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1 Wprowadzenie 

 
 1.1 Wstęp 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: 
społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego planowania  
i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań 
zrównoważony rozwój i ład przestrzenny. 

Zrównoważony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno-gospodarczy,  
w którym następuje proces integrowania działań gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub 
obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przez ład przestrzenny należy 
natomiast rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz 
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: 
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. 

Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju i ładu 
przestrzennego, a także uwzględniającego wymagania ochrony środowiska jest Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. 

Prognoza jest realizacją obowiązku określonego w art. 51. Ustawy z dnia 3 października  
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 17, ust. 4 Ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Zakres i stopień szczegółowości prognozy został uzgodniony przez: 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie ,  
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie. 

 
1.2 Cel opracowania prognozy, metodyka 

Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią  
w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi  
w projekcie planu oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. Punktem odniesienia do wszystkich 
analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. Należy pamiętać, że plan określa funkcje 
terenu i warunki realizacji danych funkcji, natomiast plan nie określa czasu, w jakim ma się dokonać 
realizacja, jak i również nie jest gwarancją na to, że na całym terenie docelowo powstanie 
zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Stąd prognozowanie zmian 
zachodzących w środowisku ograniczone jest do wskazania potencjalnych oddziaływań. Również nie 
zawsze możliwe jest zwymiarowanie zmian i przekształceń. 

Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań realizacji planu oraz uwarunkowań 
środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich znaczenie dla 
środowiska (znaczących i potencjalnie znaczących). Identyfikację oparto o listę komponentów 
środowiska oraz kierunki oddziaływań określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione  
i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz terenu, którego dokument ten dotyczy. Oceniono 
określone w projekcie planu warunki zagospodarowania przestrzennego, wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska, prawidłowości gospodarowania zasobami przyrody, zagrożenia dla środowiska  
z uwzględnieniem wpływu na zdrowie ludzi, skutki dla istniejących form ochrony przyrody i innych 
obszarów chronionych, zakres zmian w krajobrazie oraz możliwość rozwiązań eliminujących lub 
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko. W prognozie zawarte są, jeżeli zachodzi 
taka potrzeba, również propozycje innych rozwiązań niż w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania, sprzyjających ochronie środowiska 

Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone pewną niepewnością  
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i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają 
ograniczone zastosowanie. 
 

2 Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania  
z innymi  dokumentami 
 

W granicach obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 
1) P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej; 
2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 
3) KDK76G – teren drogi publicznej krajowej nr 76 klasy głównej. 

 
1. W zakresie ochrony środowiska, ustala się zachowanie minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla terenów. 
2. Nie dopuszcza się lokalizacji zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym (ZZR) lub 

dużym ryzyku (ZDR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
3. Dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w rozumieniu przepisów odrębnych. 
4. Ustala się, że emisja substancji i energii, a w szczególności dotycząca wytwarzania wibracji, 

promieniowania, hałasu, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód powierzchniowych i 
podziemnych, nie może powodować przekroczeń standardów jakości środowiska poza teren, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

 
W zakresie infrastruktury technicznej: 

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej o średnicy nie 
mniejszej niż 80mm, w parametrach wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej i 
zaopatrzenia przyległej zabudowy lub zagospodarowania terenu; 
2) dopuszcza się realizację hydrantów przeciwpożarowych. 

2. W zakresie odprowadzania ścieków: 
1) ustala się odprowadzanie ścieków do systemu zbiorczego gminnej kanalizacji 
sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 90mm, odprowadzającej ścieki do gminnej 
oczyszczalni ścieków położonej poza granicami planu; 
2) ustala się obowiązek uprzedniego oczyszczenia przez urządzenia zlokalizowane na 
działkach budowlanych ścieków technologicznych nie spełniających wymogów 
umożliwiających ich zrzut do sieci kanalizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3) ustala się zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych 
do wód powierzchniowych lub do gruntu, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

3. W zakresie wód opadowych i roztopowych: 
1) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z działek budowlanych 
na teren nieutwardzony i zagospodarowanie w granicach nieruchomości bez szkody 
dla gruntów sąsiednich lub do sieci kanalizacji deszczowej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2) ustala się obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych z powierzchni 
utwardzonych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie usuwania odpadów stałych wskazuje się prowadzenie gospodarki odpadami 
zgodnie z przepisami odrębnymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami lokalnymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych i technologicznych: 
1) ustala się zasilanie z indywidualnych źródeł ciepła z wykorzystaniem paliw 
niskoemisyjnych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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2) dopuszcza się lokalizację urządzeń kogeneracyjnych, urządzeń wytwarzających 
ciepło z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z 
wykluczeniem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) ustala się rozwój systemu zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez odbudowę, 
rozbudowę, przebudowę, remont i modernizację istniejących linii 
elektroenergetycznych oraz budowę nowych linii elektroenergetycznych, a także 
odbudowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację i wymianę istniejących 
stacji rozdzielczych, transformatorowych i transformatorowo-rozdzielczych oraz 
budowę nowych stacji; 
2) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną o parametrach technicznych 
określonych w przepisach odrębnych wszystkich obiektów wymagających 
zaopatrzenia w tę energię; 
3) dopuszcza się budowę nowych urządzeń elektroenergetycznych 15 kV, 0,4 kV 
związanych z zasilaniem terenów objętych niniejszym planem lub biegnących przez 
nie tranzytowo, trasy linii i lokalizacje stacji trafo 15/0,4 kV, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, w tym dotyczących ochrony zieleni; 
4) dopuszcza się adaptację istniejących i budowę nowych sieci oświetlenia ulic, 
placów lub innych terenów, które wymagają oświetlenia ze względu na 
bezpieczeństwo ludzi lub mienia; 
5) dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń elektroenergetycznych 
kolidujących z planowanymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
6) dopuszcza się budowę urządzeń elektroenergetycznych w liniach rozgraniczających 
dróg, a także w innych terenach na zasadach określonych w przepisach odrębnych; 
7) dopuszcza się indywidualne systemy pozyskiwania energii, w tym lokalizację 
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących 
energię promieniowania słonecznego lub geotermalną o mocy nieprzekraczającej 100 
kW, z wykluczeniem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni; 
8) dopuszcza się zasilanie z urządzeń kogeneracyjnych. 

