarto –
rzędowe.
Wody te występują w spękanej czapie gipsowo – anhydrytowej, przykrywającej wysad solny o
grubości od 80,00 do 200,00 m oraz ponad tą czapą na kilku poziomach.
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Między powierzchnią terenu, a czapą gipsową, na głębokości ok. 100,00 – 200,00 m, występują
dwa pokłady węgla brunatnego o średniej miąŜszości ok. 33,00 m.
Ten skomplikowany geodezyjnie obszar był wielokrotnie badany poprzez odwierty badawcze,
w celu umoŜliwienia przemysłowego wydobycia soli lub węgla brunatnego.
Niestety, badania te nie dotyczyły zasobów wodnych, w tym zasobów geotermalnych.
Jedynie dwa otwory badawcze, w których ciepła woda wypływała pod cienieniem na wysokość
6,00 m i 8,00 m, zostały (jako ciekawostka) opisane i zinwentaryzowane (wydajność, stopień
zmineralizowania).
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Mapa wykonanych otworów badawczych węgla brunatnego w rejonie Rogóźna

Źródło: prezentacja zasobów w rejonie Rogóźna – dr. J. Kasiński, dr G. Czapowski - PIG 2005r.

Opracowana przez stowarzyszenie Centrum ZrównowaŜonego Rozwoju Koncepcja wykorzystania
zasobów rejonu Rogóźno p.n. „Projekt Rogóźno”, przewiduje niezbędne uzupełnienie wiedzy o
zasobach wód powierzchniowych, wgłębnych i głębinowych oraz zasobach wód geotermalnych.
Takie są równieŜ zalecenia PIG oraz wymogi w zakresie uzyskania pozwoleń (lub koncesji) na
wydobycie i wykorzystanie złóŜ.
Na tym poziomie wiedzy moŜna stwierdzić, Ŝe cały rejon Rogóźna stanowi olbrzymi rezerwuar
energii cieplnej.
Dzieje się tak dzięki temu, Ŝe sól jako dobry przewodnik ciepła, pobiera z wnętrza Ziemi energię,
która przepływa w górę do czapy gipsowo – anhydrytowej.
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Stopień geotermiczny w przypadku wysadu solnego w miejscowości Rogóźno i jej okolic wynosi
5°C ÷ 7°C na 100,00 m głębokości złoŜa, podczas gdy w zwykłych warunkach przyrost
temperatury wynosi 1,1° C ÷ 1,2 ° C na 100,00 m.

Źródło: prezentacja zasobów w rejonie Rogóźna – dr. J. Kasiński, dr G. Czapowski - PIG 2005r.

Nad czapą gipsowo – anhydrytową, podgrzewaną wysadem solnym, na powierzchni ok. 1600,00
km2, znajdują się wody o róŜnym składzie i temperaturze od 28 ° C ÷ 36 ° C.
Wysad solny o zasobach ok. 8,6 mld ton, stanowi znacznie większy zasobnik ciepła, trudny do
oszacowania jej wielkości w obecnym stanie wiedzy, gdzie temperatury sięgają (w zaleŜności od
głębokości) od 60 ° C ÷ ponad 100 ° C.
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Źródło: prezentacja zasobów w rejonie Rogóźna – dr. J. Kasiński - PIG 2005r.

Zalecenia PIG dotyczące uzupełnienia badań rejonu Rogóźna dotyczą wykonania prac:
•

kilku odwiertów płytkich, do 200,00 m ppt, pozwalających na ustalenie kierunku i
parametrów fizykochemicznych wód (badania hydrologiczne),

•

minimum dwóch odwiertów na poziomie od 300,00 do 600,00 m ppt, w celu zbadania i
wydobycia solanek dla potrzeb uzdrowiskowych i balneologicznych.

Otworu na poziomie poniŜej 1200,00 m ppt, dla ustalenia składu fizykochemicznego soli.
Otwory badawcze i inne badania uzupełniające mają takŜe na celu ustalenie wielkości zasobów
geotermalnych i sposobów ich optymalnego wykorzystania.

W oparciu o uzyskane dane moŜna będzie sporządzić bilans wszystkich zasobów geotermalnych
oraz wybrać otwory eksploatacyjne dla konkretnych potrzeb – wg proponowanych przedsięwzięć.
Przykłady moŜliwości wykorzystania zasobów wód podziemnych.
A. Wody mineralne słodkie mogą być wykorzystywane jako wody mineralne (pitne) w Domu
Zdrojowym, w basenach termalnych o temp. 28 ° C ÷ 36 ° C lub w celach grzewczych i
chłodniczych niskotemperaturowych (pompy ciepła, chłodnie).
B. Wody solankowe o temp. 28 ° C ÷ 36 ° C mogą być wykorzystywane w basenach
termalnych (imitacja morza), w celach grzewczych (pompy ciepła, wymienniki ciepła) lub
w celach balneologicznych w zakładzie leczniczym (lub kilku).

„ Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych

47

oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa”.

C. Solanki z pokładów głębokich o temp. 90 ° C ÷ 100 ° C mogą być wykorzystywane do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej (w obiegu zamkniętym) lub w produkcji warzonej
(odparowywanej) soli, z wykorzystaniem ciepła odpadowego do celów jak w pkt A i B.

Na obecnym etapie moŜna przyjąć załoŜenie (zgodnie z Koncepcją Projektu „Rogóźno”), Ŝe
powstanie zakład pod proponowaną nazwą - Geotermia Rogóźno, którego celem będzie:
- pozyskanie wód geotermalnych z wybranych odwiertów,
- budowa i eksploatacja basenów całorocznych (w tym otwartych) w klimacie egzotycznym,
- ewentualna dystrybucja wód geotermalnych do innych obiektów proponowanych do realizacji w
Projekcie „Rogóźno”.
Przyjęto ok. 5,0 MW mocy cieplnej jako szacunkową.
Ilość energii geotermalnej do dyspozycji moŜe być znacznie większa w wyniku eksploatacji złóŜ
węgla brunatnego i soli, gdzie ciepłe i gorące wody słodkie pojawią się w czasie prac wiertniczych
badawczych i eksploatacyjnych.
Wg dotychczasowej wiedzy na analizowanym terenie występują zbiorniki wód termalnych płytkich:
-

nadkładowy zbiornik wodonośny o wodach słodkich o ogólnej mineralizacji ok. 100,00
mg/l, za wyjątkiem terenów Gieczna, gdzie mineralizacja jest nieco większa;

-

międzypokładowy zbiornik wodonośny, którego cechą charakterystyczną jest zwiększona
zawartość chlorków, siarczanów, wapnia i magnezu o silnym zasoleniu; mineralizacja
ogólna tych wód wynosi od ok. 150,00 mg na głębokości 80,00 ÷ 100,00 m, oraz 300,00
mg/l na głębokości 220,00 m;

-

podwęglowy zbiornik wodonośny o jeszcze większej mineralizacji będącej konsekwencją
bliŜszego sąsiedztwa złoŜa solnego. Wody te nawiercone w obrębie czapy solnej posiadają
mineralizację od 5 000,00 mg/l do ponad 10 000,00 mg/l. Maksymalna mineralizacja
dochodzi tu do przeszło 30 000,00 mg/l.
DuŜa zawartość chlorków upowaŜnia do klasyfikacji tych wód jako solanek
złoŜowych.

Podziemne jezioro wód solankowych znajduje się na głębokości około 300,00 m.
Jego rozmiary oszacowano na 20,00 m głębokości, około 1000,00 m szerokości, długość około
10 000,00 m.
Woda jurajska znajdująca się w nim, ma temperaturę 30° -36° C.
W jednym litrze obecnych jest ponad 1000,00 mg związków.
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Wśród mikroelementów dominuje fluor, wapń, potas, magnez i inne. Najgłębiej połoŜone gorące,
reliktowe morze połoŜone około 600,00 m pod ziemią ma temperaturę wody dochodzącą do 80oC.
Obecnie w rejonie Rogóźna znajdują się dwa odwierty wód zatwierdzone do eksploatacji:
-

W odwiercie Rogóźno - Grabiszew występuje woda mineralna chlorkowo -węglanowo –
sodowo - wapniowa. Temperatura wody na samowypływie wynosi 25oC; Wydajność 840,00
l/min.Lustro wody ustala się na wysokości ok. 6,00 m powyŜej powierzchni terenu.

-

W odwiercie Rogóźno - Wypychów występuje woda artezyjska chlorkowo –szczawianowo
– sodowo - wapniowa. Temperatura wody na samowypływie wynosi 35oC; Wydajność
1 800,00 l/min. Lustro wody ustala się na wysokości ok. 8,00 m powyŜej powierzchni
terenu.

Na podstawie badań z 1962 r. wykonanych przez Zakład ZłóŜ i Surowców Chemicznych Instytutu
Geologicznego, na obszarze wysadu solnego w Rogóźnie zanalizowano wodę z otworu nr 9/5 z
głębokości 264,80 m. Analiza wykazała zawartość w 1 litrze 1508,62 mg składników stałych.
Największy udział wśród anionów miały :
- jon chlorkowy Cl- 58,25% miliwali2,
- jon siarczanowy SO4_ -23,40% miliwali.
Kationy to głównie:
- jon sodowego Na+ 61,85% miliwali
- jonu wapniowego Ca++ 31,00% miliwali.
Składniki te klasyfikują wodę jako artezyjską termalną, chlorkowo – siarczanowo – sodowo wapniową. Stwierdzono równieŜ, Ŝe woda ta nie jest związana bezpośrednio ze złoŜem solnym. Jest
to woda ciepła, pochodząca z duŜych głębokości ze szczelinowatych wapieni jurajskich.

2

miliwal (in. miligramorównowaŜnik jonów w 1dm3 wody) - jednostka zwana stopniem twardości, słuŜy do określania
ilości soli wapnia i magnezu (twardości wody). (Zawada J., dr U. Lelek-Borkowska, Twardość wody).
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Specjalistyczny opis złoŜa soli kamiennej i wód podziemnych wykonany przez ekspertów z PIG
(dr J.Kasiński, dr G.Czapowski) w roku 2006, na podstawie składu próbek z otworów wiertniczych
dla badań złoŜa węgla brunatnego zawiera niŜej zaprezentowane dane geologiczne.

W wysadzie solnym znajdują się sole starsze (Na2), są to sole przewaŜnie średnio- i gruboziarniste,
miejscami kryształowe, białe, szare, partiami o odcieniu stalowoszarym.
W górnej części pojawiają się przewarstwienia soli miodowych i róŜowych. Są to sole zazwyczaj
czyste lub zawierające niewielka domieszkę anhydrytu. Anhydryt występuje najczęściej w formie
piasku anhydrytowego lub smug anhydrytowo-ilastych. Największe skupienie soli starszych
stwierdzono w otworze 16/15 zlokalizowanym we wschodniej części wysadu. W pozostałych
wierceniach sole te przewarstwiają się z solami ilastymi, zubrami i anhydrytami.
W otworze Rogóźno 11.75/12 została nawiercona na głębokości 382,5 m ławica o miąŜszości
4,5 m. Jej środkowe 2,00 m stanowi sól twarda anhydrytowo-kizerytowa, odpowiadająca ogniwu
starszej soli potasowej (K2). Prawdopodobnie warstwa soli twardej stanowi fragment większego
kompleksu potasonośnego. W stropie ławicy występuje sól kamienna czerwona z przerostami
kizerytu, a w spągu – anhydryt z przerostami halitu.
Istnieje równieŜ obręb soli młodszych (Na3), w którym wyróŜniono dwa oddziały.
Oddział dolny tworzy kompleks soli kamiennych białych, róŜowych i pomarańczowych (ogniwo
Na3), leŜący bezpośrednio nad anhydrytem głównym (A3). Sole te są w róŜnym stopniu
zanieczyszczone materiałem ilastym i anhydrytowym. Wśród tego kompleksu występują
kilkumetrowe wkładki soli kamiennych zubrowatych o zabarwieniu szarym, szarozielonkawym i
szaro-pomarańczowym. Sole róŜowo-pomarańczowe, zawierają zazwyczaj przerosty lub ślady soli
potasowo-magnezowych, głównie siarczanowych, i odpowiadają aktualnemu ogniwu młodszej soli
potasowej (K3). Wśród soli pomarańczowych i brudno-pomarańczowych, nawierconych w otworze
Rogoźno I, występuje na głębokości około 421,00 m ławica anhydrytu, o grubości 30,00 m, z
wkładkami magnezytu i kizerytu oraz cienkimi wkładkami soli pomarańczowej.
Za górny oddział młodszej soli kamiennej uznano duŜy kompleks utworów zubrowych i soli
kamiennych ilastych, grubości przekraczającej 100,00 m. Utwory te odpowiadają ogniwu zubru
brunatnego (Na3t). W zubrach substancja ilasta i halit występują w róŜnych proporcjach, dając
wiele odmian petrograficznych. Iły są na ogół bezwapniste, szare, ciemnoszare i zielonoszare. Halit
jest przewaŜnie miodowy, róŜowy i biały. Wśród skał zubrowych spotykany jest anhydryt ilasty,
przetykany pojedynczymi kryształkami halitu Ŝółtego, rózowego lub białego. Zubry są często
zbrekcjonowane i spojone Ŝyłami soli kamiennej róŜowej i białej.
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Analizy chemiczne wykonano dla 10 próbek skał solnych reprezentujących skały ogniwa soli
starszych i młodszych. Zawartość NaCl w 7 próbkach z soli kamiennej starszej (Na2) zmienia się od
65,27 % do 98,42 %, części nierozpuszczalnych w wodzie – od 0,38 % do 14,12 %, a siarczanu
wapnia – od 0,83 % do 24,81 %.
W próbce soli kamiennej ilastej (Na3 t) zawartość wymienionych składników wynosiła kolejno:
NaCl – 76,00 %, części nierozpuszczalne w wodzie – 20,07 %, siarczan wapnia – 4,10%
Zawartość K2O została oznaczona w trzech próbkach soli potasowo-magnezowych.
NajwyŜszą koncentrację (10,00 %) stwierdzono w próbce soli twardej (ogniwo K2) anhydrytowokizerytowej.
W dokumentacji geologicznej złoŜa w poszczególnych otworach wydzielono odcinki soli
kamiennej białej lub szarej (bilansowej), wykazujące duŜą jednolitość składu chemicznego i
reprezentujące ogniwo starszej soli kamiennej (Na2).
W stosunku do sumy miąŜszości przewierconej serii osadów we wszystkich opracowywanych
otworach długość odcinków soli kamiennej bilansowej wynosi 35,85 %.
Opis wód podziemnych występujących w obszarze złóŜ węgla brunatnego i soli.
-piętro holoceńsko-plejstoceńskie, zawierające trzy poziomy wodonośne: (1) górny, o zwierciadle
swobodnym, związany z serią piasków holoceńskich, (2) środkowy, o zwierciadle napiętym i
ciśnieniach złoŜowych 0,10 – 0,58 MPa, związany z przewarstwieniami piaszczystymi w glinach
zwałowych zlodowacenia środkowopolskiego i (3) dolny, związany z serią utworów
fluwioglacjalnych zlodowacenia południowopolskiego, posiadający kontakty hydrauliczne z
poziomem wyŜejległym i poziomem neogeńskim; poziom ten ma zwierciadło naporowe o
charakterze subartezyjskim lub artezyjskim i ciśnienia złoŜowe w granicach 0,05 – 0,29 Mpa;
- piętro neogeńskie z trzema poziomami wodonośnymi: (1) górnym, o charakterze subartezyjskim,
związanym z przeławiceniami piaszczystymi wśród iłów formacji poznańskiej, (2) środkowym,
związanym z piaskami drobnoziarnistymi formacji adamowskiej i (3) dolnym, o zwierciadle
naporowym, związanym z drobno- i średnioziarnistymi piaskami formacji rawickiej i formacji
ścinawskiej i II łuŜyckim pokładem węgla brunatnego;
- piętro paleogeńskie, w skład którego wchodzą dwa poziomy wodonośne: (1) górny, związany z
V czempińskim pokładem węgla brunatnego w obrębie utworów formacji czempińskiej i (2) dolny,
związany z piaskami w niŜszej części tej samej formacji;
- piętro kredowe (występujące tylko poza złoŜem) z jednym górnokredowym poziomem
wodonośnym o charakterze artezyjskim, związanym z przystropową częścią kompleksu skał
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węglanowych, zbudowanego z wapieni, wapieni marglistych i margli; poziom prowadzi wody
szczelinowe;
- piętro jurajskie (występujące tylko poza złoŜem) z jednym poziomem wodonośnym, który
tworzą wody krasowo-szczelinowe pochodzące z kompleksu wapieni malmu, prowadzące wody
krasowo-szczelinowe.
- piętro cechsztyńskie, związane z utworami czapy wysadu.
Parametry geotermiczne określone przez ekspertów AGH w Krakowie w roku 2005 na podstawie
„Atlasu wód geotermalnych NiŜu Polskiego”, przedstawione poniŜej nie uwzględniają anomalii
wynikających z występowania wysadu solnego, ze względu na skalę map i brak danych z warstw
dolnokredowych i dolnojurajskich w okolicach wysadu (parametry poza obszarem wysadu
solnego).
Dolna kreda
Strop:

