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OPIS PLANOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

OBSZARU STREFY „A” OCHRONY UZDROWISKOWEJ 

 

Zgodnie z obowiązującą Ustawą oraz na podstawie przeprowadzonej analizy gminy Zgierz w 

tym przestrzeni kulturowej i przyrodniczej, z uwzględnieniem aktualnej infrastruktury 

turystyczno-uzdrowiskowej, aktualnych uwarunkowań planistyczno-przestrzennych, 

posiadania surowców leczniczych i klimatu leczniczego, należy stwierdzić, że gmina Zgierz 

spełnia łącznie 4 warunki upoważniające do ubiegania się o status gminy uzdrowiskowej, tj.: 

 posiada złoża naturalnych surowców leczniczych (woda lecznicza przeznaczona do 

wydobywania z obszaru górniczego Rogóźno z otworu IGH 1;  

 posiada klimat o potwierdzonych właściwościach leczniczych; klimat i bioklimat tej 

części gminy Zgierz cechuje się właściwościami leczniczymi i profilaktycznymi, które 

mogą być wykorzystywane w leczeniu klimatycznym chorób układu krążenia, 

zaburzeń neurologicznych, przemiany materii i układu oddechowego. Klimat  gminy 

Zgierz uzyskał świadectwo potwierdzające jego właściwości lecznicze, które to 

stanowią Załączniki  niniejszego opracowania 

 spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do 

środowiska;  

 posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 

energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, oraz prowadzi gospodarkę 

odpadami;  

W wyniku analizy w/w uwarunkowań, sporządzono operat uzdrowiskowy w celu wystąpienia 

do Ministra Zdrowia i Prezesa Rady Ministrów o przyznanie statusu uzdrowiska dla obszaru 

ochrony uzdrowiskowej „Rogoźno”. 

 

Projektowane uzdrowisko „Rogóźno” (w I fazie  rozwoju – obszar ochrony uzdrowiskowej)  

Zajmuje teren części gminy Zgierz i Ozorków o powierzchni łącznej ok 5 111 ha, 

Całość uzdrowiska została rozdzielona na trzy strefy ochrony uzdrowiskowej  

Strefa „A” – 311 ha   

Strefa „B” – 1280 ha   

Strefa „C” – 3520 ha   
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ZAŁOŻENIA FUNKCJONALNO PRZESTRZENNE DLA STREFY „A” 

 

Dla prawidłowego rozwoju i docelowego przekształcenia obszaru ochrony uzdrowiskowej w 

uzdrowisko niezbędne jest zrealizowanie szeregu inwestycji zlokalizowanych w strefie „A”. 

W tym celu planuje się budowę obiektów uzdrowiskowych: 

1. Domu zdrojowego; 

2. Zakładów lecznictwa uzdrowiskowego ; 

3.  Urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w Leśnym Parku; 

4.  Centrum Wypoczynku, Sportu i Rekreacji. 

Ad. 1. 

Budowa Domu Zdrojowego (zakładu przyrodoleczniczego) 

Przewiduje się budowę bazy zabiegowo – leczniczej i administracyjnej uzdrowiska. Projektuje 

się stworzenie w I etapie bazy zabiegowej i leczniczej na ok. 250 – 300 osób dla których 

należałoby zaprojektować około 1000 zabiegów dziennie, w tym zabiegi z zakresu kąpieli 

leczniczych, hydroterapii, fizykoterapii, kinezyterapii, światłolecznictwa, krioterapii. 

Oprócz turnusów stacjonarnych zaprojektowana zostanie baza dla pacjentów 

ambulatoryjnych. 

Ad. 2. 

Przewiduje się budowę (w II etapie) 4 zespołów sanatoryjnych, zlokalizowanych na obrzeżach 

kompleksu leśnego.  

Przewidywana ilość pacjentów (w jednym sanatorium) - 250 osób na turnus; 

Przewidywana powierzchnia użytkowa obiektu - 4000 – 5000 m2 

Wyposażenie : urządzenia i sprzęt medyczno – rehabilitacyjny  

Ilość osób bezpośrednio zatrudnionych  - ok. 40 osób. 

Ad. 3. 

Projektuje się budowę urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego zlokalizowanych w kompleksie 

leśnym o powierzchni ok. 190 ha oraz przekształcenie kompleksu leśnego w Leśny Park 

Uzdrowiskowy wyposażony w: 

-  inhalatorium otwartego w formie tężni solankowych.  