7. W zakresie telekomunikacji ustala się obsługę poprzez kablową sieć telekomunikacyjną oraz 
rozwój łączności bezprzewodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z projektowanej sieci gazowej o 
minimalnej średnicy 32mm, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru opracowania 
 Dokumentem planistycznym obowiązującym przy sporządzaniu miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na  analizowanym obszarze  jest „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski przyjętego uchwałą Nr 
X/57/15 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie uchwalenia Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stoczek Łukowski, zmienionego 
uchwałą Nr XIV/108/2020 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie 
uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Stoczek Łukowski. 

Zgodnie ze studium na omawianym terenie zostają wprowadzone tereny przeznaczone pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową- MN/U, tereny zabudowy produkcyjno-usługowej 
P/U oraz tereny drogi krajowej KDK76G. 
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3 Uwarunkowania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym z ochrony obszarów 
i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym 

 
Pomniki przyrody 
 W granicach opracowania nie występują pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 
 
Rezerwaty przyrody 
 Najbliżej położony rezerwat przyrody „Kulak” znajduje się w odległości ponad 4,6 km na 
północny-zachód od granicy terenu objętego planem. 
 
Parki Narodowe 

Najbliżej położony park narodowy – Kampinoski Park Narodowy znajduje się w odległości 
około 87 km na północny-zachód od granicy terenu objętego planem. 
 
Parki Krajobrazowe 

Najbliżej położony park krajobrazowy– Mazowiecki Park Krajobrazowy znajduje się  
w odległości około 36 km na zachód od granicy terenu objętego planem. 
 
Obszary Natura 2000 
Obszary Specjalnej Ochrony 

Najbliżej położony bo w odległości około 6,3 na wschód od granicy terenu objętego planem  
jest OSO „Lasy Łukowskie”. 
Specjalne Obszary Ochrony 

Najbliżej położony SOO „Dąbrowy Seroczynskie” znajduje się w odległości ponad 4,9 km na 
północny-zachód od granicy terenu objętego planem . 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu 
 W odległości około 20 m na północ od omawianego terenu przebiega granica Łukowskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Rys. 1). 
 
Pozostałe obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione 
 W granicach opracowania oraz w jego otoczeniu nie występują takie formy ochrony przyrody 
jak: zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne oraz stanowiska dokumentacyjne. 
  
W granicach opracowania nie występują obiekty i obszary zabytkowe. 
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Rys. 1  Położenie terenu na tle obszaru chronionego krajobrazu 
 

4 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze. 

 

5 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „prognoza oddziaływania na środowisko 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Stare Kobiałki” wynika z 
art. 51. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  
oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu rozwiązania 
niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w jakim 
stopniu warunki realizacji ustaleń zmiany planu mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami 
ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w planie rozwiązań planistycznych,  
a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób interes 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy: 
- analizę środowiska, 
- identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 
- ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń, 
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- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji. 
 Teren opracowania położony jest w centralnej części gminy w rejonie wsi Stare 

Kobiałki. Składa się z dwóch części, obie części są całkowicie zabudowane. Część pierwsza (większa) 

to Zakłady Mięsne „Mięs-Pol”, znajduje się tu  budynek mieszkaniowy jednorodzinny. Tereny 

biologicznie czynne są zagospodarowane dobrze utrzymaną zielenią urządzoną. 

W części drugiej znajduje się również budynek mieszkaniowy jednorodzinny. Duże 
powierzchnie zajmują budynki gospodarcze o funkcji magazynowej. Tereny biologicznie czynne 
częściowo zagospodarowane są zaniedbaną zieleni urządzoną, duży udział jest zieleni spontanicznej.  

Od północy omawiany teren graniczy z drogą krajową nr 76, od południa zaś z linia kolejową. 

W podłożu w części północnej występują piaski i żwiry wodnolodowcowe natomiast w części 
południowej występują gliny zwałowe. Zarówno piaski i gliny to grunty nośne, które nadają się do 
bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych.   

Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym występują na dużej głębokości (ponad 5 m ppt). 
Nie występują tu wody powierzchniowe. 

Teren jest płaski, pozbawiony drobnych form morfologicznych, rzeźba jest silnie 
przekształcona antropogenicznie. 

W granicach opracowania występują punkowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza jak 
również hałasu. Są to obiekty produkcyjne, magazynowe jak również emisje związane z ruchem 
wewnętrznym pojazdów samochodowych. Teren graniczy z drogą krajową nr 76, która stanowi 
liniowe źródło emisji zanieczyszczeń powietrza. Droga to oraz linia kolejowa to liniowe źródła emisji 
hałasu.  