500,0 m

MiąŜszość:

200,0 m

MiąŜszość piaskowców wodonośnych:

150,0 m

Przewodność hydrauliczna:

200,0 m2/s

Wydajność:

100,0 m3/h

Temperatura w stropie:

20° C

Mineralizacja wód w stropie:

0-2,0 g/dm3

Zasoby statyczne:

2,0 GJ/m2

Zasoby statyczne wydobywalne:

0,5 GJ/m2

Moc cieplna dubletu:

do 0,5 MW

Dolna jura
Strop:

3000,0 m

MiąŜszość:

700,0 m

MiąŜszość piaskowców wodonośnych:

300,0 m

Przewodność hydrauliczna:

1100,0 m2/s

Wydajność:

300,0 m3/h

Temperatura w stropie:

60° C

Mineralizacja wód w stropie:

50,0 g/dm3

Zasoby statyczne:

100,0 GJ/m2

Zasoby statyczne wydobywalne:

14,0 GJ/m2

Moc cieplna dubletu:

do 10-15 MW
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Podsumowanie
Z uwagi na anomalię, którą stworzył wypiętrzony wysad solny, będący geologicznym
ewenementem, dane w analizie pochodzą jedynie z dwóch istniejących otworów, których parametry
nie muszą być miarodajne dla całego analizowanego obszaru.

W związku z tym planowanie przedsięwzięć musi być poprzedzone:
- badaniami geologicznymi według wytycznych PIG dotyczących zasobów podziemnych
- opracowaniem strategicznych rozwiązań rozwojowych według Koncepcji Projektu
„Rogóźno”, w oparciu o wyniki badań geologicznych
- opracowaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru oddziaływania Projektu
„Rogoźno”

Mapy zasobów wód geotermalnych wg najnowszych danych z 2007r. na podstawie
zaktualizowanego Programu Ochrony Środowiska dla województwa łódzkiego oraz
programu wykorzystania wód geotermalnych dla celów balneologii i ciepłownictwa,
umieszczono poniŜej.
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3.2. Sposób wykorzystania zasobów wód geotermalnych.
Wody mineralne, geotermalne płytkie – 220,00 ÷ 320,00 m ppt
Wody te opisane zostały szczegółowo w punkcie 3.1. – „zbiorniki wód geotermalnych”, mogą one
być wykorzystane do celów:
 Leczniczych w proponowanym uzdrowisku wraz z kąpielami błotnymi borowinowymi;
 Dystrybucji (sprzedaŜy) poza teren uzdrowiska w sieci sklepów i aptek;
 Grzewczych i chłodniczych
 Z uwagi na wysoką temperaturę wynoszącą 25 °C ÷ 32°C, wykorzystywanych dla potrzeb:
- sportu, rekreacji i wypoczynku w obiektach całorocznych (kompleksy basenowe,
aquapark itp.).
- rolniczych (uprawy szklarniowe).
Przewidywana moc grzewcza 5,0 ÷ 10,0 MW.
Wody geotermalne solankowe płytkie (280,00 ÷ 350,00 m ppt)
Proponuje się pozyskanie solanek dla celów leczniczych z górnych warstw wysadu solnego, o
róŜnych składach odpowiednio do róŜnych schorzeń.
Temperatura (przewidywana) – 30-35 oC.
Skład – zróŜnicowany, w zaleŜności od miejsca poboru.
Wytypowano pobór soli w postaci solanek z miejsc, w których skład soli jest najbardziej
oczekiwany dla celów balneologiczno -leczniczych.
Np. solanka do wydobycia z istniejącego otworu badawczego 11/75/12 zawiera znaczne ilości
bromu, soli magnezu i potasu.
Solanka z otworu badawczego 13/21 zawiera duŜe ilości siarczków wapnia, magnezu i potasu, w
stęŜeniach mniejszych MgSO4 niŜ otwór niŜ otwór 11/75/12.
RóŜnice w składzie fizyko-chemicznym solanek są korzystne z punktu widzenia doboru solanki do
konkretnych zabiegów leczniczych. Np. większa zawartość siarczanu wapnia działa korzystnie na
skórę.
Sole wapnia, potasu, magnezu - na choroby krąŜeniowe, oddechowe, reumatyczne.
Proponuje się eksploatację dla celów leczniczych min. 2 otworów w oparciu o istniejące otwory
badawcze lub w innych lokalizacjach w miejscach dokonywania nowych otworów badawczoeksploatacyjnych.
Przeliczone wyniki dotychczasowych analiz składu chemicznego soli ujęte są w tabeli, która
stanowi załącznik do analizy.
Solanki proponuje się wykorzystywać do kąpieli solankowych, komór solnych i tęŜni solankowych.
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Wody solankowe o temp. 30 ÷ 32 ° C, mogą oddawać ciepło, jako wody geotermalne poprzez
wymienniki ciepła i stanowić źródło energii dla celów grzewczych i chłodniczych.
Przewidywana moc grzewcza zaleŜna od ilości pozyskiwanych solanek – ok. 2,0 ÷ 3 MW.
Sposobem zastosowania soli kamiennej z pokładów Rogoźno mogą być jaskinie solne.
Zbudowane są całkowicie z soli.
Ściany w nich są wyłoŜone solnymi cegłami, z sufitu zwisają solne stalaktyty, na podłodze znajdują
się kryształki soli.
WyposaŜenie jaskini i jej otoczenie stwarzają przyjemny nastrój, korzystnie wpływając na
samopoczucie. Spokojna, relaksująca muzyka działa uspokajająco na nasz organizm i pozwala
pozbyć się uczucia zmęczenia.
Wewnątrz jaskini utrzymuje się jedyny w swoim rodzaju mikroklimat.
Stała, optymalna temperatura na poziomie 18-23oC.
Wilgotność wynosi 40-60%, a jonizacja jest zawsze ujemna.
Podczas seansów ściany są przedmuchiwane powietrzem co powoduje intensywniejsze uwalnianie
mikroelementów, których działanie lecznicze przedstawia się następująco:
Jod

Odpowiedzialny za prawidłowe funkcjonowanie tarczycy, która zarządza
naszą przemianą materii i reguluje wagę.

Wapń

Wzmacnia odporność naszego organizmu, łagodzi podraŜnienia oraz reguluje
funkcje układu krwionośnego.

Magnez

Znany pierwiastek antystresowy. Wywiera pozytywny wpływ na układ
sercowo-naczyniowy

Potas, sód i chlorki

Wpływają korzystnie na funkcję serca i poprawiają ukrwienie skóry.

śelazo

Niezbędny składnik hemoglobiny.

Miedź

Działa przeciwgrzybicznie, wpływa na syntezę hemoglobiny oraz na gruczoły
wydzielania wewnętrznego np. przysadkę lub tarczycę.

Selen

Spowalnia proces starzenia się skóry

Stosowanie seansów inhalacyjnych jako dodatkowego elementu wspomagającego leczenie zalecone
przez lekarza, wpływa na przyspieszenie procesu rehabilitacji i sprawia, Ŝe organizm odzyskuje
ogólną równowagę.
Dolegliwości psychosomatyczne oraz te, których podłoŜem jest stres, dają się wyleczyć nawet w
100%!
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Choroby płuc i oskrzeli

Astma oskrzelowa, chroniczne zapalenie oskrzeli z elementami
astmatycznymi, przewlekłe zapalenie płuc, pozostałe typowe choroby płuc i
oskrzeli.

Schorzenia sercowo-naczyniowe

Niewydolność krąŜenia, stany pozawałowe, nadciśnienie.

Schorzenia przewodu pokarmowego

Choroba wrzodowa Ŝołądka, choroba wrzodowa dwunastnicy, nieŜyt Ŝołądka,
zapalenia jelita grubego, choroba Crohn'a.

Schorzenia dermatologiczne

Łuszczyca, zapalenie skóry.

Dysfunkcje wegetatywnego układu
nerwowego

Zaburzenia krąŜenia uwarunkowane naruszeniem poziomów regulacji
aktywności naczyniowej, zaburzenia ruchów jelita grubego.

Nerwice i stany nerwicowe

Uwarunkowane przewlekłymi schorzeniami nerwice i stres wywołany
przemęczeniem, stres wywołany niedoborem mikroelementów.

Alergie i uczulenia

Nadwaga

Jaskinie solne są doskonałym uzupełnieniem lecznictwa solankowego.

Wody solankowe geotermalne z pokładów – 1200,00 m ppt.
Wydobywanie soli przemysłowej metodą wypłukiwania (ługowania) z poziomu – 1200,00 m,
spowoduje pozyskanie solanki o temp. ok. 90 ÷ 100° C.
Pozyskanie soli z gorącej solanki metodami:
- odparowania;
- rozpręŜania;
- membranowa;
da ilości „odpadowe” energii cieplnej w wys. ok. 5,0 ÷ 10,0 MW (w zaleŜności od wielkości
wydobycia soli).
Sposób wykorzystania jak w przypadku wód solankowych geotermalnych płytkich.
Geotermalny sposób pozyskania i wykorzystania energii powinien być zintegrowany z potrzebami
lokalnymi energetycznymi.
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3.3. Proponowane projekty realizacyjne wraz z wstępnym biznes planem.
W ramach „Analizy moŜliwości wykorzystania wód geotermalnych i powierzchniowych oraz
borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa”,
proponuje się realizację przedsięwzięć:
-

Geotermia „Rogóźno”,

-

Uzdrowisko „Rogóźno”,

-

Centrum Wypoczynku, Sportu i Rekreacji „JednoroŜec”

3.3.1. Geotermia „Rogóźno”
Autorzy analizy przyjęli załoŜenie (zgodnie z Koncepcją Projektu „Rogóźno”), Ŝe powstanie zakład
pod proponowaną nazwą - Geotermia „Rogóźno”, którego celem będzie:
- pozyskanie wód geotermalnych z wybranych odwiertów,
- budowa i eksploatacja basenów całorocznych, w klimacie egzotycznym pod kopułą oraz
termalnych otwartych,
- ewentualna dystrybucja wód geotermalnych do innych obiektów proponowanych do realizacji
w Projekcie „Rogóźno”.
Przyjęto ok. 5,0 MW mocy cieplnej jako szacunkową, wystarczającą dla potrzeb proponowanych
przedsięwzięć w Koncepcji Projektu „Rogóźno”.
Ilość energii geotermalnej do dyspozycji moŜe być znacznie większa w wyniku eksploatacji złóŜ
węgla brunatnego i soli, gdzie ciepłe i gorące wody słodkie pojawią się w czasie prac wiertniczych
badawczych i eksploatacyjnych.
Proponuje się wykorzystanie wydobywanych przez Geotermię „Rogóźno” zasobów geotermalnych
w kompleksie całorocznych basenów z wodą słodką (geotermia płytka) i w basenach solankowych
(geotermia związana z pokładami soli).

Zakład produkcji i dystrybucji energii moŜe wykorzystywać wody geotermalne z istniejących
otworów geotermalnych.
Z analizy zasobów wód geotermalnych wynika, Ŝe otrzymywana ilość energii cieplnej jest tak duŜa,
Ŝe wystarcza na potrzeby kompleksu basenów jak na Słowacji czy Węgrzech np. „Tatralandia”,
„Basenova”, „Welki Meder”, „Rajeckie Teplice” itp.
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Ilość energii produkowanej i dystrybuowanej przez Geotermię „Rogoźno” powinna być określona
potrzebami Uzdrowiska, przewidywanego Parku Rozrywki oraz potrzebami produkcji rolniczej na
obszarze lokalizacji projektów, określonych w Koncepcji Programowo – Przestrzennej i projektach
technicznych.
3.3.1.1. Nakłady inwestycyjne.

