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U YTKOWANIE ZIEMI, ZABUDOWA
I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA SOŁECTWA GÓRNA
WOLA W GMINIE SZADEK**

Sołectwo Górna Wola le y w centralnej Polsce,
w województwie łódzkim, w powiecie zdu skowolskim, w gminie
Szadek. Zajmuje powierzchni 20,1 km2 i liczy 110 mieszka ców
( rednia g sto zaludnienia – 5,5 osób / km2). Poło one jest przy
drodze wojewódzkiej z Łodzi do Szadku. Według regionalizacji
fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego jest to centralna cz
Wysoczyzny Łaskiej.
Struktura u ytkowania ziemi
Obszar omawianego sołectwa jest do typowym dla Polski
rodkowej terenem rolniczym. Ponad 4/5 gruntów sołectwa zajmuj
grunty orne. Ich najbardziej zwarte kompleksy rozci gaj si na
północny-wschód i południowy-zachód od linii zabudowy wsi.
U ytki zielone koncentruj si w pobli u zabudowa i wzdłu
niewielkiego cieku wodnego stanowi cego południowo-zachodni
granic sołectwa. Sady, podobnie jak u ytki zielone, równie le
przewa nie niedaleko zabudowa . Tereny komunikacyjne to drogi
asfaltowe (w tym droga wojewódzka z Łodzi do Szadku)
i gruntowe. Ich bardziej szczegółowa charakterystyka zawarta jest
w rozdziale „Infrastruktura techniczna”. Tereny osiedlowe sołectwa
to zwarta zabudowa Górnej Woli, a tak e skupisko czterech
gospodarstw przy szosie do Łodzi i samotne gospodarstwo przy
drodze do Zygr. Lasy na omawianym terenie to kilka niewielkich
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kompleksów poło onych w północnej i południowo-zachodniej
cz ci sołectwa. Tereny rekreacyjne stanowi trzy działki
letniskowe powstałe z przekształcenia dawnych gospodarstw
rolnych. Nieu ytki to trzy niewielkie obszary w północnej,
centralnej i zachodniej cz ci sołectwa. Ten ostatni teren to dawna
wirownia. Wody to trzy niewielkie sztuczne zbiorniki retencyjne
w samej wsi oraz wspomniany wcze niej ciek wodny.
Tab. 1. Struktura u ytkowania ziemi w Górnej Woli w I kwartale 2001 r.
Typ u ytkowania ziemi
Powierzchnia
ha

%

Grunty orne
168,0
83,5
Ł ki i pastwiska
10,0
5,0
Sady
8,0
4,0
Tereny komunikacyjne
8,0
4,0
Tereny osiedlowe
4,5
2,2
Lasy
1,6
0,8
Tereny rekreacyjne
0,5
0,2
Nieu ytki
0,4
0,2
Wody
0,3
0,1
Razem
201,3
100,0
ródło: Opracowano na podstawie pracy J. Kunce (2001)

Zabudowa wsi
Układ zabudowy Górnej Woli jest wynikiem jego kształtowania si
w dwóch etapach. Etap pierwszy przypada na okres od XIII do
pierwszej połowy XX wieku. Osada była lokowana ju w wieku
XIII wzdłu wówczas wa nej drogi z Zygr do Wilamowa, a wi c
w poprzek dzisiejszej głównej osi komunikacyjnej sołectwa, czyli
drogi z Łodzi do Szadku. Z tego okresu zachował si do dzi
zasadniczy kształt układu przestrzennego Górnej Woli - zwarty,
jednoosiowy o przebiegu północny-zachód – południowy-wschód.
Drugi etap rozwoju wsi przypada na lata po II wojnie
wiatowej. Zwi zany był z tworzeniem nowych terenów
przeznaczonych pod zabudow z powodu przeludnienia, a tak e
z parcelacj maj tku ziemskiego, do którego nale ało dzisiejsze
sołectwo. Powstało wówczas skupisko czterech zabudowa przy
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szosie do Łodzi, a tak e samotne gospodarstwo przy drodze do
Zygr.

- lasy
- u ytki zielone
- sady
- tereny mieszkaniowe
- tereny usługowe
- wody
- grunty orne
- granica sołectwa
- główne drogi

Ryc. 1. Struktura u ytkowania ziemi w sołectwie Górna Wola.
ródło: Opracowanie własne na podstawie pracy dyplomowej J Kunce
(2001)

Infrastruktura techniczna
Najstarszym elementem infrastruktury o zało eniach cz sto
jeszcze redniowiecznych s drogi. Dawniej najwa niejsz rol
w komunikacji na obszarze sołectwa Górna Wola stanowiła
powiatowa droga Zygry – Wilamów, wzdłu której ci gnie si
zabudowa wsi. Droga ta ma cz ciowo (od Górnej Woli do
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Rzepiszewa) nawierzchni asfaltow . Dzi słu y przede wszystkim
potrzebom lokalnym.
Obecnie najwi ksze znaczenie ma droga wojewódzka Szadek
– Łód o przebiegu południowy-zachód – północny wschód
i długo ci na obszarze sołectwa blisko 2 km.
Oprócz wymienionych, na omawianym terenie istnieje
jeszcze cała sie dróg polnych słu cych jako dojazdy na
poszczególne pola i ł ki.
Tab. 2. Charakterystyka sieci drogowej sołectwa Górna Wola
w I kwartale 2001 r.
Typ drogi
Szeroko drogi [m]
Długo drogi na obszarze
sołectwa [m]
Wojewódzka
16,0
1950,0
Powiatowa
12,5
1425,0
Inna
10,0 – 3,0
3129,5
Razem
6504,5
ródło: Opracowanie własne na podstawie pracy dyplomowej J Kunce
(2001)

W latach 1962 – 1964 Górna Wola została
zelektryfikowana. Główna linia elektryczna ( redniego napi cia)
biegnie od południa w kierunku Rzepiszewa. We wsi znajduje si
transformator słu cy do przetwarzania napi cia redniego na
niskie. Od transformatora biegnie linia niskiego napi cia
przesyłaj ca pr d wykorzystywany w gospodarstwach domowych.
Na słupach tej linii zamontowane s 24 latarnie uliczne. Sie
wszystkich linii elektrycznych na obszarze sołectwa ma ł czn
długo 4300 m i znajduje si w stanie wymagaj cym szybkiej
modernizacji ze wzgl du na cz ste spadki napi cia.
Podł czenie Górnej Woli do sieci wodoci gowej nast piło
w latach osiemdziesi tych XX wieku. Bie c wod z uj cia
górnokredowego w Łobudzicach o wydajno ci około 43 m3/h
posiada obecnie 27 spo ród 28 gospodarstw. Ł czna długo sieci
wodoci gowej na terenie sołectwa wynosi około 1600 m.
Do roku 1990 w Górnej Woli istniały tylko dwie linie telefoniczne.
W roku 1998 ju 15 gospodarstw, (czyli ponad połowa) miała
telefon. W tym okresie we wsi zamontowany został równie telefon
na karty magnetyczne.
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Do obiektów infrastruktury nale tak e 3 przeciwpo arowe
zbiorniki wodne o ł cznej powierzchni 150 m2.
W sołectwie nie istnieje natomiast sie kanalizacyjna ani
ciepłownicza, jak równie gazownicza. Brak tej ostatniej jest
rekompensowany poprzez rozprowadzanie gazu płynnego propanbutan z dwóch punktów dystrybucyjnych.