Teren opracowania położony jest poza systemem obszarów przyrodniczych prawnie 
chronionych, nie występują tu również obiekty przyrodnicze podlegające prawnej ochronie. 
Omawiany teren położony jest poza granicami ciągów ekologicznych. Nie występują tu także obiekty i 
obszary zabytkowe. 

 
Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona  

i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych  
w zakresie komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. 

Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez ustalenia dotyczące 
kształtowania zabudowy oraz uporządkowania istniejących i wykształcenia nowych przestrzeni 
publicznych. 

Plan wyodrębnia tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone odpowiednimi symbolami i liniami rozgraniczającymi: 

1) P/U – tereny zabudowy produkcyjno-usługowej; 
2) MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej; 
3) KDK76G – teren drogi publicznej krajowej nr 76 klasy głównej. 

Przewidywane jest zwiększenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń, hałasu wiążące się  
z funkcjonowaniem nowych terenów zabudowy wyposażonych w drogi wewnętrzne, a tym samym i 
wzrostem natężenia ruchu samochodowego 

Na omawianym terenie zostaną zainstalowane nowe punktowe i liniowe źródła hałasu.   
W stosunku do stanu aktualnego powstaną nowe źródła wytwarzania ścieków i odpadów. 
Biorąc pod uwagę naturalną rzeźbę omawianego terenu,  jej przekształcenia w przewadze nie 

będą znaczne.  
Na większości terenów przeznaczonych pod nową zabudowę  powierzchnia biologicznie 

czynna zostanie ograniczona. 
Na omawianym terenie występują gleby o przeciętnej przydatności dla celów rolniczych.  

W rejonach przeznaczonych pod nową zabudow i infrastrukturę techniczną zostaną one całkowicie 
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zdegradowane. 
W wyniku planowanego zainwestowania nie przewiduje się trwałego obniżenia poziomu wód 

gruntowych. 
Należy przypuszczać, że tereny biologicznie czynne zostaną zagospodarowane zielenią 

urządzoną z udziałem zieleni wysokiej.  
Realizacja planu nie spowoduje oddziaływań na obszary przyrodnicze prawnie chronione 

znajdujące się w otoczeniu omawianego terenu. 
Krajobraz w wyniku realizacji ustaleń planu zostanie miejscami przekształcony. 
Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze. 
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność zapisów planu z przepisami 

dotyczącymi ochrony środowiska oraz z dokumentami strategicznymi rangi wojewódzkiej, 
powiatowej i gminnej jak również ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego  gminy Stoczek Łukowski. 

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje oddziaływań skumulowanych. 
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje wystąpienia na omawianym terenie oraz na terenach 

przyległych oddziaływań znaczących.  
Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie 
następujących dziedzin i zagadnień: 

1. Obserwacje zmian w strukturze użytkowania gruntów (wielkość powierzchni 
zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie czynnej). 

2. Obserwacje zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska zarówno na terenie 
objętym zmianą planu jak i na terenach przyległych. Ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
higieny atmosfery, klimatu akustycznego, stanu zdrowotnego szaty roślinnej. 

3. Obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do 
odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.  

 
 

6 Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Teren opracowania składa się z dwóch części, obie części są całkowicie zabudowane. Część 

pierwsza (większa) to Zakłady Mięsne „Mięs-Pol”, znajduje się tu  budynek mieszkaniowy 
jednorodzinny. Tereny biologicznie czynne są zagospodarowane dobrze utrzymaną zielenią 
urządzoną. 

W części drugiej znajduje się również budynek mieszkaniowy jednorodzinny. Duże 
powierzchnie zajmują budynki gospodarcze o funkcji magazynowej. Tereny biologicznie czynne 
częściowo zagospodarowane są zaniedbaną zieleni urządzoną, duży udział jest zieleni spontanicznej.  
Od północy omawiany teren graniczy z drogą krajową nr 76, od południa zaś z linia kolejową (Rys. 2) 

W podłożu w części północnej występują piaski i żwiry wodnolodowcowe natomiast w części 
południowej występują gliny zwałowe. Zarówno piaski i gliny to grunty nośne, które nadają się do 
bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych.   

Wody gruntowe o zwierciadle swobodnym występują na dużej głębokości (ponad 5 m 
ppt).Teren opracowania położony jest w  JCWPp nr PLGW200066. 

Nie występują tu wody powierzchniowe. Teren opracowania położony jest w jednej JCWP - 
Świder od Świdra Wschodniego do ujścia (RW2000192569). 

Teren jest płaski, pozbawiony drobnych form morfologicznych, rzeźba jest silnie 
przekształcona antropogenicznie. 

W granicach opracowania występują punkowe źródła emisji zanieczyszczeń powietrza jak 
również hałasu. Są to obiekty produkcyjne, magazynowe jak również emisje związane z ruchem 
wewnętrznym pojazdów samochodowych. Teren graniczy z drogą krajową nr 76, która stanowi 
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liniowe źródło emisji zanieczyszczeń powietrza. Droga to oraz linia kolejowa to liniowe źródła emisji 
hałasu. Szata roślinna posiada bardzo przeciętne walory przyrodnicze i krajobrazowe.  