Nakłady inwestycyjne na wydobycie z istniejących otworów i dystrybucję wód geotermalnych
1,0 mln. PLN/1 MW
przyjęto 5 MW
5,0 MW x 1,0 mln. PLN/MW = 5,0 mln.PLN
Nakłady inwestycyjne na kompleks basenów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (gastronomia,
gabinety odnowy, solaria itp.)
10,0 ÷ 15,0 mln PLN
Nakłady inwestycyjne łączne wyniosą ok. 20,0 mln.PLN
3.3.1.2. Przychody.

ZałoŜenia:
-

1000 osób dziennie korzystających z kompleksu,

-

10,00 PLN/godz. korzystania z rekreacji,

-

min. 2 godz. przypadające na jedną osobę,

-

18 godzin/dobę funkcjonowania kompleksu,

-

300 dni w roku

1000 osób/dzień x 300 dni x 20,00 PLN/osoba = 6,0 mln PLN/rok
Przychody – około 6,0 mln. PLN/rok
3.3.1.3. Koszty.

Koszty eksploatacji – 80% przychodów = 80% x 6,0 mln. PLN/rok = 4,8 mln. PLN/rok
3.3.1.4. Zysk.

Zysk roczny – 6,0 mln. PLN – 4,8 mln. PLN = 1,2 mln. PLN/rok
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3.3.1.5. Prosty czas zwrotu [SPBT].

Prosty czas zwrotu
20,0 mln. PLN
SPBT = ------------------- = 16,7 lat
1,2 mln. PLN/rok
3.3.1.6. Zakładane efekty.

Zakładane efekty ekonomiczne

Energia w tym przypadku jest energią odpadową w zakładzie wydobywczym solanki i soli.
Z tego punktu widzenia zagospodarowanie wód ciepłych jest oszczędnością energii i środowiska.
Efekt ekonomiczny bezpośredni – zysk roczny ok. 1,2 mln PLN.

Zakładane efekty społeczne.
Region łódzki nie posiada obiektu o podobnym charakterze. Kompleks geotermalny stworzy
moŜliwość korzystania z rekreacji, wypoczynku i sportu dla wielu osób (zwłaszcza młodzieŜy) z
województwa łódzkiego, a takŜe z powodu dogodnego dojazdu, z innych województw oraz
turystów zagranicznych. W wypadku budowy „Tropikalnego Raju” młodzieŜ moŜe korzystać ze
ścieŜek edukacyjnych (przyroda, botanika, środowisko, niekonwencjonalne źródła energii) w
atrakcyjnych i zdrowych warunkach.

Zakładane efekty środowiskowe (ekologiczne).
Budowa obiektów wykorzystania ciepłych wód nie wpłynie w sposób znaczący na środowisko.
Efektem

negatywnym,

dzięki

atrakcyjności

miejsca,

będzie zwiększenie ilości

osób

dojeŜdŜających, co wpłynie na wzrost natęŜenia ruchu na drogach dojazdowych do miejsca
lokalizacji obiektów.
Efekt pozytywny stanowi wykorzystanie wód pochodzących z wydobycia, które w przypadku
braku ich wykorzystania byłyby tracone.
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3.3.2. Obiekty uzdrowiska „Rogóźno”.
W wyniku analizy potencjalnych lokalizacji obiektów uzdrowiskowych wokół

występujących

zasobów i złóŜ planowanych do wykorzystania, ustalono optymalne lokalizacje obiektów
uzdrowiskowych:
A - Zakład leczniczo – uzdrowiskowy
Proponuje się budowę obiektu zabiegowo – leczniczo – rehabilitacyjnego, wyposaŜonego w
łazienki solankowo – borowinowo – termalne, komory inhalacyjne i inne urządzenia lecznicze i
rehabilitacyjne.
Przewidywana ilość osób w I etapie

-

250 osób na turnus;

Przewidywana powierzchnia uŜytkowa obiektu

-

4000 – 5000 m2

MoŜliwa ilość osób do bezpośredniego zatrudnienia-

ok. 40 osób

B - Dom Zdrojowy;
Proponuje się budowę bazy zabiegowo – leczniczej i administracyjnej uzdrowiska.
Wskazana lokalizacja predysponuje do załoŜenia, podobnie jak ma to miejsce w Ciechocinku lub
Inowrocławiu, inhalatorium otwartego w formie tęŜni solankowych.
TęŜnie solankowe, poza przesyceniem powietrza związkami solnymi, słuŜą stęŜeniu solanki, która
moŜe być produktem uzdrowiskowym.
Projektuje się stworzenie w I etapie bazy zabiegowej i leczniczej na ok. 250 – 300 osób w 11
turnusach. Pozalecznicza obsługa pacjentów moŜe odbywać się w sposób rozproszony, wokół
terenu Rogóźna.
Zaplecza noclegowe, Ŝywieniowe, handlowe - mogą

być organizowane w gospodarstwach

agroturystycznych, prywatnych hotelach, w centrach handlowych w obrębie zdroju lub
miejscowości przyległych.

Proponowana inwestycja obejmuje :


Budowę pompowni i rurociągu tłocznego solanki z otworu wydobywczego tęŜni;



Budowę inhalatorium otwartego na bazie tęŜni solanki (z komorami inhalacyjnymi solnymi) o
kubaturze ok. 10 000,00 m3, długości 300,00 m i powierzchni zabudowy
ok. 2 500,00 m2 – planowana lokalizacja w zagłębieniu wyeksploatowanego wyrobiska
Ŝwirowego w miejscowości Celestynów.



Budowę zaplecza zabiegowo – leczniczego (Domu Zdrojowego) o powierzchni uŜytkowej ok.
5000,00 m2 – proponowane lokalizacje: miejscowość Swoboda, Celestynów lub Kotowice.
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Zagospodarowanie terenów wokół Domu Zdrojowego wraz z lasem, utworzenie Parku
Zdrojowego (ścieŜki, klomby, oświetlenie, muszla koncertowa, itp.).
Szacuje się, Ŝe zatrudnienie moŜe tam znaleźć ok. 100 osób

C - Centrum wypoczynku, sportu i rekreacji, pod proponowaną nazwą „ JednoroŜec”.
W okolicy DzierŜąznej, Swobody, Celestynowa i Kotowic oraz w strefach działalności
uzdrowiskowej, mogą znaleźć się obiekty wykorzystania wód geotermalnych, w/w oraz:
 całoroczny park narciarski pod dachem (hala)
 wesołe miasteczko
 centrum rozrywek dla dzieci - place zabaw, skatepark, miasteczko rowerowe lub wspinaczkowe
i.t.p.
 centrum rozrywki dorosłych (dyskoteki, kręgielnie, sale bilardowe, restauracje)

Szacuje się, Ŝe zatrudnienie moŜe znaleźć tam ok. 100 osób.
3.3.2.1. Nakłady

Ad. A
Zakład leczniczo – uzdrowiskowy
Nakłady inwestycyjne
5000 m2 x 2,4 tys.PLN/m2 = 12,0 mln. PLN (wg.BISTYP)
WyposaŜenie : urządzenia i sprzęt medyczno – rehabilitacyjny

ok. 2,0 mln. PLN

Razem nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 14,0 mln PLN.

Ad. B
Dom Zdrojowy
Nakłady
5 000 m2 x 2,4 tys.PLN/m2 = 2,0 mln. PLN

Dom Zdrojowy

Inhalatorium otwarte – tęŜnia, komory inhalacyjne

ok. 5,0 mln. PLN

Park Zdrojowy
5,0 ha x 1,0 tys. PLN/m2

= 5,0 mln. PLN

--------------------------------------------------------Razem

ok. 22,0 mln. PLN
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Ad. C
Centrum Rekreacji, wypoczynku i rozrywki pod nazwą „ JednoroŜec”.
Nakłady inwestycyjne
Nakłady zaleŜne będą od wyboru programu turystyki i rozrywki realizowanego w Centrum w I
etapie. Z uwagi na duŜą ilość czystej energii moŜliwej do zagospodarowania w regionie Rogóźno
proponuje się w I etapie realizacji Centrum :
-

Całoroczny Park narciarski
40 000 m2 x 1,0 tys. PLN/m2 = 40,0 mln. PLN

-

„Centrum Rozrywki” („Tropikalny raj”, kręgielnie, restauracje)
Obiekty wraz z wyposaŜeniem
10000,0 m2 x 2,5 tys.PLN/m2 = 25,0 mln. PLN
-

Centrum Rozrywki Dzieci i MłodzieŜy (jako funkcja komplementarna)
Obiekty kubaturowe wraz z wyposaŜeniem
5000 m2 x 2,5 tys.PLN/m2 = 12,5 mln. PLN
obiekty otwarte
5000 m2 x 0,5 tys. PLN/m2

= 2,5 mln. PLN

-----------------------------------------------Razem

= 80,0 mln. PLN

Nakłady na obiekty uzdrowiskowe ogółem.
Zakład leczniczo - uzdrowiskowy

14,0 mln. PLN

Dom Zdrojowy

22,0 mln. PLN

Centrum Wypoczynku, Sportu i Rozrywki

80,0 mln. PLN
---------------------------------------

Razem

116,0 mln. PLN
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3.3.2.2. Przychody.

Przychody roczne

- ok. 38,7 mln. PLN/rok

wg. Koncepcji Projektu „Rogóźno”
3.3.2.3. Koszty.

Koszty eksploatacji

- ok. 80% przychodów = 80% x 38,7 mln PLN = 30,9 mln. PLN/rok

3.3.2.4. Zysk.

Zysk roczny

- ok. 38,7 mln PLN – 30,9 mln PLN = 7,8 mln. PLN/rok

3.3.2.5. Prosty czas zwrotu [SPBT]

Prosty czas zwrotu

116,0 mln. PLN
SPBT = ------------------- = 15,0 lat
7,8 mln. PLN/rok

„ Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych
oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa”.

MoŜliwe strefy rozwoju działalności gospodarczych w oparciu o wykorzystanie zasobów
złóŜ węgla i soli „Rogóźno”
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3.3.2.6. Zakładane efekty

Zakładane efekty ekonomiczne.
Efekty ekonomiczne na obecnym etapie są trudne do ustalenia. Tego rodzaju inwestycje naleŜy
zaliczyć do średnio i niskoopłacalnych o czasie zwrotu około 10 - 15 lat. Charakteryzują się jednak
duŜą trwałością i stabilnością przychodów przy załoŜonej atrakcyjności usług, na które jest rosnące
zapotrzebowanie.
W przypadku realizacji zaproponowanego przedsięwzięcia nastąpi poprawa zdrowia społeczności
lokalnej (głównie dzieci i młodzieŜy) poprzez stałą moŜliwość korzystania z obiektów, co moŜe
wpłynąć pozytywnie na zmniejszenie wydatków na lecznictwo w skali makro.
Zakładane (szacunkowe) efekty społeczne.
Zatrudnienie moŜe znaleźć w czasie budowy

- ok. 300 osób (okres 3 lat)

Zatrudnienie moŜe znaleźć stałe

- ok. 300 osób

Zatrudnienie moŜe znaleźć w otoczeniu (nowe usługi)

- ok. 1000 osób

Szacunkowa ilość osób korzystających (turystów)

- min. 10 000 osób / rok

Z informacji uzyskanych przez autorów opracowania w obiektach o podobnym przeznaczeniu na
terenie Łodzi i najbliŜszych jej okolic, wynika, Ŝe w okresie letnim, przy dobrej pogodzie,
z basenów odkrytych korzysta średnio 500 osób w ciągu dnia, a z basenów zamkniętych np. Nowa
Gdynia ok. 100 osób.
Ilość korzystających jest uwarunkowana głównie ceną wstępu na obiekt.
Baseny miejskie zamknięte mają wysokie ceny – 10,00 PLN/h pobytu i korzystania z infrastruktury
(sauna, zjeŜdŜalnie, jacuzzi).
Ceny te podyktowane są wysokimi kosztami utrzymania obiektów, w tym głównie energii.
Zaproponowane w analizie obiekty, będą zaopatrywane w tanią energię przez Zakład „Geotermia
Rogóźno”, co warunkuje niskie ceny wstępu i korzystania z obiektów.
Ilość turystów określono zatem na poziomie minimalnym w stosunku do oczekiwanego.
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Zakładane efekty środowiskowe
Proponowane obiekty wyposaŜone w źródła czystej energii nie będą stanowić nadmiernie
szkodliwego oddziaływania na środowisko.
Zastąpienie dotychczasowych źródeł grzewczych (opalanie węglem) na obszarze objętym analizą
spowoduje redukcję CO2 do atmosfery.
Efektem negatywnym moŜe być wzrost natęŜenia ruchu kołowego na drogach dojazdowych do
obiektów, dla którego alternatywą powinien być rozwój transportu zbiorowego (busy) oraz
lokalnego charakterystycznego dla agroturystyki np. bryczki.
Powstanie moŜliwość utworzenia nowych ścieŜek edukacyjnych, stanowisk dla szkolenia
studentów, prowadzenia prac badawczych i naukowych, co wpłynie na wzrost świadomości
społecznej w zakresie czystej energii i jej poszanowania.
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4. Analiza zasobów torfów (borowin) i moŜliwości ich wykorzystania.
4.1. Istniejące zasoby torfów (borowin).
Rozpoznanie zasobów torfów (borowin) przeprowadzono w oparciu o szczegółową mapę
geologiczną Polski, arkusz nr 590 – gmina Zgierz.

l.p.

miejscowość

pow.

[okolice]

[m2]

ograniczenie od
wschodu

zachodu

miąŜsz.

południa

północy

[m]

1

Kotowice

55 000,00 19°25’23”E* 19°25’11”E 51°58’23”N*

51°58’34”N

b.d.

2

Grabiszew

195 000,00 19°24’41”E

19°24’23”E

51°59’03”N

51°59’24”N

b.d.

160 000,00 19°26’35”E

19°26’15”E

51°58’08”E

51°58’27”N

b.d.