-  kryty   basen rehabilitacyjny z wodą leczniczą; 

-  wieżę widokową połączoną ; 

-  muszlę koncertową; 
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-  zespół  ścieżek do kinezyterapii  

Ad. 4. 

Planuje się również w otaczającej strefie „B” lub  „C” ochrony uzdrowiskowej  lokalizację 

zaplecza technicznego w tym parkingów strategicznych, zaplecza gospodarczego 

powstającego uzdrowiska  

Planuje się również budowę Centrum Rekreacji, wypoczynku i rozrywki. 

 W której mogą się znaleźć jak np. : 

- całoroczny park narciarski (hala); 

- wesołe miasteczko; 

- regionalny park kulturowy połączony z centrum rozrywek, skateparkiem, miasteczko 

rowerowe lub wspinaczkowe itp.; 

- centrum rozrywki dorosłych (dyskoteki, kręgielnie, sale bilardowe, restauracje); 

- centrum kongresowo – szkoleniowe. 

 

Infrastruktura techniczna 

W celu wystąpienia o nadanie obszarowi ochrony uzdrowiskowej „Rogóźno”, statusu 

uzdrowiska, koniecznym warunkiem jest przeprowadzenie inwestycje z zakresu 

infrastruktury technicznej tj.. 

1) doprowadzenie wody leczniczej z odwiertu do Zakładu Przyrodoleczniczego;  

2) wybudowanie sanatorium uzdrowiskowego; 

3) wybudowanie zakładu przyrodoleczniczego wraz z wyposażeniem; 

4) wybudowanie urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego (park, basen rehabilitacyjny, tężnie, 

ścieżki zdrowotne itp.); 

5) wybudowanie oczyszczalni ścieków pokąpielowych; 

6) wybudowanie kanalizacji, ekologicznego ogrzewania, itp. 

 

Uzdrowisko, zgodnie z ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym to obszar, na terenie którego 

prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe w zorganizowanych zakładach lecznictwa 

uzdrowiskowego przy wykorzystaniu właściwości naturalnych surowców leczniczych, 

właściwości klimatu i mikroklimatu, a także towarzyszących temu zabiegów fizykalnych. 

Projektuje się 4 zespoły sanatoryjne połączone ze sobą funkcjonalnie komunikacją wewnątrz 

strefy „A”. 
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Schemat funkcjonalno-przestrzenny  zagospodarowania strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, 

/opracowanie autorskie własne/ 
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ZASADY KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI UZDROWISKA 

 

Na projektowanym obszarze strefy „A” preferowanym do lokalizacji zakładów i urządzeń 

lecznictwa uzdrowiskowego, winno się wyodrębnić tereny przeznaczone pod funkcje 

lecznicze, usługowe, obsługi ruchu turystycznego, sportu i rekreacji, lasów ochronnych, 

rolniczą oraz zieleni gospodarczej. 

 

Koncepcję funkcjonalno – przestrzenną uzdrowiska „Rogóźno” skonstruowano, przyjmując 

następujące zasady: 

1. uzdrowisko winno powstać na terenie miejscowości wolnym od zabudowy na 

obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, ponieważ obszar zurbanizowany gminy 

Zgierz – przestrzeni otaczającej strefę „A”, jest zabudowany w sposób przypadkowy i 

niewystarczający dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania uzdrowiska.. Realizacja 

uzdrowiska na terenie nie zainwestowanym, zapewni wymagane ustawą o 

uzdrowiskach odpowiedniej wielkości terenów zielonych, która wynosi w strefie „A” – 

nie mniej niż 65% powierzchni strefy, a w strefie „B” – nie mniej niż 50% powierzchni 

strefy. Stąd propozycja ulokowania części stref ochronnych na obszarze leśnym w 

oddaleniu od istniejącej zabudowy. 