Granica regionalnego korytarza ekologicznego „Polesie Południowe” przebiega około  
1,2 km na północny-wschód od omawianego terenu. 

Teren opracowania położony jest w centralnej części gminy w rejonie wsi Stare Kobiałki. 

 
 

Rys. 2 Zagospodarowanie terenu  
 

 

7 Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego  

 
Brak przepisów prawa miejscowego regulujących całościowo zasady zagospodarowania 

terenu może spowodować powstawanie różnego typu kolizji.  Plan na omawianym terenie reguluje  
i określa: 

 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

 zasady ochrony środowiska i przyrody, 

 parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów, 

 szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, 

 zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, na omawianym terenie 

zostanie zachowany aktualny sposób użytkowania. 
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W przypadku braku realizacji omawianego planu nie wystąpią  przekształcenia środowiska 
przyrodniczego. Większość terenów pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu.  

Z kolei realizacja planu umożliwi rozwój gospodarczy gminy, powstaną nowe miejsca pracy, 
tak więc brak planu zahamuje te korzystne odziaływanie na rozwój ekonomiczny gminy. 

 
8 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 
projektowanego dokumentu 

 
Podstawowe problemy dotyczą: 

 zabezpieczenia przed ewentualnym skażeniem wód gruntowych ściekami; 

 ochrona stanu ilościowego wód gruntowych, a pośrednio powierzchniowych, 

 ochrony zabudowy chronionej akustycznie  przed uciążliwościami hałasowymi, 

 prowadzenie właściwej gospodarki odpadami. 
 

 

9  Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia realizowanego dokumentu oraz sposobu w jaki te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 
dokumentu 

 

Ramy programowe polityki ekologicznej wyznaczone są przez wytyczne europejskie 
obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej. Dokumentem nadrzędnym jest Strategia 
zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej (Strategia z Göteborga), w której wśród siedmiu 
kluczowych wyzwań w sferze polityki gospodarczej, ekologicznej i społecznej znalazły się m.in.: 

 ograniczanie zmian klimatu oraz promowanie czystszej energii, 

 zapewnienie, by systemy transportowe odpowiadały wymogom ochrony środowiska oraz 
spełniały gospodarcze i społeczne potrzeby społeczeństwa, 

 promowanie wysokiej jakości zdrowia publicznego, 

 aktywne promowanie zrównoważonego rozwoju. 
 

System krajowej polityki ekologicznej Polski opiera się na założeniach strategicznego 
dokumentu sporządzanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska, jakim jest Polityka ekologiczna 
Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016. W dokumencie tym określono potrzebę 
regulowania w aktach planowania przestrzennego niższych szczebli zagadnień dotyczących m.in.: 

 obszarów o przekroczonych dopuszczalnych stężeniach zanieczyszczeń środowiska lub 
natężeniach innego rodzaju uciążliwości, 

 terenów zdegradowanych i zdewastowanych, wymagających przekształceń, rehabilitacji lub 
rekultywacji, 

 potrzeb w zakresie rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska, w szczególności 
infrastruktury do zagospodarowania ścieków i odpadów, 

 kształtowania granicy i proporcji pomiędzy obszarami zainwestowanymi  
i przeznaczonymi pod inwestycje oraz terenami otwartymi (zwłaszcza w kontekście zieleni 
miejskiej i innych terenów otwartych na obszarach zurbanizowanych). 

Kolejnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Kraju 2020, w której zostały określone m.in. 
rodzaje wspieranych inwestycji priorytetowych w zakresie kształtowania infrastruktury ochrony 
środowiska, w tym dotyczących ochrony powietrza (działania zmniejszające emisję dwutlenku węgla, 
dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów pochodzących z sektora komunalno-bytowego, zwłaszcza 
energetyki) i ochrony przed hałasem, budowa systemów kanalizacyjnych, przedsięwzięcia 
termomodernizacyjne. 
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Z uwagi na obecność licznych cieków wodnych oraz położenie miasta w zasięgu głównych 
zbiorników wód podziemnych, należy również wymienić dokumenty ogólnokrajowe: Strategię 
Gospodarki Wodnej z 2005 roku oraz Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030  
(z uwzględnieniem etapu 2016) z 2010 roku (do tej pory nie zatwierdzony). 

W Strategii Gospodarki Wodnej zostały określone następujące cele kierunkowe gospodarki 
wodnej: 

 cel I: Zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu 
zasad zrównoważonego użytkowania wód, 

 cel II: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych 
i od wody zależnych, 

 cel III: Podniesienie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. 
W Strategii wskazano na potrzebę sporządzania planów gospodarowania wodą: „Istotną rolę 

w realizacji trzech podstawowych celów strategicznych odgrywać będą plany gospodarowania wodą 
w obszarze dorzecza Odry. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanych programów gospodarowania 
wodami uwzględniających, obok poprawy jakości wód, racjonalne kształtowanie zasobów wodnych,  
a w tym budowę wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i obiektów małej retencji wodnej w celu 
wyrównywania przepływu w rzekach oraz sterowania odpływem wód opadowych. Działania w tym 
zakresie powinny sprzyjać zatrzymywaniu możliwie największej ilości wody w glebie, a także ochronie 
naturalnie ukształtowanych ekosystemów oraz ochronie gatunkowej flory i fauny związanej ze 
środowiskiem wodnym ,a zarazem „swoje odzwierciedlenie w planach znajdą również 
przedsięwzięcia jednostek samorządu terytorialnego, realizującego lokalne potrzeby,  
np.: w odniesieniu do retencjonowania wód”. 