3

Wola
Rogozińska

Źródło: opracowanie własne
E* - na wschód od południka 0°
N* - na północ od równika

Szczegółowe dane zlokalizowanych zasobów nie są rozpoznane, głównie z uwagi na brak danych
dotyczących miąŜszości torfów.
Poza zlokalizowanymi zasobami na terenie objętym analizą, umieszczonymi w tabeli, tereny
bagienne, uwidocznione na mapie PIG z oznaczonymi granicami zasobów węgla brunatnego i soli
kamiennej, występują w okolicach miejscowości : Warszyce i Wola Branicka.

Z informacji zawartych w ZSROW, cyt.:
„Występujące lokalnie złoŜa torfów ze względu na małą miąŜszość pokładów torfowych oraz
popielność powyŜej 20% zaliczono do pozabilansowych. Ze względu na rolę torfów w bilansie
wodnym i ich walory przyrodnicze naleŜy raczej patrzeć na te miejsca jako obiekty, które powinny
zostać objęte ochroną niŜ traktować je jako potencjalne źródło kopaliny” – wynika, Ŝe eksploatacja
złóŜ borowinowych, z uwagi na małą miąŜszość jest nieopłacalna.
Z wiedzy autorów opracowania wynika, Ŝe miąŜszość zasobów torfowych jest zróŜnicowana,
a prowadzone dotychczas prace rozpoznawcze nie miały charakteru szczegółowych badań zasobów.
Wnioskować zatem naleŜy o przeprowadzenie takich badań, celem ustalenia dokładnych
danych dotyczących zasobów torfów oraz moŜliwości ich eksploatacji.
Zasoby wg szacunku autorów opracowania mogą wynosić 100,0 do 200,0 tys. m3.
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Mapa lokalizacji zasobów torfów na analizowanym terenie

Legenda:
- obszary zasobów torfów (borowin)
1 – okolice miejscowości Kotowice
2 – okolice miejscowości Grabiszew
3 – okolice miejscowości Wola Rogozińska
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4.2. MoŜliwości i sposoby wykorzystania torfów.
Borowiny znajdują szerokie zastosowanie do zabiegów leczniczych, w peloterapii.
Pokłady torfów i borowin charakteryzują się przewagą substancji organicznej w swoim składzie
(>75 % suchej masy) i znacznym stopniem humifikacji masy roślinnej (>50 %). Powstaje ona na
skutek rozkładu obumarłych roślin bagiennych przez drobnoustroje takie jak bakterie i grzyby,
w ciepłym i wilgotnym środowisku z niewielkim dostępem powietrza, w tempie przyrostu zaledwie
1 mm na rok.
ZłoŜa torfu, zaczęły powstawać po ustąpieniu lądolodu skandynawskiego juŜ około 10 tys. lat p.n.e.
Polska borowina, zaliczana do najlepszych w Europie, w ponad 90 % składa się ze składników
organicznych, które mają właściwości lecznicze.
BOROWINA posiada specyficzne właściwości fizykochemicznej. Występują w niej róŜne
pozostałości świata roślinnego, związki Ŝelaza, siarki, jodu, oraz ciała o działaniu hormonalnym.
Skład borowin:
A. Składniki organiczne:
· Bituminy ( woski, Ŝywice, asfalty, tłuszcze)
· Pektyny ( garbniki, produkty rozkładu błonnika i białka roślinnego)
· Celuloza i hemiceluloza.
· Kwasy huminowe (fulwokwasy, kwasy humusowe, aminokwasy stanowiące produkt humifikacji
roślin w specyficznych warunkach wodnych. Kwasy huminowe działają przeciwzapalnie. przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. stymulują procesy przemiany materii i powodują wzrost
oddychania tkankowego.
· Ligniny i huminy
· Substancje czynne biologicznie typu hormonalnego, enzymy, antybiotyki.
B. Składniki nieorganiczne:
· sole mineralne- siarczany magnezu i potasu, związki glinu, Ŝelaza i wapnia, sód, krzem
C. Składniki mikrobiologiczne:
· bakterie tlenowe i beztlenowe
· grzyby.
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Borowina jest złym przewodnikiem ciepła i oddaje swe ciepło powoli. Tolerancja skóry na
temperaturę gęstej papki jest wysoka i wynosi 45 ÷ 55° C. Stosowana do zabiegów leczniczych
musi być odpowiednio przygotowana. Miesza się ją w specjalnych kadziach z gorącą (zwykłą lub
mineralną) wodą, by otrzymać papkę, której stopień gęstości i temperatura są zaleŜne od wskazań
lekarza.
Dzieciom najczęściej wykonuje się tylko okłady borowinowe bez kąpieli, poniewaŜ ogólne zabiegi
stanowią dla chorego dziecka zbyt duŜe obciąŜenie. Mechanizm działania leczniczego borowiny
polega na oddziaływaniu cieplnym, mechanicznym, powstałym w wyniku ucisku masy
borowinowej na skórę oraz wpływie zawartych w niej związków chemicznych i ciał o działaniu
hormonów.
Wskazaniem do leczenia okładami borowinowymi u dzieci są głównie: przewlekłe i podostre stany
zapalne narządów ruchu, nerwów obwodowych i blizny po urazach.

Ciepło łagodzi ból, poprawia krąŜenie krwi i rozpulchnia skórę. Dzięki temu rozpuszczone w
wodzie aktywne składniki borowiny łatwiej wnikają w głąb skóry.
Cechą fizyczną borowiny jest duŜa pojemność wodna przy niskim przewodnictwie cieplnym oraz
duŜej pojemność cieplnej.
Dzięki tej właściwości następuje silne przegrzanie organizmu przy słabym odczuwaniu ciepła przez
organizm. Wskutek pobudzenia ośrodków termoreceptorów występuje silne pocenie. Przy
miejscowym zastosowaniu borowiny wzrost temperatury tkanek jest ograniczony do części ciała
poddanej zabiegowi. Zawarte składniki organiczne i nieorganiczne takie jak: białka, cukry,
aminokwasy, celuloza, substancje humusowe – wywierają odpowiednie działanie biologiczne przeciwzapalne, przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz pobudzające jajniki i macicę.
Miejscowe przegrzanie tkanek powoduje zwiększenie metabolizmu komórkowego co prowadzi do
likwidacji miejscowych ognisk zapalnych.
Przegrzanie tkanek powoduje zwiększenie pocenia, zwiększenie oddawania moczu.
Z potem zostają wydalone substancje szkodliwe dla ustroju – sole, tłuszcze, cholesterol, kwas
moczowy.
Kompleksowe właściwości borowiny wywierają efekt przeciwbólowy, rozkurczowy na mięśnie
gładkie.
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Wskazaniem do stosowania zabiegów borowinowych są:
I.

Choroby narządów ruchu:
o procesy zwyrodnieniowe stawów i chrząstek stawowych utrwalone z daleko
posuniętymi zmianami
o przewlekle nerwobóle
o przewlekły gościec stawowy
o stany pourazowe stawów, kości, okostnej, mięśni
o gościec mięśniowy (lumbago)
o ostrogi piętowe
o zapalenie kaletek maziowych
o skaza moczowa

II.

Choroby kobiece:
o przewlekłe zapalenie przydatków, macicy
o stany po operacjach ginekologicznych (zrosty)

III.

Przewlekłe choroby przewodu pokarmowego, dróg Ŝółciowych wątroby
układu oddechowego.

SprzedaŜ preparatów borowinowych jest dodatkowym moŜliwym sposobem wykorzystania tych
cennych zasobów. Podstawowym jest maść borowinowa, w skład której wchodzi wodny wyciąg
borowinowy (4:1) - 40%, aseptyna A - 0,1%, olejek sosnowy - 0,5%, maść cholesterolowa - 59,4%.
Maść stosuje się w reumatoidalnym zapaleniu stawów, zesztywniającym zapaleniu stawów
kręgosłupa, w zespołach bólowych szyjnych, barkowych i lędźwiowych, przy zmianach
zwyrodnieniowych stawów, w stanach bólowych i obrzękowych po stłuczeniach, złamaniach i
zwichnięciach.

4.3. Proponowane projekty realizacyjne wraz z wstępnym biznes planem.
Proponowane projekty realizacyjne zostały zaprezentowane i przeanalizowane w punkcie 3.3
i obejmują:
-

Zakład Leczniczo – Uzdrowiskowy;

-

Dom Zdrojowy.

w których będą wykorzystane borowiny w celach leczniczo - uzdrowiskowych

„ Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych

75

oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa”.

5. Analiza zasobów wód powierzchniowych i moŜliwości ich
wykorzystania.
5.1. Zasoby cieków wodnych.
Przez Rogóźno i jego okolice przepływają dwie rzeki: Moszczenica i jej dopływ Czerniawka,
znajdują się tu równieŜ zbiorniki bezodpływowe (stawy).
Dokładny opis hydrologiczny cieków wodnych znajduje się w pkt. 2.1.7.
W dorzeczu Czerniawki znajdują się miejsca o bezcennych walorach nieskaŜonej przyrody.
NaleŜą do nich :
1. Źródła Ciosenki
Zlokalizowane są w miejscowości Ciosny – 7 km na północ od centrum Zgierza i ok. 1 km na
południe od projektowanej autostrady A2.
„Źródła Ciosenki” obejmują tereny źródliskowe i ok. 0,5 km górnego odcinka rzeki Ciosenki.
Miejsce to znajduje się ok. 500 m na wschód od rezerwatu jałowcowego Ciosny.
„Źródła Ciosenki” to cenna, naturalna oaza
zieleni

wśród

rozległych

terenów

piaszczystych, zajętych przez kompleksy
działek. Środowisko geograficzne stanowią
nisze źródliskowe, wysięki ze skarp oraz
naturalne koryto rzeki.
Roślinność

stanowi

zbiorowisko

źródliskowe, las olszowy bagienny (ols),
przystrumykowy łęg jesionowo – olszowy
oraz grąd na zboczach doliny.
Występuje tu specyficzna flora :
- bryoflora w basenach źródliskowych,
- naturalna flora łęgowa
Przedstawicielami jej są : chroniona kukułka
szerokolistna, bluszcz pospolity, barwinek
pospolity,

kalinka

koralowa,

rzadko

spotykany w regionie skrzyp zimowy i zawilec Ŝółty.
Fauna reprezentowana jest przez typowych przedstawicieli fauny leśnej.
Obiekt ten posiada wybitne walory biocenotyczne, mikroklimatyczne i naukowo – dydaktyczne.

tu
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Asenzyjny wypływ wody w niszy źródłowej Cioseki (fot. K. Beda)

Obszar niszy źródliskowej rzeki Ciosenki (fot. K. Beda)
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2. Źródła tzw. Cieku Szkolnego.

Znajdują

się

na

wschodnim

skraju

miejscowości Ciosny – Sady; 2,3 km na
południowy zachód od Białej i ok. 0,7 km
na północ od autostrady A2.
Zajmują powierzchnię ok. 4,0 ha, w tym
basen źródliskowy ok. 0,4 ha.
Strumień płynie na północ w kierunku
DzierŜąznej – Dobrej.
geograficzne

Środowisko

stanowi

naturalna, obszerna nisza źródliskowa,
źródła

poboczne,

górny

meandrujący

odcinek strumienia.
Zbiorowisko roślinne jest podobnie jak w
„Źródłach

Ciosenki”

źródliskowego

oraz

przystrumykowego

złoŜone

ze

ziołoroślowego

i

łęgu

jesionowo

–

olszowego. na zboczach porasta je grąd
zboczowy.
Znajduje się tu cenna flora źródliskowa i łęgowa. Przedstawicielami jej są : listeria jajowata,
liczne gatunki krzewiaste jak bez czarny, bez koralowy, leszczyna, trzmielina zwyczajna.
Jest to równieŜ odosobniona w krajobrazie rolniczym ostoja faunistyczna, zapewniająca
poŜywienie, wodę i schronienie pospolitym gatunkom ptaków i ssaków.
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3. Dolina Czerniawki koło Białej.

Uroczysko to stanowi ok. 1,0 km.
fragment doliny Czerniawki w jej
dolnym biegu między Białą, a
Swobodą.
Odległość

od

centrum

Zgierza

wynosi 15 km. Powierzchnia ok. 15
ha.
Środowisko geograficzne stanowi
fragment zalesionej doliny małej
rzeki z rozległym, wieloramiennym
basenem źródliskowym.
Zbiorowisko

roślinne

zbiorowisko

buduje

źródliskowe,

ols,

przystrumykowy łęg jesionowo –
olszowy,

grąd

(fragmentarycznie

wykształcony),

młaka

niskotorfowiskowa, ziołorośla.
Bogato reprezentowana jest flora
higrofilna

(okręŜnica

bagienna,

skrzyp bagienny, szalej jadowity, kozłek bzowy, czermień błotna, ostroŜeń warzywny,
bodziszek błotny i inne). Znajdują się tu gatunki chronione – kalina koralowa i porzeczka
czarna.
Miejsce to jest cenne z uwagi na mozaikę fitocenoz typowych dla naturalnego odcinka małej
rzeki z niszą źródliskową, florą bagienną i fauną bezkręgowców.
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5.2. Zasoby istniejących zbiorników wodnych.
Zasoby wodne istniejących zbiorników otwartych nie są duŜe. Retencjonowanie wody odbywa się
w róŜnej wielkości zbiornikach, które odgrywają znaczną rolę w zwiększaniu zasobów wodnych
obszaru, na którym się znajdują. Stanowią źródło zasilania wód podziemnych, regulują stosunki
wodne w zlewni, są zabezpieczeniem w przypadku wystąpienia klęsk Ŝywiołowych (powódź,
susza).
Wykaz większych zbiorników wodnych na terenie gminy
Lp. Nazwa zbiornika

Miejscowość

Powierzchnia
[ha]

Pojemność
[tys. m3]

4,60

460,00

Stawy

Wola
Branicka
Bądków

6,65

92,00

Stawy

Kotowice

8,20

100,00

2

Młyn - stawy

3
4

Źródło : Strategia Rozwoju Gminy Zgierz 2006r.