2. dla rozwoju uzdrowiska, w tym zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, 

należy zarezerwować maksymalnie duże tereny, aby nie dopuścić do powstawania na 

nich zabudowy nie związanej z funkcją uzdrowiskową, a szczególnie zabudowy 

mającej negatywny wpływ na właściwości lecznicze uzdrowiska, Wynika to również z 

faktu, iż być może zasoby wód leczniczych są większe niż wynika to z 

dotychczasowych badań; 

3. tereny zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, winny być oddzielone strefą 

przejściową od działalności uciążliwych i szkodliwych dla lecznictwa oraz od ruchu 

tranzytowego. Sposób zagospodarowania strefy przejściowej zlokalizowanej w strefie 

„B” ochrony uzdrowiskowej od wschodniej strony strefy ‘A”, poprzez lokalizację 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej  

4. wielkość uzdrowiska i wielkość zakładów lecznictwa uzdrowiskowego zależeć będzie 

głównie od wielkości udokumentowanych zasobów – wód leczniczych. Natomiast 
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wielkość bazy noclegowej, winna uwzględnić również funkcje hotelowe, rekreacyjne 

oraz bazę dla profilaktyki i opieki społecznej; 

5. zabudowa uzdrowiskowa (zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowe) winna 

powstawać nie tylko wokół terenów leśnych, przekształconych i użytkowanych jako 

Park Leśny, ale również wewnątrz Leśnego Parku Uzdrowiskowego. Główne zakłady 

lecznictwa uzdrowiskowego, winny być usytuowane na południowych i wschodnich 

obrzeżach kompleksu leśnego, z uwagi na korzystne nasłonecznienie. 

 

Projekt zakłada powstanie niewielkiego uzdrowiska o znaczeniu lokalnym, stwarzające 

warunki bezpośredniego kontaktu z przyrodą w tym wykorzystaniem unikatowych 

właściwości wód leczniczych. Docelowo może ono mieć pierwszorzędne znaczenie w 

budowie bazy lecznictwa uzdrowiskowego dla metropolii łódzkiej.  

Lokalizacja projektowanego „Uzdrowiska Rogóźno” posiada znakomite połączenie 

komunikacyjne nie tylko ze stolicą regionu ale poprzez węzeł komunikacyjny Zgierz 

połączenie z aglomeracją warszawską i poznańską. Wyodrębnienie strefy „A” w niedalekiej 

odległości od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 702 Zgierz - Kutno z drogą nr 708 Brzeziny 

– Ozorków, daje szansę łatwego dojazdu do projektowanego zespołu uzdrowiskowego.   

Dlatego w celu poprawnego powiązania uzdrowiska z siecią dróg zewnętrznych oraz 

zagospodarowania przestrzeni strefy „A”, przeznaczonej do prowadzenia lecznictwa 

uzdrowiskowego, projektuje się wyodrębnienie 3 stref funkcjonalno – przestrzennych.  

 

Strefa funkcjonalna wjazdowa; obejmująca obszar recepcyjny. Planowany nowy wjazd 

(wariantowy) z drogi 702, parking wjazdowy oraz zabudowa związana z obsługą zewnętrzną, 

recepcją ruchu uzdrowiskowego w oparciu o istniejące drogi łączące zespół sanatoryjny z 

drogą 702, organizującą rozwój pierwszej fazy rozwoju uzdrowiska. Główna funkcja zespołu 

zabudowy: recepcja dla funkcji leczniczych, uzdrowiskowych w tym hotelowo pensjonatowej 

oraz turystyczno-wypoczynkowych. Budowa zespołu parkingów służących obsłudze 

północnej części uzdrowiska na obrzeżu strefy „A” lecz położonej w strefie „B”.  

Obszar położony w strefie „recepcyjnej” uzdrowiska Zespół Sanatoryjny nr II) i )V. Teren o 

prestiżowej lokalizacji. Sąsiedztwo stanowią: parking, tereny rekreacyjno-sportowe, tereny 

usługowe w tym budowa zespołu obiektów infrastruktury technicznej w sąsiedztwie węzła 

komunikacyjnego (skrzyżowania drogi 702 i 708.. Na tym terenie powinna być realizowana 
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budowa drugiego etapu przyszłego uzdrowiska. Zespół zabudowy, początkowo o funkcji 

domu zdrojowego z zapleczem noclegowym, docelowo powinien być przekształcony w 

zespół leczniczy o charakterze ambulatoryjnym, z poszerzonym programem medycznym 

(szpital uzdrowiskowy) oraz rehabilitacyjno-rekreacyjnym. 

Strefa lokalizacji zakładów i urządzeń lecznictwa. (Zespół Sanatoryjny nr I i II, 

W strefie funkcjonalnej należy wyodrębnić  obszary, charakteryzujące się różnym sposobem 

zagospodarowania. 