Projekt polityki wodnej państwa do roku 2030, jako cel nadrzędny polityki wodnej wskazuje 
„zapewnienie powszechnego dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie 
zagrożeń wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód  
i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, 
poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji regionalnych” zaś celami 
strategicznymi dla osiągnięcia celu nadrzędnego są: 

 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód i związanych z nimi ekosystemów, 

 zaspokojenie potrzeb ludności w zakresie zaopatrzenia w wodę, 

 zaspokojenie społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, 

 ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków powodzi i susz oraz zapobieganie 
zwiększaniu ryzyka wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych i ograniczenie wystąpienia ich 
negatywnych skutków, 

 reforma systemu zarządzania i finansowania gospodarki wodnej. 
Kolejnym istotnym dokumentem jest Strategiczny plan adaptacji dla sektorów  

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, którego celem 
głównym jest: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki 
i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu, a celami szczegółowymi: 

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, 

 skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 

 rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, 

 zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 
klimatu, 

 stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

 kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 
W ramach prac nad Strategicznym planem adaptacji… sprecyzowano możliwe szkody 

powodowane przez zjawiska pogodowe dla najbardziej wrażliwych sektorów. 
Cele ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i ogólnokrajowym stanowią 

z kolei podstawę konstruowania celi szczegółowych na szczeblu krajowym – regionalnym i lokalnym. 
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Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły 
Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano 

pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania 
ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym stanie/potencjale 
ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu/potencjału. Ponadto, ustalając 
cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, a silnie zmienionymi oraz sztucznymi 
częściami wód. Dla naturalnych części wód celem będzie osiągnięcie, co najmniej dobrego stanu 
ekologicznego, dla silnie zmienionych i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału 
ekologicznego. Ponadto, w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału 
konieczne będzie dodatkowo utrzymanie, co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Dla obszarów chronionych funkcjonujących na obszarach dorzeczy, nie zostały obecnie 
podwyższone cele środowiskowe, z uwagi na częstokroć wyższe wymagania w stosunku  
do wartości granicznych wskaźników jakości wody przyjętych jako wartości graniczne dla dobrego 
stanu ekologicznego bądź dla dobrego lub powyżej dobrego potencjału ekologicznego wód, niż w 
poszczególnych aktach prawa, regulujących sposób postępowania i wymagania,  
co do stanu wód w obrębie obszarów chronionych. Wyjątkiem w tym zakresie będą prawdopodobnie 
wymagania zgodne z wymogami wynikającymi z planów ochrony dla obszarów Natura 2000 
wyznaczonych na podstawie dyrektywy 79/409/EWG. Celem środowiskowym dla tych obszarów 
będzie, zatem osiągnięcie lub utrzymanie, co najmniej dobrego stanu.  

W Planie gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły podano informacje  
o wartościach granicznych dla dobrego stanu i dobrego potencjału ekologicznego wód, jak również 
wymagań dla bardzo dobrego stanu ekologicznego wód, w zakresie podstawowych wskaźników 
biologicznych i fizyko-chemicznych wody. Wskaźniki stanu hydrologicznego  
i morfologicznego wód obecnie zostały wyznaczone w sposób ogólny (bez wartości liczbowych) 
jedynie dla I klasy jakości wód wg rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych. Wskaźniki stanu chemicznego zostały określone  
w ramach rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych, które w załączniku nr 8 wprowadza wartości graniczne chemicznych wskaźników 
jakości wody, wypełniając tym samym przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/105/EWG z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 
polityki wodnej zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniającej dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 84) art. 13, który stanowi, że państwa 
członkowskie wprowadzają przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne tej dyrektywy nie 
później niż do 13 lipca 2010 r. 

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan 
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest 
określony, jako co najmniej „dobry". 

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 
o zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 
o zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 
o zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 
o wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności 
człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących,  
w co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie 
tego stanu. 

Ocena stanu chemicznego wód podziemnych prowadzona jest głównie na podstawie 
wartości progowych elementów fizykochemicznych określających stan chemiczny wód podziemnych 
odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te wody dobrego stanu wg rozporządzenia w sprawie 
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kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Zgodnie z powyższym cele środowiskowe są 
reprezentowane przez wartości progowe, określone dla klasy III jakości wód podziemnych, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu zapisów mówiących, że stan chemiczny uznaje się za dobry  
w przypadku, gdy przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego występują, ale 
są one związane z naturalnie podwyższonym tłem niektórych jonów lub ich wskaźników. 

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych 
są: 

o brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego 
(nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych), 

o zmiany przewodności elektrolitycznej właściwej (PEW), świadczącej o ogólnej 
mineralizacji, na takim poziomie, że nie wykazują efektów zasolenia wód podziemnych 

o osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe. 
 

Stan ilościowy wód podziemnych 
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych 

jest zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy 
długoterminowej średniorocznej wartości poboru z ujęć wód podziemnych.  