W przypadku istniejących zbiorników wodnych pełnią one obecnie wiele funkcji i zadań wzajemnie
się przenikających i niekiedy wykluczających i ograniczających np. wypoczynkową i turystyczną z
gospodarczą (nawodnienia) i intensywną hodowlą ryb, co wynika z niedostatecznej ich ilości oraz
braku odpowiedniej infrastruktury, przypisującej im jednoznaczne role.
Atrakcyjność turystyczną terenów naleŜy wiązać bezpośrednio ze stopniem czystości środowiska
naturalnego, w tym głównie z czystością wód rzeki Czerniawki i Moszczenicy.
Z Raportu o Stanie Środowiska w Powiecie Zgierskim za rok 2006, wynika, Ŝe wszystkie rzeki
zlewni Bzury posiadają wody klasy IV i V, w nielicznych źródłowych odcinkach rzeki posiadają III
klasę czystości.
Stan jakości wód rzek na analizowanym terenie jest bezpośrednio związany z odpowiednią jakością
infrastruktury kanalizacyjnej, zwłaszcza na terenach, na których nie są monitorowane
bezodpływowe zbiorniki ścieków - szamba, z których ścieki mogą infiltrować do wód wgłębnych
zanieczyszczając obszary źródliskowe rzek.
Brak uporządkowanej gospodarki ściekowej na tych terenach moŜe być barierą dla prawidłowego
rozwoju i wykorzystania potencjału jego atrakcyjności turystycznej.
KaŜdy zbiornik zaporowy (dolinowy), w którym następuje zatrzymanie (zmiana prędkości
przepływu) lub jego spowolnienie, wytrącenie się namułów i niesionego rumowiska rzecznego,
działa takŜe na rzecz samooczyszczania się wód.
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Generalnie uznaje się, Ŝe retencjonowanie wód powierzchniowych w wybranych zlewniach
rzecznych, oddziaływuje (z reguły) korzystnie na czystość wód. Zmieniając reŜim przepływu wód
niŜówkowych w okresach, gdy stęŜenie zanieczyszczeń jest największe (często groźne dla Ŝycia
biologicznego rzeki, cieku, zbiornika), zapobiega się groźnym przyduchom ryb, itp. W odróŜnieniu
od stawów, w zbiornikach retencyjnych liczebność populacji ryb karpiowatych jest bardzo trudno
kontrolować w skali wielolecia. Częstotliwość i skala tzw. zakwitów wody wywołanych masowym
rozwojem fitoplanktonu jest miarą redukcji konsumentów - zooplanktonu i bentosu przez ryby
karpiowate oraz recyklingu biogenów w narastającą biomasę fitoplanktonu.
NaleŜy uznać, Ŝe ilość zbiorników retencyjnych, spełniających takŜe równieŜ wyŜej wymienione
waŜne funkcje jest niedostateczna.
Rzeka Moszczenica, która jest dopływem Bzury, nie posiada odpowiedniego zbiornika
retencyjnego, który pełniłby funkcje zatrzymania wód roztopowych i opadowych (przy wysokich
stanach wód rzeki Bzury).
W Programie Małej retencji dla Województwa Łódzkiego rolę zbiornika wielofunkcyjnego, w tym
równieŜ przeciwpowodziowego, pełnić ma zaplanowany zbiornik w miejscowości Kotowice.
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5.3. Analiza moŜliwości i sposobów wykorzystania zbiorników wodnych.
W programie Małej Retencji dla Województwa Łódzkiego [PMR], przewidziano budowę nowych
zbiorników retencyjnych na analizowanym obszarze.
Zbiorniki zaplanowano z uwagi na zagroŜenia powodziowe doliny Bzury.
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Funkcje tych zbiorników, poza przeciwpowodziową i nawadniającą (wstrzymującą nadmierne
odpływy w zlewni), przewidziane zostały jako moŜliwe do wykorzystania dla celów turystycznych,
rekreacyjnych, wędkarskich oraz jako przeciwpowodziowe (zbiornik Kotowice).
Sprzyja temu dogodna lokalizacja programowanych zbiorników o funkcji rekreacyjnej i
turystycznej w stosunku do większych skupisk ludności. Poprawia się dodatkowo walory
krajobrazowe i estetyczne terenów przyległych, wzrasta więc ich atrakcyjność turystyczna.
Planowane w PMR zbiorniki retencyjne na wodach płynących (rzeki i rowy melioracyjne) o
powierzchni powyŜej 5,0 ha:
- Kotowice (ujście rzeki Czerniawki do Moszczenicy)
zbiornik o powierzchni 7,5 ha, pojemności 110,0 tys.m3
- Katarzynów I (na istniejącym rowie melioracyjnym)
zbiornik o powierzchni 8,5 ha, pojemności 136,0 tys.m3
Planowane zbiorniki retencyjne o powierzchni do 5,0 ha:
- Katarzynów II (j.w.)
zbiornik o powierzchni 2,3 ha, pojemności 36,8 tys.m3
- Besiekierz (na rzece Moszczenicy )
zbiornik o powierzchni 1,4 ha, pojemności 25,2 tys. m3
Tereny Rogóźna i okolic stanowią równieŜ obszar o duŜym deficycie wody w okresach
intensywnych upraw roślin.
Z uwagi na dobre gleby (ok. 70 % tego obszaru), nawadnianie ich stanowi priorytet w prowadzeniu
gospodarki rolnej, co wzmacnia argumenty za koniecznością budowy zbiorników retencyjnych.
Ponadto atrakcyjność turystyczna kaŜdego regionu łączy się z ilością akwenów wodnych.

Obiekty małej retencji wodnej, istniejące i programowane, głównie zbiorniki o ustabilizowanym
zwierciadle wody, mogą być wykorzystywane jako miejsca atrakcyjne dla wypoczynku, turystyki i
sportów wodnych. MoŜliwe będzie stworzenie na tych obiektach korzystnych warunków dla
rekreacji i wypoczynku sobotnio - niedzielnego dla miejscowej ludności i sąsiadujących większych
miast.
Planowane zbiorniki wodne mogą być realizowane w dowolnym czasie. Z punktu widzenia
„waŜności” – nie stanowią priorytetowych zadań Programu Małej Retencji i nie są w wykazie 10
zadań priorytetowych dla województwa łódzkiego. Zbiorniki Kotowice i Katarzynów I są w
wykazie zbiorników planowanych w drugim etapie ( sugerowana data – po 2013 dla potrzeb małej
retencji). Zbiorniki Kotowice i Besiekierz znajdują się bezpośrednio na obszarach złoŜa soli i węgla
brunatnego.
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Z uwagi na planowane wydobycie zasobów w sposób bezodkrywkowy, lokalizacja zbiorników
przewidzianych na obszarze górniczym jest moŜliwa.

Zbiorniki jako obiekty inwestycyjne róŜnią się kosztami jednostkowymi nakładów inwestycyjnych
według wskaźnika:
- nakłady w PLN/pojemność zbiornika w m3

Decyzje dotyczące wyboru zbiornika/zbiorników dla celów turystyczno rekreacyjnych i kolejności
budowy zbiorników w rejonie Rogóźno, powinny uwzględniać:
Przydatność zbiornika dla celów przeciw powodziowych – priorytetem są zbiorniki o duŜej

∗

pojemności.
Koszt jednostkowy, jako jeden ze wskaźników opłacalności oraz wysokość nakładów dla

∗

poszczególnych zbiorników.
Wzajemną konkurencyjność usług turystyczno - rekreacyjnych, wobec lokalizacji

∗

zbiorników na stosunkowo małym obszarze ok. 2000 ha, uwzględniając jednocześnie
działalność istniejącego ośrodka w DzierŜąznej.
Proponowane w analizie inwestycje całoroczne - ciepłe baseny geotermalne.

∗

ZałoŜono, Ŝe mimo znacznych róŜnic powierzchniowych, objętościowych, kosztowych i innych
między zbiornikami, praktycznie kaŜdy ze zbiorników moŜe, obok głównych funkcji – ochrony
przeciw powodziowej i retencji dla potrzeb rolnictwa, spełniać takŜe funkcje turystycznorekreacyjne, np.:
-

sporty wodne - łódki, kajaki

-

wędkarstwo

-

kąpielisko

-

plaŜowanie

-

boisko siatkówki

Przyjęto takŜe Ŝe ilość maksymalna osób dla kaŜdego ze zbiorników wynosi 300 osób.
Dla wskaźnika chłonności 20 m2/osobę daje to potrzebę zagospodarowania 6000,00 m2, co nawet
dla najmniejszego zbiornika Besiekierz, o powierzchni lustra wody 1,4 ha ( pozyskanie i
zagospodarowanie 0,6 ha) jest sprawą realną.
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Proponowane przedsięwzięcia realizacyjne obejmują:

1. Budowę drogi dojazdowej
2. Zapewnienie parkingów
3. Budowę kąpieliska dla 300 osób
-

molo

-

plaŜa

4. Budowę zaplecza socjalnego kąpieliska
5. Budowę obiektu usługowo – gastronomicznego
6. Stanowiska dla wędkarzy
7. Siedliska, zadaszenia
8. Nasadzenia zieleni
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5.4. Proponowane projekty realizacyjne wraz z wstępnym biznes planem.
Dla ustalenia wielkości inwestycji zbiorników otwartych naleŜy uwzględnić wskaźniki określające
optymalne wykorzystanie środowiska naturalnego wokół nich.
Wskaźnikiem takim jest chłonność turystyczna danego terenu.
Chłonność turystyczna oznacza zdolność środowiska przyrodniczego

do przyjęcia takiego

obciąŜenia przez turystów, które zapewni optymalne warunki wypoczynku i nie spowoduje
zachwiania równowagi biocenotycznej w środowisku. Chłonność świadczy więc o moŜliwości
uŜytkowania turystycznego obszarów bez określenia ich funkcji i sposobu zagospodarowania.
Określenie

chłonności turystycznej obszarów obecnie uŜytkowanych

turystycznie ma istotne

znaczenie z punktu widzenia ochrony środowiska przyrodniczego przed nadmierną wielkością
ruchu turystycznego. UmoŜliwia to takŜe sterowanie ruchem turystycznym i optymalizowanie
natęŜenia i koncentracji usług turystycznych.
Chłonność turystyczna obszarów jest uzaleŜniona od odporności poszczególnych ekosystemów na
uŜytkowanie turystyczne. ZaleŜność ta jest wprost proporcjonalna, im wyŜsza odporność tym
wyŜsza chłonność.
Dla określenia chłonności turystycznej zbiorników otwartych (wód stojących) przyjęto stosować
wskaźnik 20 m2/osobę dla stref kąpielisk otwartych (zgodnie ze wskaźnikami Instytutu Turystyki
z 1978 roku).
Tereny kąpielisk i przyszłego uzdrowiska nie są objęte środowiskową strefą ochronną, wobec
powyŜszego nie stosuje się innych wskaźników chłonności turystycznej.
W analizie przewidziano maksymalną ilość osób korzystających z jednego kąpieliska otwartego –
300 osób.
Proponowane projekty obejmują (dla kaŜdego zbiornika):
-

budowę obiektów turystyczno – wypoczynkowych wraz z infrastrukturą techniczną,

-

budowę małych elektrowni wodnych,

-

budowę (czaszy) zbiornika.

Nakłady na budowę zbiorników określono w cenach 2005 roku w Programie małej retencji dla
Województwa Łódzkiego.
Projekty realizacyjne (zadania inwestycyjne):
-

Zbiornik Kotowice,

-

Zbiornik Besiekierz,

-

Zbiornik Katarzynów I

-

Zbiornik Katrzynów II
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5.4.1.Nakłady.
A – Zbiornik Kotowice
Nakłady na roboty budowlane związane z infrastrukturą turystyczną zbiornika Kotowice.
Poziom cen robót budowy zbiorników – 2005r.
Dla robót inwestycyjnych po roku 2007, przyjęto wskaźnik wzrostu cen 1,2 uwzględniający wzrost
cen materiałów, robocizny i sprzętu oraz rezerwę na roboty nie przewidziane. Wysokość
obliczonych nakładów naleŜy uznać za wartość szacunkową.

Lp.

podstawa
wyceny

Opis robót

Jednostka
miary

Cena
jedn.
[PLN]

Nakłady
x1,2 [PLN]

Zbiornik Kotowice
1

2

KNR 2 – 31
010201
BCJ – 6
0104
analogia

Budowa kąpieliska Kotowice
-molo o powierzchni 180,00 m2
-plaŜa- podłoŜe
- Wyrównanie i oczyszczenie
podłoŜa (600,00 m2)
- Nawierzchnia Ŝwirowo-piaskowa

m2

400,00

72 000,00

m2
m3

9,40
209,10

6 768,00
30 110,00

BCJ – 13.35 Budowa pawilonu socjalno BCJ – 13.44 sprzętowego z barem

357 141,00

Budowa infrastruktury technicznej
- woda
- ścieki (mała oczyszcz. ścieków)
- energia (instalacje OZE)
30% od kosztów pawilonu i baru
3

kalk. własna Budowa MEW 5-7 kW

4

Analogia
KNR 2-31
BCJ – 6
0104
BCJ 6
0102

Droga lokalna 150 m
150 m x 5 m = 900 m2
- ręczne wykonanie koryta 0,2 m
- nawierzchnia Ŝwirowa 0,1 m
- podbudowa betonowa 0,1 m

BCJ – 6
0407

Parking na 20 samochodów
360,00 m2

5

107 142,00
1 kW

4000,00

24 000,00

m2
m3
m3

9,40
209,10
250,10

8 460,00
18 819,00
22 509,00

m2

83,00

29 880,00
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6

KNR 2-02
2.15

Ogrodzenie kąpieliska ok. 300 m

m

136,40

65 472,00

7

analogia
KNR 2-31
010202

Boisko do siatkówki
-Wyrównanie i oczyszczenie
podłoŜa grub. 0,2 m
15,00 m x 30,00 m= 450,00 m2
- Nawierzchnia Ŝwirowo-piaskowa
0,2 m x 450,00 m2
- WyposaŜenie (słupki, siatki)

m2

9,40

4 230,00

m3
kpl

209,10
8 000,00

18 819,00
8 000,00

osoba
osoba

200,00
200,00

6 000,00
6 000,00

szt.

200,00

4 000,00

Tablice informacyjne – 4 szt
-drogi dojazdowe – 2
- kąpielisko – 2

szt

800,00

3200,00

BCJ – 6
0104

8

kalk własna

Urządzenia terenowe
- siedziska dla 30 osób
- zadaszenie dla 30 osób

9

kalk. własna Kosze na odpady – 20 szt

10

j.w.

11

j.w.

Materiały informacyjne – 1 kpl

kpl

4 000,00

4 000,00

12

j.w.