Obszar na którym zostałby zlokalizowany główny obiekty uzdrowiskowe Byłaby to kluczowa 

lokalizacja, akcentowana kompozycją ciągu uzdrowiskowego wzdłuż wschodniej ściany 

kompleksu leśnego. Teren ten preferowany pod lokalizację zespół sanatoryjnego 

preferowanego do zabiegów z użyciem wód leczniczych znajdujących się w niedalekim 

sąsiedztwie zespołu. Zalecane byłoby uzupełnienie kompleksu sanatoryjnego budowlą term 

solankowych. Lokalizacja obiektu wymaga szczególnej staranności w kształtowaniu formy 

architektonicznej obiektu.   

Obszary  we wschodniej i północnej części strefy „A”  oraz graniczący z nią strefy „B” zostały 

przeznaczone również pod lokalizację zabudowy pensjonatowej. Pensjonaty stanowić będą 

bazę noclegową uzupełniającą i urozmaicającą w stosunku do obiektów sanatoryjnych i 

wypoczynkowych. 

Strefa Leśnego Parku  Uzdrowiskowego  (o powierzchni około 190,0 ha) 
Teren leśny, do adaptacji na funkcję Parku Zdrojowego. Obszar adaptowany na funkcję Parku 

Zdrojowego stanowi teren o interesującej, częściowo pofałdowanej budowie. Zróżnicowane 

ukształtowanie terenu sprzyja budowaniu ciekawych kompozycji ścieżek spacerowych. We 

wschodniej części przeważa powierzchnia o łagodnym nachyleniu, bardzo korzystnym dla 

spacerów. Wschodnia część Parku przedzielona może być ciągami spacerowymi 

przebiegającymi przez obszar leśny, mocno przerośnięty cienkimi drzewami o charakterze 

samoistnego rozwoju. Jest to teren o ciekawych cechach morfologicznych. Adaptacja tego 

terenu na funkcje Leśnego Parku Uzdrowiskowego zakłada eliminację samosiejek, co 

spowoduje „prześwietlenie” terenów zalesionych oraz przy maksymalnym zachowaniu 

bogatej morfologii terenu, wprowadzenie układu ścieżek spacerowych, rowerowych i 

dydaktycznych. W celu zachowania morfologii terenu, układ komunikacji spacerowej 

powinien przebiegać wzdłuż poziomic, lub z zachowaniem łagodnych podejść. System ścieżek 

należy wyposażyć w miejsca wypoczynku, zarówno zadaszone (w formie altan parkowych) 
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jak i nie zadaszonych (w formie placów rekreacyjnych). Dzięki temu powierzchnia parku 

będzie atrakcyjnie zróżnicowana.  

 

 

KONCEPCJA LEŚNEGO PARKU UZDROWISKOWEGO 

 
Projekt koncepcyjny zagospodarowania strefy „A” (leśnego parku), 

/opracowanie autorskie własne/ 
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Układ parkingów i komunikacji 

Planowany obszar uzdrowiska posiada możliwość wykonania dogodnego włączenia się do 

drogi wojewódzkiej. W koncepcji funkcjonalno-przestrzennej należy przyjąć warianty wjazdu. 

Wybór wariantu uzależniony jest od możliwości pozyskania terenu, oraz przeprowadzenia 

wszelkich czynności (projektowych i wykonawczych) z tym związanych. Koncepcja 

funkcjonalno-przestrzenna winna  zawierać możliwości powiązań zewnętrznej komunikacji z 

połączeniem komunikacji wewnętrznej bazującej na istniejących układach komunikacji 

publicznej, łączących zespół sanatoryjny z miastem Zgierzem oraz węzłem komunikacyjnym 

autostrady A2. Wymaga on skorygowania odpowiednio do warunków pozyskiwania terenu 

oraz w odniesieniu do wniosków wynikających kolejnych faz projektów opracowywanych w 

ramach przygotowania inwestycji do realizacji. Koncepcja winna przewidzieć lokalizuje kilku 

zespoły parkingów. Mając na uwadze rozwój motoryzacji, należy rozważyć równoległe 

przyjęcie ogólnej zasady lokalizowania miejsc parkingowych pod planowanymi obiektami.  

Układ komunikacji wewnętrznej należy planować w układzie poziomicowym. Projektuje się 

budowę wielopoziomowych parkingów na granicy stref „A” i „B” /lokalizacja w strefie „B”/, 

które będą stanowiły główne parkingi uzdrowiska „powstrzymujący” nadmierną penetracje 

komunikacyjną strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. 