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych 
są: 

o poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić do 
niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, o wystąpienia 
znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych, o wystąpienia szkód w ekosystemach 
lądowych zależnych od wód podziemnych, 

o kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych. 
W ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych brane są pod 

uwagę wszystkie wyżej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego. 
Odstępstwa czasowe, czyli przedłużenie terminu realizacji zadań RDW do 2021 lub 2027 roku, 

można wyznaczyć dla części wód ze względu na: 
o brak możliwości technicznych wdrażania działań, 
o dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań, 
o warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód. 
Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które 

zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu 
(potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na: 

o brak możliwości technicznych wdrożenia działań, 
o dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań. 
RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji,  

gdy osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku: 
o nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, 
o nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. 
Stosowanie powyższych odstępstw w osiągnięciu celów środowiskowych możliwe jest  

w określonych warunkach, wymienionych w art. 4 RDW. RDW dopuszcza realizację inwestycji 
mających wpływ na stan wód, powodujących zmiany w charakterystykach fizycznych jednolitych 
części wód, jeżeli cele, którym służą, stanowią nadrzędny interes społeczny i/lub korzyści dla 
środowiska naturalnego i dla społeczeństwa.  

 
10  Prognozowane oddziaływania na środowisko 

 

10.1 Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora 
Dopuszczona w planie realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz produkcyjnej i usługowej  nie 

spowoduje jakichkolwiek oddziaływań na obszary przyrodnicze prawnie chronione położone w 
otoczeniu terenu objętego planem. Pomimo bliskiego usytuowania omawianego terenu w stosunku 
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do Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie wykazuje on żadnych powiązań przyrodniczych 
z w/w obszarem chronionym – oddziela droga krajowa o dużym natężeniu ruchu. 

Dla Łukowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu obowiązuje  Uchwała Nr XLII/625/2018 
Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie Łukowskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 3849). Zgodnie z w/w dokumentem na Obszarze 
zakazuje się: 

1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 
lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych; 

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody 
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka; 

3) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 
4) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od: 
a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych, 
b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach 

płynących przy normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym 
mowa w art. 389 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180 
oraz z 2018 r. poz. 650 i 710) 

- z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; 

2. Zakaz ujęty w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy terenów, na których wykonywanie prac ziemnych 
związane jest z koncesją na wydobywanie kopalin ze złóż. 

3. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczą wykonywania prac związanych z 
robotami budowlanymi dopuszczonymi do realizacji przez właściwe organy na podstawie ustawy z 
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276) na terenach: 

1) przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 
albo; 

2) co do których wydano ostateczne decyzje o warunkach zabudowy. 
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy budowy nowych obiektów budowlanych, 

które będą uzupełniać lub przylegać do terenów położonych w obrębie jednostek osadniczych w 
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów 
fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) pod warunkiem 
uwzględnienia ich lokalizacji w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub wydania 
ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy. 

Ad 1) Tereny objęte planem położone są poza obszarem chronionym, tak więc realizacja 
planu nie spowoduje trwałych zmian rzeźby terenu w granicach obszaru chronionego. 

Ad 2) Biorąc pod uwagę panujące w rejonie opracowania warunki hydrogeologiczne oraz 
zaproponowane w planie rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizacja planu nie 
spowoduje oddziaływań zarówno bezpośrednich jak i pośrednich na stosunki wodne w granicach 
obszaru chronionego. 

Ad 3) Teren objęty planem położony jest poza granica obszaru chronionego, realizacja planu 
nie spowoduje likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-
błotnych  w obrębie obszaru chronionego. 

Ad 4) Teren objęty polanem położony jest poza granicą ŁOChK. 
Teren objęty planem położony jest w odległości około 6,5 km od Obszaru Natura 2000 „Lasy 

Łukowskie” . Biorąc pod uwagę odległość od obszaru chronionego oraz brak powiązań ekologicznych 
z tym obszarem realizacja planu nie spowoduje oddziaływań na przedmioty ochrony Obszaru Natura 
2000 jak również nie spowoduje naruszenia jego integralności. 

W wyniku zagospodarowania nowych terenów zabudowy wyznaczonych w planie nastąpi na 
bardzo niewielkiej powierzchni bezpośrednie zniszczenie szaty roślinnej. Będzie to jednak dotyczyć 
głównie małowartościowych zespołów zieleni spontanicznej, które nie stanowią cennych siedlisk 
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przyrodniczych.  Realizacja ustaleń planu nie spowoduje nowych oddziaływań na zwierzęta. 
Teren objęty planem położony jest poza systemem ekologicznym gminy.  

Nie wykazuje powiązań przyrodniczych z systemem ekologicznym – realizacja ustaleń planu nie 
spowoduje oddziaływań na ten system. 

Teren opracowania charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczymi, realizacja planu nie 
spowoduje obniżenia różnorodności biologicznej omawianego terenu. 
10.2 Powietrze 

W granicach opracowania zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza wiązać się będzie  
z rozwojem terenów o funkcji mieszkaniowo-usługowej również zostaną powiększone tereny  
o funkcji produkcyjnej lub magazynowo-składowej. Może nastąpić zwiększenie  emisji szkodliwych 
substancji (dwutlenek siarki, tlenek azotu, tlenki węgla, pyły) do atmosfery pomimo stosowania 
nowoczesnych technologii i urządzeń redukujących zanieczyszczenia. W pewnym stopniu sytuację tę 
złagodzi ustalony w planie rozwój terenów biologicznie czynnych pokrytych zielenią urządzoną.   