Stanowiska dla wędkarzy
2,00 m x 10,00 m = 20 m2

m2

400,00

8 000,00

Nasadzenia drzew i krzewów –
1000 szt

szt

24,50

29 400,00

13

BCJ – 7
0103

roboty razem

513 687,00

Roboty budowlane i inne razem wynoszą 513 687,00 PLN netto
Nakłady na infrastrukturę turystyczną brutto wynoszą – 626 698,00 PLN
Nakłady na budowę zbiornika wg. Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego
wynoszą wg cen na rok 2005 – 1 591,0 tys. PLN (14,00 PLN/m3).
Aktualizacja kosztów 1 591,0 tys. PLN x 1,2 = 1 909,2 tys. PLN
Nakłady na roboty budowlane ogółem dla zbiornika Kotowice
wynoszą : 2 535 898,00 PLN
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Nakłady inwestycyjne na zadanie

Lp.
1.
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Przygotowanie inwestycji
[1,5% nakł. og.]
Projekty techniczne
[4,5% nakł. og.]
Roboty [90% nakł. og.]
Nadzory [1,5% nakł. og.]
MenadŜer [2,0% nakł. og.]
Promocja [0,5% nakł. og.]
ogółem

Nakłady
ogółem
brutto

Lata
2007

2008

2009

2010

42264,90

24 000,00

-

18 264,90

-

126794,90

-

-

126 794,90

-

2 535 898,00
42 265,00
56 353,30
14 088,30

-

-

28 000,00
7 000,00

2 535 898,00
42 265,00
28 353,30
7 088,30

2 817 664,40

24 000,00

-

180 059,80

2 613 604,60

B – zbiornik Besiekierz

Nakłady na roboty budowlane i inne przyjmuje się jak dla zbiornika w Kotowicach
- nakłady na infrastrukturę turystyczną wynoszą 626 698,00 PLN
Nakłady na budowę zbiornika wg Programu Małej Retencji dla woj. łódzkiego:
poziom cen w 2005r. x wsp. 1,2
207 000,00 PLN (8,19 PLN/m3)x 1,2 = 248 400,00 PLN
Razem nakłady na roboty budowlane wynoszą 875 098,00 PLN
Nakłady inwestycyjne na zadanie

Lp.
1.
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Przygotowanie inwestycji
[1,5% nakł. og.]
Projekty techniczne
[4,5% nakł. og.]
Roboty [90% nakł. og.]
Nadzory [1,5% nakł. og.]
MenadŜer [2,0% nakł. og.]
Promocja [0,5% nakł. og.]
ogółem

Nakłady
ogółem
brutto

Lata
2007

2008

2009

2010

14 585,00

-

-

14 585,00

-

43 754,90

-

-

43 754,90

-

875 098,00
14 584,90
19 446,60
4 861,60

-

-

10 000,00
2 400,00

875 098,00
14 584,90
9 446,60
2 461,60

972 331,00

-

-

70 739,90

901 591,10
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C – zbiornik Katarzynów I

Nakłady na roboty budowlane i inne przyjmuje się jak dla zbiornika w Kotowicach
- nakłady na infrastrukturę turystyczną wynoszą 626 698,00 PLN
Nakłady na budowę zbiornika wg Programu Małej Retencji dla woj. łódzkiego:
poziom cen w 2005r. x wsp. 1,2
4 771 000,00 PLN (35,00 PLN/m3) x 1,2 = 5 725 200,00 PLN
Razem nakłady na roboty budowlane wynoszą 6 351 898,00 PLN

UWAGA:
Koszty analizy zostały uwzględnione w całości w nakładach dla zbiornika Kotowice, w kolejnych
zbiornikach brak jest zatem nakładów na analizę w roku 2007.
Nakłady inwestycyjne na zbiornik Katarzynów I rozpoczynają się w roku 2010.
Lp.
1.
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Przygotowanie inwestycji
[1,5% nakł. og.]
Projekty techniczne
[4,5% nakł. og.]
Roboty [90% nakł. og.]
Nadzory [1,5% nakł. og.]
MenadŜer [2,0% nakł. og.]
Promocja [0,5% nakł. og.]
ogółem

Nakłady
ogółem
brutto

Lata
2008

2009

2010

2011

105 865,00

-

-

105 865,00

-

317 594,80

-

-

317 594,00

-

6 351 898,00
105 865,00
141 153,30
35 288,30

-

-

70 000,00
17 000,00

6 351 898,00
105 865,00
71 153,30
18 288,30

7 057 664,40

-

-

510 459,80

6 547 204,60

D – zbiornik Katarzynów II

Nakłady na roboty budowlane i inne przyjmuje się jak dla zbiornika w Kotowicach
nakłady na infrastrukturę turystyczną wynoszą 626 698,00 PLN
nakłady na budowę zbiornika wg Programu Małej Retencji dla woj. łódzkiego:
poziom cen w 2005r. x wsp. 1,2
3 304 000,00 PLN (89,78 PLN/m3) x 1,2 = 3 964 800,00 PLN

Razem nakłady na roboty budowlane wynoszą 4 591 498,00 PLN

„ Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych

91

oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa”.

Nakłady inwestycyjne na zadanie

Lp.
1.
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Przygotowanie inwestycji
[1,5% nakł. og.]
Projekty techniczne
[4,5% nakł. og.]
Roboty [90% nakł. og.]
Nadzory [1,5% nakł. og.]
MenadŜer [2,0% nakł. og.]
Promocja [0,5% nakł. og.]
ogółem

Nakłady
ogółem
brutto

Lata
2008

2009

2010

2011

76 525,00

-

-

76 525,00

-

229 574,80

-

-

229 574,80

-

4 591 498,00
76 525,00
102 033,30
25 508,30

-

-

51 000,00
12 000,00

4 591 498,00
76 525,00
51 033,30
13 508,30

5 101 664,40

-

-

369 099,80

4 732 564,60

5.4.2. Przychody
Przychody obliczono dla wszystkich zbiorników jako (potencjalnie) jednakowe
A – zbiornik Kotowice
B – zbiornik Besiekierz
C – zbiornik Katarzynów I
D – zbiornik Katarzynów II
Przychody z inwestycji:
 Kąpielisko sezonowe dla 300 osób
wsp. wykorzystania – 0,25
0,25 x 300 osób x 60 dni słonecznych x 5,00 PLN/dzień = 22 000,00 PLN/rok
 WypoŜyczalnia sprzętu sportowego
sprzęt róŜny - 100 kpl
wsp. wykorzystania – 0,25
0,25 x 100 kpl x 2,00 PLN/dzień x 300 dni = 15 000,00 PLN/rok

Razem przychody z kąpieliska i wypoŜyczalni sprzętu = 37 000,00 PLN/rok
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 Handel i gastronomia dla 100 osób
wsp. wykorzystania – 0,5
0,5 x 100 osób x 10,00 PLN/dzień x 300 dni = 150 000,00 PLN/rok
 Usługi dodatkowe (gabinet kosmetyczny, solarium, fryzjer itp.) dla 20 osób
wsp. wykorzystania – 0,5
0,5 x 20 osób x 20,00 PLN/dzień x 300 dni = 60 000,00 PLN/rok

Sumaryczne przychody z inwestycji:
(37 000,00 + 150 000,00 + 60 000,00) PLN/rok = 247 000,00 PLN/rok

5.4.3. Koszty
Koszty eksploatacji i remontów bieŜących obiektów ponoszone przez gminę lub dzierŜawców i
najemców lokali uŜytkowych.
Przyjęto wysokość kosztów ogółem jako 90 % przychodów

0,9 x 247 000,00 PLN/rok = 222 300,00 PLN/rok

5.4.4. Zysk.
Zysk = Przychody – Koszty
Zysk ogółem:

247 000,00 PLN/rok – 222 300,00 PLN/rok = 24 700,00 PLN/rok

5.4.5. Prosty czas zwrotu [SPBT].
A – zbiornik Kotowice

100% nakładów poniesionych przez gminę.

2 817 664,40 PLN
SPBT = ------------------------------- = 114,0 lat
24 700,00 PLN/rok
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15% nakładów poniesionych przez gminę, 85% współfinansowane ze środków UE

0,15 x 2 817 664,40 PLN

422 649,70 PLN

SPBT = -------------------------------------- = --------------------------------- =17,0 lat
24 700,00 PLN/rok

24 700,00 PLN/rok

B – zbiornik Besiekierz

100% nakładów poniesionych przez gminę.

972 331,00 PLN
SPBT = ------------------------------- = 39,0 lat
24 700,00 PLN/rok

15% nakładów poniesionych przez gminę, 85% współfinansowane ze środków UE

0,15 x 972 331,00 PLN

145 850,00 PLN

SPBT = -------------------------------------- = --------------------------------- = 5,9 lat
24 700,00 PLN/rok

24 700,00 PLN/rok

C – zbiornik Katarzynów I

100% nakładów poniesionych przez gminę.
7 057 664,40 PLN
SPBT = --------------------------------- = 285,7 lat
24 700,00 PLN/rok

15% nakładów poniesionych przez gminę, 85% współfinansowane ze środków UE

0,15 x 7 057 664,40 PLN

1 058 649,60 PLN

SPBT = -------------------------------------- = --------------------------------- = 42,9 lat
24 700,00 PLN/rok

24 700,00 PLN/rok
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D – zbiornik Katarzynów II

100% nakładów poniesionych przez gminę.

5 101 664,40 PLN
SPBT = ------------------------------- = 206,5 lat
24 700,00 PLN/rok

15% nakładów poniesionych przez gminę, 85% współfinansowane ze środków UE

0,15 x 5 101 664,40 PLN

765 249,70 PLN

SPBT = -------------------------------------- = --------------------------------- = 31,0 lat
24 700,00 PLN/rok

24 700,00 PLN/rok

Prosty czas zwrotu dla inwestycji w infrastrukturę turystyczną (bez kosztów budowy
zbiornika) jest dla wszystkich zbiorników taki sam i wynosi:
100% nakładów poniesionych przez gminę.

626 698,00 PLN
SPBT = ------------------------------- = 25,4 lat
24 700,00 PLN/rok

15% nakładów poniesionych przez gminę, 85% współfinansowane ze środków UE

0,15 x 626 698,00 PLN

94 005,00 PLN

SPBT = -------------------------------------- = --------------------------------- = 3,8 lat
24 700,00 PLN/rok

24 700,00 PLN/rok

Inwestycje w zbiorniki Katarzynów I i Katarzynów II wymagają (porównawczo z innymi
zbiornikami) wysokich nakładów, liczonych łącznie na budowę zbiornika i budowę obiektów
turystyki.
Czasy zwrotów nakładów są bardzo długie, nawet przy współfinansowaniu inwestycji ze środków
UE.

„ Analiza moŜliwości wykorzystania zasobów wód geotermalnych i powierzchniowych

95

oraz borowin w okolicy miejscowości Rogóźno dla potrzeb rozwoju turystyki, rekreacji i lecznictwa”.

Przesłanką do budowy tych zbiorników mogą być (są) względy retencyjne i przeciwpowodziowe,
które nie są przedmiotem tego opracowania.
NaleŜy zauwaŜyć ponadto, Ŝe nadmierna ilość zbiorników otwartych połoŜonych blisko siebie,
moŜe oddziaływać niekorzystnie (konkurencyjnie) na ilość turystów i dochodowość usług dla
kaŜdego ze zbiorników.
Dlatego sugeruje się ewentualną realizację inwestycji w zbiorniki Katarzynów I i Katarzynów II
po zrealizowaniu zbiorników Kotowice i Besiekierz i analizie rynkowej porealizacyjnej.

5.4.6. Zestawienie porównawcze zbiorników.

l.p.

Nazwa zbiornika

pojemność
[tys. m3]

nakłady
ogółem
[tys.PLN]

nakłady na
budowę
zbiornika
[mln PLN]

koszt jedn.
bud.
zbiornika
[PLN/m3]

koszt jedn.
wraz z infr.
turyst.
[PLN/m3]

Czas
zwrotu
nakładów
[lata]

1

Kotowice

110,0

2828,0

1909,0

16,75

24,72

17

2

Besiekierz

25,2

972,0

248,0

9,92

38,88

5,9

3

Katarzynów I

136,0

7057,0

5725,0

42,00

51,89

42,9

4

Katarzynów II

36,8

5102,0

3965,0

107,70

138,64

31

nakłady ogółem na budowę

15959,00
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6. Działania rozwojowe.
Proponowane działania wynikają z przeprowadzonej analizy stanu obecnego, optymalnego
wykorzystania potencjału zasobów przy jednoczesnym podniesieniu atrakcyjności
turystycznej obszaru poddanego analizie.
Działania te powinny być wsparciem dla realizacji zamierzeń i obejmować :
1. Wybór optymalnych rozwiązań projektów inwestycyjnych w oparciu o analizę
zasobów oraz Koncepcję Projektu „Rogóźno”.
2. Poprawę dostępności komunikacyjnej terenów lokalizacji przedsięwzięć.
3. Budowę

towarzyszącej

infrastruktury

dla

przedsięwzięć

rekreacyjno

–

wypoczynkowo – uzdrowiskowych.
4. Zapewnienie odpowiedniej promocji przedsięwzięć.
5. Zapewnienie odpowiedniej kadry, zespołu lub zespołów do organizacji i
przygotowania przedsięwzięć o duŜym zróŜnicowaniu merytorycznym i szerokim
zakresie.

Narzędzia i mechanizmy rozwoju i wsparcia:
Podmiotowe:
-

Urząd Gminy,

-

Rada Gminy,

-

Starostwo,

-

Urząd Marszałkowski

-

LGD i inne organizacje lokalne

Finansowe:
-

Fundusze UE

-

Fundusze EOG,

-

Krajowe fundusze wsparcia,

Systemowe :
-

Regionalny Program Operacyjny,

-

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

-

Krajowe Programy Operacyjne

-

Programy Rozwoju dla województwa łódzkiego i gmin (Program Małej Retencji,
Ochrony Środowiska, Rozwoju Turystyki itd.)
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7. Analiza finansowa proponowanych rozwiązań realizacyjnych.
7.1. Nakłady.
Struktura nakładów:
1)

Nakłady na przygotowanie przedsięwzięć, w tym:
- koszty Analiz, Studium Wykonalności, Dokumentacji Programowo –
Przestrzennej do pozyskania WZ i ZT w wysokości 1,5 % nakładów ogółem.