 

Zasady kształtowania architektury 

Szczegółowe zasady kształtowania architektury powinny być opracowane przed 

przystąpieniem do fazy realizacji zamierzenia lub przed przystąpieniem do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzdrowiska. Opracowanie takie 

powinno zawierać uszczegółowienia w formie koncepcji zagadnień krajobrazowych, 

architektonicznych, programowych, infrastrukturalnych. Szczególnie problem ten dotyczy 

stref funkcjonalnych A i B, gdzie konieczne jest opracowanie studium architektoniczno - 

krajobrazowe wraz z koncepcją programowo przestrzenną (funkcjonalno-architektoniczną 

zespołów zagospodarowania). Opracowanie to, będące merytorycznie oddzielnym 

zagadnieniem, powinno nawiązywać, uszczegóławiać i kontynuować niniejsze opracowanie. 

Skala (wielkość), bryła i wyraz architektoniczny głównych obiektów uzdrowiska należy w 

ogólnym zakresie zdefiniować, w ramach tej koncepcji. Architektura realizowanych obiektów 

powinna być kształtowana w sposób skoordynowany, pozwalający na zachowanie reżimów 

kompozycyjnych układu urbanistycznego, szczególnie dotyczy to stref funkcjonalnych A i B.  
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Projektowana infrastruktura techniczna  /zewnętrzna/ 

Komunikacja  

1. Drogi dojazdowe  

2. Ścieżki rowerowe i piesze 

Przyłącza zewnętrzne  

3. Energetyczne 

4. Kanalizacyjne 

5. Wodociągowe 

6. Odwodnienie /kanał deszczowy/ 

 

Projektowana infrastruktura techniczna  /wewnętrzna/ 

Komunikacja  

1. Drogi dojazdowe  

2. Ścieżki rowerowe 

Instalacje zewnętrzne  

4. Energetyczne 

5. Kanalizacyjne 

6. Wodociągowe 

7. Odwodnienie  

 

Należy dążyć do tego, aby przyszłe uzdrowisko Rogóźno uzyskało wyjątkowy, 

niepowtarzalny, charakterystyczny dla siebie wyraz architektoniczny, uwzględniający detal , 

proporcje i materiał budowlany , wynikający z historycznej zabudowy występującej w Zgierzu 

i jego okolicach. Ale też ważne jest, aby cechy jego architektury korespondowały z tradycjami 

architektury uzdrowiskowej Polski. Obiekty sanatoryjne oraz obiekty hoteli pobytowych, nie 

powinny przekraczać trzech kondygnacji nadziemnych, z czego jedna kondygnacja w dachu, z 

możliwością realizacja dominant architektonicznych, wynikających z kompozycji 

architektoniczno – krajobrazowych zespołu oraz pełniących funkcje widokowe. Zabudowa 

powinna być o zróżnicowanej wysokości oraz w miarę możliwości  o zróżnicowanym rzucie. 

Budynki należy lokalizować w układzie wzdłuż poziomic, w celu dążenia do maksymalnego 

wkomponowania zabudowy w pagórkowaty krajobraz strefy „A”. 
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Gmina Zgierz nie sporządziła do 2013 roku miejscowego plan zagospodarowania 

przestrzennego obejmującego w całości projektowana strefę „A” ochrony uzdrowiskowej. 

 

Zgodnie z zapisami Ustawie z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw.(Dz. U. z 2012r, poz. 651.),  gmina w przeciągu 

2 lat od daty powołania uzdrowiska winna opracować miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.  

 

Dlatego też należałoby przed przystąpieniem do opracowania planu miejscowego oraz przed 

realizacją inwestycji pro uzdrowiskowych, wykonać koncepcję projektową funkcjonalno 

przestrzenną w zakresie urbanistyki, architektury, detalu architektonicznego oraz 

infrastruktury technicznej w tym układu komunikacyjnego. Powyższe opracowanie powinno 

uwzględnia niniejsze opracowanie i być poprzedzone pełnym rozpoznaniem geologicznym i 

własnościowym nieruchomości wchodzących w skład, obszaru strefy „A” ochrony 

uzdrowiskowej. 

 

Opracował 

Dr inż. arch. Tomasz Ołdytowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