Zwiększenie intensywności zabudowy przyczyni się do dalszego ograniczenia przewietrzania 
tych terenów. Zatem stan czystości powietrza pogorszy się nieco w stosunku do stanu istniejącego 
nie należy się jednak spodziewać, że w wyniku realizacji planu dojdzie do przekroczeń dopuszczalnych 
stężeń zanieczyszczeń. Z uwagi na istniejące już zainwestowanie sąsiedztwo z drogą krajową 
powietrze atmosferyczne w omawianym rejonie jest pod silnym wpływem czynników 
antropogenicznych. 
  W fazie budowy nowych obiektów mogą wystąpić okresowe uciążliwości związane  
z emisją zanieczyszczeń powietrza. Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, 
zależna od zastosowanych technologii robót, będzie stosunkowo niewielka, ograniczona do czasu 
budowy i z tendencją pochłaniania przez podłoże.  
 Można, więc stwierdzić, że powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
zanieczyszczenia powietrza nie będą miały praktycznie żadnego wpływu na otaczający teren  
w odległościach większych niż kilkadziesiąt metrów od granic terenu budowy i od osi głównych 
ciągów transportowych. Ponadto nastąpi emisja składników spalin związana z pracą maszyn 
budowlanych i środków transportu dostarczających materiały budowlane, emisja pyłów  
z manipulacji materiałami budowlanymi i ewentualnie składników związanych masami asfaltowymi.  
 Zanieczyszczenia te będą niewielkie, odwracalne, czasowe (krótko lub średnioterminowe), 
niekumulujące się w środowisku i nieuniknione w przypadku realizacji obiektów budowlanych.  
10.3 Hałas, wibracje  

Na terenach objętych planem powstaną nowe źródła emisji hałasu, będą to głównie źródła 
punktowe. W związku z planowaną nową zabudową należy się liczyć z dalszym wzrostem natężenia 
ruchu pojazdów samochodowych. Dojdzie do dalszego pogorszenie klimatu akustycznego, jednak w 
realizacja planu nie spowoduje ponadnormatywnych emisji hałasu. 

W czasie realizacji nowych obiektów budowlanych nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego 
związane z pracą maszyn budowlanych i środków transportu dostarczających materiały budowlane. 
Zmiana ta będzie jednak miała charakter czasowy (na czas prowadzenia robót), odwracalny, 
nieakumulujący się w środowisku i lokalizujący się raczej wokół skupionego frontu robót. Inwestor 
powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne (przez co, hałas mechanizmów 
jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych będą występowały dwa główne źródła 
emisji hałasu: 

 maszyny budowlane o poziomie hałasu 80 - 100 dB(A); 

 środki transportu samochodowego o poziomie hałasu około 90 dB(A). 
Roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej. Poziom dźwięku 

spowodowany pracą maszyn budowlanych i urządzeń technicznych może spowodować 
krótkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego równoważnego w porze dziennej  
w terenie przyległym do granic terenu budowy. Hałas ten będzie charakteryzować duża dynamika 
zmian. 

Inwestor powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne  
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(przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót  
w godzinach nocnych. 
 Realizacja planu nie spowoduje wystąpienia dodatkowych uciążliwości związanych z 
wibracjami. 
10.4 Promieniowanie elektromagnetyczne 
 Brak zagrożeń. 
10.5 Wytwarzanie odpadów 

Na etapie projektu planu trudno jest określić ilość i jakość powstających odpadów. Biorąc 
jednak pod uwagę planowany sposób zagospodarowania można stwierdzić,  
że wzrośnie w stosunku do stanu obecnego ilość wytwarzanych odpadów nie zmieni się natomiast 
zasadniczo ich skład morfologiczny. Należy zaznaczyć, że może zwiększyć się ilość powstających 
odpadów niebezpiecznych. 

Istotną grupę odpadów nada stanowić będą odpady komunalne.  
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, przez odpady komunalne rozumie się 

odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów 
niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter 
lub skład, są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Odpadami tymi są: 
– odpady organiczne (domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i pochodzenia 

zwierzęcego, ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji ogródków 
przydomowych, kwiatów balkonowych, domowych – ulegające biodegradacji), 

– odpady zielone (odpady z ogrodów, parków, targowisk, z pielęgnacji zieleńców miejskich  
i wiejskich, z pielęgnacji cmentarzy – ulegające biodegradacji), 

– papier i karton (opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe na bazie 
papieru, papier i tektura – nie opakowaniowe), 

– tworzywa sztuczne (opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne – nie 
opakowaniowe); 

– tekstylia, 
– szkło (opakowania ze szkła, szkło – nie opakowaniowe), 
– metale (opakowania z blachy stalowej, aluminium, pozostałe odpady metalowe), 
– odpady mineralne (z czyszczenia placów i ulic: gleba, ziemia, kamienie itp.), 
– drobna frakcja popiołowa (odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych, 
– odpady wielkogabarytowe, 
– odpady budowlane (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych  

– w części wchodzącej w strumień odpadów komunalnych), 
– odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie domowych odpadów komunalnych. 

W wyniku realizacji planu na części terenu nastąpi rozbudowa zakładów mięsnych. Typowe 
odpady powstające w takich obiektach przedstawia poniższa tabela. W wyniku realizacji planu 
zwiększy się ilość tych odpadów. 
Tab. 1 Odpady powstające w zakładach mięsnych 
 

Lp. Rodzaj odpadu Grupa odpadu 
Podgrupa 

odpadu 
Kod 

 
1. 