2)

Koszt prac projektowych w wysokości 4,5 % nakładów ogółem.

3)

Nakłady na roboty budowlane w wysokości 90 % nakładów ogółem.
Nakłady obliczono wskaźnikowo jako kosztorys wstępny opracowany na
podstawie Katalogu BISTYP Consulting - wg Zbioru Jednostkowych
Współczynników Cenowych.

4)

Koszty nadzoru inŜynierskiego w wysokości 1,5 % nakładów ogółem.

5)

Koszty managera projektu w wysokości 2,0 % nakładów ogółem.

6)

Nakłady na promocję projektu w wysokości 0,5 % nakładów ogółem.

Ogółem przewidywane nakłady inwestycyjne na obiekty proponowane w analizie do realizacji
wynoszą 182,18 mln PLN brutto
w tym:
* Geotermia „Rogóźno”
* Uzdrowisko „Rogóźno”:
- Zakład leczniczo – uzdrowiskowy
- Dom Zdrojowy
- Centrum Rekreacji, Sportu
i Wypoczynku „JednoroŜec”
* Zbiorniki wodne

- 20,0 mln PLN
- 14,0 mln PLN
- 22,0 mln PLN
- 80,0 mln PLN
- 16,0 mln PLN
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7.2. Harmonogram rzeczowo – finansowy.
W harmonogramie uwzględniono nakłady na badania wg zaleceń PIG. Koszt badań nie jest
bezpośrednio związany z realizacją inwestycji w poszerzenie oferty turystycznej gminy.
Badania te proponowane są do finansowania, w ramach realizacji Projektu „Rogóźno”, przez
powołany w tym celu Park Technologiczno Przemysłowy „Rogóźno” [PTP „Rogóźno”], którego
zadaniem będzie realizacja Programu Badawczo – WdroŜeniowego.
W tym celu 20 czerwca 2006r. na Konferencji w GOK w DzierŜąznej, podpisane zostały
porozumienia z instytucjami:
- AGH w Krakowie, Instytut Nafty i Gazu z Wrocławia, Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej z
Radomia, Politechnika Łódzka, WyŜsza Szkoła Informatyki w Łodzi,

WyŜsza Szkoła

Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi, OBR CUPRUM Polska Miedź Sp. z o.o. z Wrocławia.
Projekt Programu Badawczo – WdroŜeniowego, stanowi załącznik do opracowania.
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l.p.
1

2

3

4

5

6

7

Wyszczególnienie
Prace badawcze wg PIG
1.1 sejsmiczne
1.2 wiertnicze soli i
geotermii
1.3 wiertnicze hydrologii
(geotermia płytka)
Prace przygotowawcze
inwestycji (1,5% nakł. ogółem)
 dok. do pozyskania WZ i ZT,
 raporty oddziaływania na śr.,
 miejscowe plany zagosp. prz.
2.1 Geotermia
2.2 Uzdrowisko
2.3 Zbiorniki wodne
Projekty techniczne
(4,5% nakładów ogółem)
3.1 Geotermia
3.2 Uzdrowisko
3.3. Zbiorniki wodne
Roboty budowlane i inne
4.1 Geotermia
4.2 Uzdrowisko
4.3 Zbiorniki wodne
4.3.1 Kotowice
4.3.2 Besiekierz
4.3.4 Katarzynów I
4.3.5 Katarzynów II
Nadzory inŜynierskie
(1,5% nakładów ogółem)
5.1 Geotermia
5.2 Uzdrowisko
5.3 Zbiorniki wodne
MenedŜer projektu
(2,0% nakładem ogółem)
6.1 Geotermia
6.2 Uzdrowisko
6.3 Zbiorniki wodne
Promocja projektu
(0,5% nakładów ogółem)
7.1 Geotermia
7.2 Uzdrowisko
7.3 Zbiorniki wodne
RAZEM

Nakłady
ogółem
brutto [mln
PLN]
10,69
0,81
9,00

lata

2007

0,30
1,74
0,24
6,83

0,02

2,04

2010

0,04

0,18

0,04
6,29

0,18
0,54

2011

2012

70,10
8,00
50,00
15,90

22,40

0,30
1,74
0,02

0,90
5,22
0,17

0,90
5,22
0,71
156,30
18,00
122,40
15,90
2,80
1,00
7,00
5,10
2,28

0,54
63,80
10,00
50,00

22,40

2,80
1,00

0,30
1,74
0,24
3,04
0,40
2,32
0,32
0,76
0,10
0,58
0,08
182,18

2009

0,88

0,88
2,28

2008
10,69
0,81
9,00

0,02

0,92

7,00
5,10
1,02
0,14
0,70
0,18
0,72

0,60

0,64

0,16
0,70
0,06
0,76

0,10
0,50

0,10
0,50
0,04
0,01

0,10
0,50
0,16
0,19

0,10
0,50
0,12
0,28

0,01
6,98

0,05
0,10
0,04
66,39

0,05
0,20
0,03
72,12

13,33

0,34

0,34
0,32

0,32
0,28

0,28
23,34
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7.3. Źródła finansowania.
Zamierzenia realizacyjne zaproponowane w analizie mogą mieć finansowanie w róŜnych udziałach
finansowych, w tym ze środków EFRR w ramach:
- RPO Województwa Łódzkiego – współfinansowanie- 85%,
- PO Innowacyjna Gospodarka – współfinansowanie – w zaleŜności od formy prawnej
beneficjenta;
- PO Infrastruktura i Środowisko – współfinansowanie – zasady j.w.
- ze środków EFROW w ramach PROW,
jako przedsięwzięcia (zadania) synergiczne, zgodne z projektem wynikającym z Zintegrowanej
Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich wdraŜanej przez Fundację PRYM,
a takŜe oraz z innych środków i funduszy w tym:
- Fundusze ochrony środowiska – NFOŚ i GW, WFOŚ i GW, w formie preferencyjnych
poŜyczek;
- Ekofundusz – dla realizacji przedsięwzięć przeciwpowodziowych, oszczędności energii współfinansowanie w formie dotacji 50%.
- środki wsparcia z BGK – formy poŜyczek, poręczeń itp.;
- środki komercyjne dla samorządów w ramach Programu AFIK® (Program stanowi załącznik
do analizy);
- finansowanie w ramach PPP;
- środki własne inwestora;
- środki własne gminy.
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7.4. Przychody.
7.4.1. Planowane przychody.
Aktualne dochody z turystyki moŜna podzielić na trzy kategorie jako:
•

wpływy budŜetowe gmin,

•

dochody podmiotów gospodarczych obsługujących ruch turystyczny,

•

dochody miejscowej ludności nie prowadzącej działalności gospodarczej związanej z
usługami turystycznymi.

Dochody z turystyki wpływające do budŜetów gminnych moŜna podzielić ogólnie na dwie
kategorie wpływów:

•

bezpośrednich - z tytułu podatków od nieruchomości, gruntów i budowli uŜytkowanych na
cele turystyczne, opłaty klimatyczne, które są w ostatnim czasie rzadko pobierane, opłaty za
dzierŜawy obiektów i terenów turystycznych będących własnością gminy lub w wyniku
dochodu z działalności gospodarczej podmiotów gospodarczych, będących własnością
gminy (jeśli takie występują).

•

pośrednich - jako określona ustawowo część podatków z działalności podmiotów
gospodarczych obsługujących bezpośrednio i pośrednio ruch turystyczny
( gastronomiczne, transportowe, handel, rzemiosło i inne).
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Przychody generowane będą niezaleŜnie w kaŜdym z rozwiązań realizacyjnych proponowanych w
analizie.

Przychody w latach

2007

-

0,00

2008

-

0,00

2009

-

0,00

2010

-

0,00

2011

-

2(zbiorniki) x 247,00 tys.PLN = 494,00 tys.PLN – przyjęto 0,5 mln PLN

2012

-

4(zbiorniki) x 247,00 tys.PLN = 988,00 tys.PLN
+ 10 000,00 tys. PLN(geotermia) = 10 988,00 tys. PLN
przyjęto 11,0 mln PLN

2013

-

11,0 mln PLN + 38 700,00 tys. PLN(uzdrowisko) = 49 688,0 tys. PLN
przyjęto 49,7 mln PLN

2014
i lata nast.

-

49,7 mln PLN

7.5. Koszty.
Koszty w latach

2007

-

0,00

2008

-

0,00

2009

-

0,00

2010

-

0,00

2011

-

2 x 223 300,00 PLN/rok = 446 600,00 PLN/rok – przyjęto 0,45 mnl. PLN/rok

2012

-

4 x 223 300,00 PLN/rok = 893 200,00 PLN/rok + 8 000 000,00 PLN/rok =
8 893 200,00 PLN/rok – przyjęto 8,9 mln PLN/rok

2013

-

8,9 mln PLN/rok + 30,9 mln PLN/rok = 39,8 mln PLN/rok

-

39,8 PLN/rok

2014
i lata nast.
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7.6 Analiza opłacalności.
W oparciu o załoŜenia koncepcyjne moŜna ustalić podstawowy wskaźnik opłacalności
inwestycji - prosty czas zwrotu nakładów (SPBT), dla poszczególnych opcji.
Nakłady inwestycyjne
SPBT = ---------------------------------Zysk roczny

7.6.1. Analiza Opcji.
Analizę przeprowadzono w oparciu o metodę porównawczą, nakładów oraz przychodów z
usług turystycznych, dla opcji finansowania zamierzeń przez Gminę ze środków własnych,
opcji „O” - zaniechania ich realizacji oraz opcji współfinansowania ze środków UE w
wysokości 85%.

Opcja I
Finansowanie ze środków budŜetowych Gminy Zgierz.
Nakłady inwestycyjne na wszystkie zaproponowane zamierzenia realizacyjne
– 182,18 mln PLN brutto
W przypadku finansowania projektu ze środków własnych gminy w 100%
182,18 mln PLN
SPBT = ---------------------------------- = 18,4 lat, od roku 2013
9,9 mln PLN/rok

Opcja II
Współfinansowanie proponowanych projektów realizacyjnych ze środków Gminy w 15 %
i funduszy UE w 85 %
Nakłady inwestycyjne z budŜetu gminy wyniosą :
0,15 x 182,18 mln PLN = 27,3 mln PLN

27,3 mln PLN
SPBT = ---------------------------- = 2,8 lat, od roku 2013
9,9 mln PLN/rok
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Opcja „O”
Zaniechanie realizacji projektu.

Dotychczasowe nakłady finansowe na realizację zamierzenia zastaną stracone. Nie zostanie
wykorzystany potencjał zasobów, lokalizacji, infrastrukturalny i przyrodniczy rejonu Rogóźna z
korzyścią dla społeczności lokalnej, mieszkańców aglomeracji łódzkiej, małych przedsiębiorców,
którzy mogliby w otoczeniu ośrodka rozwijać swoją działalność.
Nie zastaną spełnione oczekiwania społeczne w sferze dynamicznego rozwoju gminy.
Tereny wokół proponowanej lokalizacji obiektów utrzymają bądź zmniejszą swoją wartość.

7.7 Rachunek przepływów pienięŜnych.
Przychody

-

+ 4 062 250,00 PLN/rok

Koszty

-

- 3 656 025,00 PLN/rok

Bilans

-

+ 406 225,00 PLN/rok

7.8 Przepływy finansowe w latach
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Tabele przepływów finansowych w latach [mln PLN]
Opcja I – zamierzenia finansowane w 100 % z budŜetu gminy
Lata
l.p. Wyszczególnienie
1
2
3

Nakłady
Przychody
Koszty
Wynik

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Lata
następne

- 0,02
-

- 13,33
-

- 6,98
-

- 66,39
-

- 72,12
+ 0,5
- 0,45

- 23,34
+ 11,0
- 8,9

+ 49,7
- 39,8

+ 49,7
- 39,8

+ 49,7
- 39,8

- 0,02

- 13,33

- 6,98

- 66,39

- 72,07

- 20,9

+ 9,9

+ 9,9

+ 9,9

SPBT = 18,4 lat , od roku 2013
Opcja II – zamierzenia finansowane w 15 % z budŜetu gminy – współfinansowany w 85 % ze środków funduszy UE.
Lata
l.p. Wyszczególnienie
1
2
3

Nakłady
Przychody
Koszty
Wynik

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

- 0,003
-

- 2,0
-

- 1,05
-

- 9,96
-

- 10,8
+ 0,5
- 0,45

- 3,5
+ 11,0
- 8,9

+ 49,7
- 39,8

+ 49,7
- 39,8

Lata
następne
+ 49,7
- 39,8

- 0,003

- 2,0

- 1,05

- 9,96

- 10,75

- 1,4

+ 9,9

+ 9,9

+ 9,9

SPBT = 2,8 lat, od roku 2013
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7.9. Efekty oddziaływania proponowanych inwestycji.
7.9.1. Wzrost cen gruntów
Ocenia się, Ŝe w wyniku realizacji proponowanych rozwiązań , wzrost wartości gruntów wyniesie
ok. 100 %, na obszarze ok. 2000,0 ha.
Cena obecna gruntów wynosi ok. 10,00 ÷ 20,00PLN/m2
przyjęto 15,00 PLN/m2
Wzrost wartości gruntów:
(30,00 PLN/m2 – 15,00 PLN/m2) x 20 000 000,00 m2 = 300,0 mln PLN

7.9.2. Wpływ realizacji zamierzeń na ilość turystów
Ocenia się ilość turystów i korzystających z uzdrowiska na ok. 15,0 tys./rok.
Napływ turystów i kuracjuszy spowodowałby zwiększone obroty gospodarcze oraz rozwój sfery
usług świadczonych w otoczeniu funkcjonujących obiektów.

7.9.3. Korzyść dla mieszkańców
Stworzenie moŜliwości korzystania z bazy rekreacyjno – wypoczynkowej i uzdrowiskowej w ciągu
całego roku.

7.9.4. Korzyści dla małych i średnich przedsiębiorców
Stworzenie moŜliwości rozwijania usług dodatkowych w oparciu o własną działalność gospodarczą
w wyniku napływu zwiększonej liczby turystów.
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8. Analiza SWOT

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

MOCNE STRONY
Występowanie zasobów – borowin, wód
mineralnych i geotermalnych oraz
zbiorków wodnych na jednym obszarze.
PołoŜenie w centralnej Polsce.
PołoŜenie w pobliŜu aglomeracji
łódzkiej.
Bliskość autostrad A2 i A1.
Dobra komunikacja drogowa z
aglomeracją łódzką – zjazdy z A1 –
węzły Emilia i Piątek.
Tereny nie zdegradowane przemysłowo.
Aktywność gospodarcza gminy Zgierz.
Aktywność LGD.
Aktywność gospodarcza podmiotów (np.
gospodarstwa agroturystyczne).
SZANSE
MoŜliwość pozyskania środków z UE na
realizację inwestycji.
Partnerstwo w LGD – realizacja
projektów zintegrowanych.
MoŜliwość współpracy z powołanym
Parkiem Technologiczno –
Przemysłowym „Rogóźno”.
MoŜliwość pozyskania finansowania dla
przedsięwzięć w ramach PTP
„Rogóźno”.
MoŜliwość rozwoju gospodarczego
gminy.

•
•

•
•

•
•
•
•

SŁABE STRONY
Brak terenów gminnych dla lokalizacji
proponowanych projektów
realizacyjnych.
Konieczność wykonania dodatkowych
badań zasobów wód i torfów (badania
hydrogeologiczne), solanek i zasobów
energetycznych wód geotermalnych
(wiercenia wg zaleceń PIG).
Brak Planu Zagospodarowania
Przestrzennego gminy Zgierz, w tym
rejonu Rogóźna i okolic.
Brak infrastruktury komunalnej o
wysokich standardach– niezadowalający
stan dróg, nieuporządkowana gospodarka
ściekowa, odpadowa, energetyczna.
Wysokie nakłady inwestycyjne na
projekty realizacyjne.
ZAGROśENIA
budowa odkrywkowej kopalni węgla
brunatnego przez PAK (lub inny
podmiot).
Brak środków własnych dla montaŜu
współfinansowania inwestycji ze
środków UE.
Brak akceptacji społecznej dla realizacji
proponowanych rozwiązań
realizacyjnych, w wyniku niskiej wiedzy
społeczności o moŜliwościach
rozwojowych gminy w oparciu o
przyjazne środowisku technologie
wykorzystania zasobów naturalnych wód
geotermalnych i solanek.

Objaśnienia skrótów:
Zespół Elektrowni Pątnów, Adamów, Konin – PAK
Park Technologiczno Przemysłowy „Rogóźno” – PTP „Rogóźno”
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9. Wpływ na środowisko.
Zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska [POŚ] (Dz.U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.) oraz z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. (Dz.U.Nr 257,poz.2573) „w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko”, wszystkie przedsięwzięcia będą wymagały kwalifikacji
do sporządzenia lub nie, raportu oddziaływania na środowisko.
Procedura Ocen Oddziaływania na Środowisko, opisana w POŚ, dotyczy:
- przedsięwzięć opisanych w Koncepcjach Programowo – Przestrzennych, jako załącznikach do
wniosku o wydanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu [WZ i ZT].
- wydania pozwolenia na budowę.

Wykorzystanie zasobów – torfów, wód geotermalnych, wód powierzchniowych, w celach
rekreacyjno – uzdrowiskowych i leczniczych, nie stanowi zagroŜeń dla środowiska, pod warunkiem
spełnienia ograniczeń stopnia i sposobów ich wykorzystania, które będą wynikały z projektów
wydobycia i eksploatacji zasobów, poprzedzonych badaniami geologicznymi i innymi,
niezbędnymi dla szczegółowej oceny tych zasobów i metod ich wykorzystania.
NaleŜy wziąć pod uwagę, Ŝe Rogóźno i jego okolice są rejonem potencjalnie górniczym z uwagi na
złoŜa węgla brunatnego i soli kamiennej.
Obszar ten jest obecnie przedmiotem intensywnego zainteresowania Zespołu Elektrociepłowni –
Pątnów, Adamów, Konin (PAK), jako terenem moŜliwej lokalizacji elektrowni w oparciu o
odkrywkową kopalnię węgla brunatnego .
PAK zamierza wykorzystać park maszynowy (koparki, transportery itp.), który w najbliŜszym
czasie nie będzie wykorzystywany z uwagi na wyczerpanie złóŜ w rejonie Pątnowa, Adamowa i
Konina.
Ewentualna eksploatacja złoŜa węgla brunatnego „Rogóźno”, zniszczy obszary ekosystemu
Rogóźna i okolic, a oddziaływanie odkrywkowej kopalni z uwagi na depresję zwierciadła wód
podziemnych o średnicy ok. 60,0 km, wpłynie niekorzystnie na środowisko w północnej części
województwa łódzkiego.
Przyjęta przez Radę Gminy Zgierz w dniu 30 marca 2006r. Uchwałą Nr XLIII/363/06 do realizacji
koncepcja „Projektu Rogóźno”, jest przeciwstawna do zamierzenia budowy kopalni odkrywkowej.
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Przewiduje on technologie i instalacje bezodkrywkowe (wydobyciu surowców towarzyszą
jednocześnie podsadzki – wypełnianie urobku zabezpieczające przed szkodami górniczymi), nie
wpływające negatywnie na gleby i stosunki wodne.
Przedsięwzięcia proponowane w analizie są komplementarne do zamierzeń zawartych w koncepcji
„Projektu Rogóźno” i zakładają (podobnie jak koncepcja) bezinwazyjne lub nikłe oddziaływanie na
środowisko, obejmujące zjawiska towarzyszące budowie bazy rekreacyjno – wypoczynkowo –
uzdrowiskowej oraz rozwojowi usług w tym sektorze.
Wykorzystanie zasobów geotermalnych i innych OZE (Odnawialnych Źródeł Energii – energia
słońca,

wiatru,

wody)

w proponowanych

obiektach,

kwalifikują

przedsięwzięcia jako

proekologiczne, przyjazne środowisku.
Niekorzystny wpływ zwiększonej ilość pojazdów dowoŜących turystów i kuracjuszy powinien być
niwelowany wprowadzeniem w maksymalnym wymiarze transportu zbiorowego i lokalnego
transportu alternatywnego – bryczki, riksze, meleksy itp.
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10. Plan wdraŜania proponowanych rozwiązań realizacyjnych.
WdraŜanie rozwiązań realizacyjnych wymaga :
1. Wstępnej akceptacji Analizy przez Fundację Rozwoju Gmin PRYM.
2. Uzgodnienia z Wójtem Gminy Zgierz proponowanych rozwiązań zawartych w analizie.
3. Uzyskania zgody Rady Gminy dla realizacji projektów proponowanych w analizie.
4. Opracowania Koncepcji Programowo – Przestrzennej (urbanistyczno – architektonicznej),
dla całego programu zawartego w analizie lub kaŜdego z projektów osobno.
5. Opracowania i złoŜenia do Urzędu Gminy dokumentacji formalno – prawnej do uzyskania
WZ i ZT w uzgodnieniu z podmiotem realizującym projekt badawczo – rozwojowy wg
Koncepcji Projektu „Rogoźno”.
6. Opracowania projektów technicznych.
7. Opracowania Studium Wykonalności dla projektu zintegrowanego (wszystkich zamierzeń
realizacyjnych łącznie), lub kaŜdego rozwiązania osobno.
8. Opracowania

dokumentacji

formalnej

i

wniosku

aplikacyjnego

do

Urzędu

Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu zintegrowanego ze środków UE lub
wniosków na kaŜdy z projektów osobno do róŜnych funduszy, z których moŜna pozyskać
współfinansowanie.
9. Przygotowanie specyfikacji przetargowej (konkursowej) na roboty budowlane.
10. Przeprowadzenie robót budowlanych pod nadzorem inŜynierskim (dokumentacja budowy).
11. Rozliczenie inwestycji (dokumentacja powykonawcza).
12. Rozliczenie projektu (raportowanie).
13. Monitorowanie projektu (zgodność uzyskanych wskaźników w latach).

Proponowane rozwiązania realizacyjne mogą być zlokalizowane głównie na terenach prywatnych.
Gmina Zgierz posiada w rejonie Rogóźna jedynie kilka nieruchomości o powierzchni od 0,2 ha do
0,9 ha., których lokalizacja nie jest bezpośrednio związana z proponowanymi rozwiązaniami.
W związku z planowanymi budowami zbiorników retencyjnych nastąpi wykup przez Skarb
Państwa terenów niezbędnych do budowy nowych zbiorników., nie zmieni to jednak problemu
braku terenów gminnych przyległych do nich, moŜliwych dla zagospodarowania przez gminę dla
potrzeb realizacji rozwiązań zaproponowanych w opracowaniu.
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MoŜliwe rozwiązanie problemu:
1. Zakup terenów przez gminę od obecnych właścicieli.
2. Przejęcie terenów wymagających rekultywacji, wobec niespełnienia obowiązków
rekultywacji przez obecnych właścicieli (miejscowość Celestynów).
3. wspólne przedsięwzięcia gminy, innych podmiotów, właścicieli nieruchomości
na zasadach PPP, w których właściciele nieruchomości przekazują tereny np. w
aporcie.
Uwaga:
Przygotowanie, realizacja, rozliczenie i monitorowanie, mogą być wykonane przez Managera
Projektu.

11. Beneficjent końcowy
Nazwa beneficjenta

Gmina Zgierz

Numer NIP :

732 – 201 – 15 - 56

Adres

ul. Łęczycka 4

Forma prawna – szczegółowa

Jednostka Samorządu Terytorialnego

Strony umowy z instytucją zarządzającą:

Zdzisław Rembisz
Wójt Gminy Zgierz

Numer telefonu

[ 42 ] 716 25 15

Numer faxu

[ 42 ] 716 45 54

Adres poczty elektronicznej

ug@gmina.zgierz.pl

12. Podsumowanie i wnioski
Podsumowanie
 Analizę opracowano dokonując wyboru rozwiązań realizacyjnych optymalnych organizacyjnie,
technicznie, technologicznie i ekonomicznie (wg. autorów).
 Analiza moŜe słuŜyć jako materiał do społecznej dyskusji, przyjętych w niej propozycji
rozwiązań.
 Dyskusja taka i wybór wariantu realizacyjnego akceptowalnego społecznie są pomocne dla
prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji.
 Dla przygotowania dokumentacji aplikacyjnej do uzyskania środków (dotacji) z UE niezbędne
jest wykonanie kroków zawartych w Planie WdroŜenia Projektu.
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Wnioski i zalecenia
1. Sprawą kluczową dla realizacji proponowanych rozwiązań jest uporządkowanie ekologiczne
obszaru zlewni rzeki Moszczenicy, której dopływem jest rzeka Czerniawka, ze szczególnym
uwzględnieniem doliny Ciosenki w kierunku jej źródeł oraz rzeki DzierŜązna, które są
dopływami Czerniawki. W tym celu niezbędne jest podjęcie prac (Gmina i WIOŚ) nad
zlokalizowaniem, neutralizacją i monitorowaniem (ciągłym lub okresowym) źródeł i
skutków zanieczyszczeń do rzek: Moszczenicy, Czerniawki, DzierŜąznej i Ciosenki.

Badanie dopływów w zlewni rzeki Bzury od roku 2003 do 2006 zawarte w „Raportach o
stanie środowiska w województwie łódzkim”, w tym równieŜ w powiecie zgierskim dały
niepokojąco złe wyniki.
Rzeki w zlewni rzeki Bzury mieszczą się w klasach czystości IV i V.

Cytat z „Raportu o stanie środowiska na obszarze powiatu zgierskiego” – luty 2007r.
„Ocenę jakości kontrolowanych wód wykonano według zasad obowiązujących dla
monitoringu diagnostycznego oraz pod kątem przydatności do bytowania ryb”.
„Ocena wód rzek pod kątem ich przydatności do bytowania i migracji ryb w warunkach
naturalnych wykazała, Ŝe rzeki na terenie powiatu zgierskiego nie spełniają wymaganych
warunków. Główną przyczyną takiego stanu są zbyt wysokie stęŜenia wskaźników
tlenowych (BZT5) oraz biogenów (azotów oraz fosforu ogólnego) w kontrolowanych
rzekach. Ponadto w niektórych profilach kontrolnych występował niedobór tlenu
rozpuszczonego lub nadmiar azotu amonowego”.

2. Realizacja inwestycji turystycznych i uzdrowiskowych w rejonie Rogoźna powinna być
poprzedzona:
- badaniami sejsmicznymi i wiertniczymi, zgodnie z zaleceniami PIG (Opracowanie PIG –
„Wstępna charakterystyka występowania złóŜ….” dr. Jacek Kasiński, dr Grzegorz
Czapowski, Warszawa 2006r.), w celu pełnego rozpoznania zasobów węgla i soli oraz
wód podziemnych,
- bliŜszym oszacowaniem zasobów złóŜ borowinowych,
- ostatecznym wyznaczeniem terenów działalności górniczo – wiertniczej, wg
skorygowanych badaniami załoŜeń koncepcyjnych Projektu „Rogóźno”,
- wykonaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Rogóźna
(obszaru oddziaływania projektu „Rogóźno”).
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3. Rezygnacja z realizacji Projektu „Rogóźno” – bezodkrywkowego wydobywania energii z
węgla brunatnego i gorących pokładów soli oraz z realizacji rozwiązań proponowanych w
niniejszym opracowaniu zgodnych ze Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów
Wiejskich – w ramach projektu „Obszar Działania Fundacji PRYM – turystyczna oaza w
województwie łódzkim”, dotyczącego wykorzystania zasobów geotermalnych, wód
powierzchniowych i borowin dla celów turystycznych, uzdrowiskowych i leczniczych –
spowoduje wykorzystanie przez energetykę zawodową zasobów węgla w sposób
odkrywkowy.
Spowoduje to całkowitą dewastację potencjału przyrodniczego, leczniczego, turystyczno –
wypoczynkowego tego terenu przy jednoczesnym negatywnym wpływie na środowisko i
rolnictwo w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.
W tej sprawie niezbędne jest spójne działanie sił społecznych, samorządowych,
gospodarczych i politycznych.
4. Proponowane w analizie przedsięwzięcia realizacyjne dają szansę wykorzystania
istniejącego, wyjątkowego potencjału terenu objętego analizą w sposób przyjazny
środowisku oraz mieszkańcom tych terenów i ich okolic.
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