Odpady z mycia i 

przygotowywania 

surowców 

 
 
 
 

Odpady z rolnictwa, 

sadownictwa, upraw 

hydroponicznych, 

leśnictwa, łowiectwa i 

 
 
 

 
Odpady z 

przygotowania i 

przetwórstwa 

produktów 

 
02 02 01 

2. 
Odpadowa tkanka 

zwierzęca 
02 02 02 

 
3. 

Surowce i produkty 

nienadające się do spożycia i 

przetwórstwa 

 
02 02 03 
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4. 

Odpadowa tkanka 

zwierzęca wykazująca 

właściwości 

niebezpieczne 

rybołówstwa oraz 

przetwórstwa żywności 

– 02 

spożywczych 

pochodzenia 

zwierzęcego – 02 

01 

 
02 02 80* 

 
5. 

Odpadowa tkanka zwierzęca 

stanowiąca materiał 

szczególnego i 

wysokiego ryzyka 

 
02 02 81 

6. 
Opakowania z papieru i 

tektury 

 
 
 
 
 
 
 
 

Odpady opakowaniowe 

sorbenty, tkaniny do 

wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania 

ochronne – 15 

 
 

 
Odpady 

opakowaniowe 

– 15 01 

15 01 01 

7. 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
15 01 02 

 

8. 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub 

nimi zanieczyszczone 

 
 

15 01 10* 

 
 

9. 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania 

ochronne zanieczyszczone 

substancjami 

niebezpiecznymi 

 
 

Sorbenty, 

materiały 

filtracyjne, 

tkaniny do 

wycierania i 

ubrania 

– 15 02 

 
 

 
15 02 02* 

 
 

10. 

Sorbenty, materiały 

filtracyjne, tkaniny do 

wycierania i ubrania 

ochronne inne niż 

wymienione w 15 02 02 

 

 
15 02 03 

 

11. 

Zużyte urządzenia 

zawierające niebezpieczne 

elementy inne niż 

wymienione w 

16 02 19 i 16 02 12 

 
Odpady nieujęte w 

innych grupach – 16 

Odpady urządzeń 

elektrycznych i 

elektronicznych – 16 

02 

 
 

16 02 13* 

 
12. 

Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 

Odpady komunalne łącznie 

z frakcjami gromadzonymi 

selektywnie – 20 

Inne odpady 

komunalne 

– 20 03 

 
20 03 01 

 
 W fazie prowadzenia robót budowlanych będą powstawać: 

 odpady opakowaniowe (15 01),  

 odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej  
(17 01),  

 odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (17 02),  

 odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (17 03), 

 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04), 

 gleba i ziemia (17 05),  

 odpady komunalne segregowane selektywnie (20 01). 
Ilość odpadów budowlanych przeciętnie w Polsce wynosi około 50 kg/m2 powierzchni 

zabudowy.  
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Szczegółowe ilości wytwarzanych odpadów w oparciu o wskaźniki nagromadzenia wymaga 
dokładnych danych charakteryzujących prowadzone na danym terenie prace. Takie dane można 
uzyskać od władz odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń budowlanych. Dane muszą  
w pewnej mierze odzwierciedlać byłą, obecną i przyszłą działalność sektora budowlanego. 
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje konieczność prowadzenia prawidłowej gospodarki 
odpadowej, w tym: 

– ograniczać prace w taki sposób, aby minimalizować ilość powstających odpadów; 
– wyposażyć plac budowy i zaplecze techniczno-socjalne w szczelne zamykane kontenery 

przeznaczone do selektywnego gromadzenia wytwarzanych odpadów; 
– na placu budowy lub jego zapleczu wyznaczyć miejsca do selektywnego gromadzenia 

odpadów; 
– na placu budowy lub jego zapleczu wyznaczyć miejsca do selektywnego gromadzenia 

odpadów; 
– odpady niebezpieczne gromadzić w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, 

umieszczanych w przystosowanych do tego celu miejscach, zabezpieczyć przed wpływem 
warunków atmosferycznych i dostępem osób nieupoważnionych  
i zwierząt; 

– zapewnić regularny odbiór odpadów przez uprawnione podmioty. 
Powstające odpady (zarówno w fazie realizacji, jaki i eksploatacji obiektów) przed 

przekazaniem ich odbiorcom będą czasowo gromadzone w celu uzbierania większych ich partii, w 
wyznaczonych miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi. Odpady te powinny być gromadzone selektywnie, w pojemnikach posiadających 
szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem podczas transportu, 
czynności załadunkowych i rozładunkowych. W planach realizacyjnych poszczególnych obiektów 
należy wyznaczyć miejsca zbiorczego gromadzenia odpadów przed przekazaniem ich odbiorcom: 

 miejsca na ustawienie kontenerów na odpady komunalne,  

 pomieszczenie chłodzone, na odpady resztek artykułów spożywczych, 

 miejsca (zgodnie z planowanym systemem gromadzenia odpadów) na ustawienie 
kontenerów  
do selekcji odpadów opakowaniowych oraz odbieranych odpadów poużytkowych, 

 pomieszczenia wydzielone, w których gromadzone będą odpady niebezpieczne. 
10.6 Gospodarka wodno-ściekowa 

Źródła  wytwarzanych ścieków 
Na terenie objętym planem będą powstawać: 

 ścieki bytowo-gospodarcze, 

 ścieki przemysłowe, 

 wody opadowe. 
Na etapie projektu planu brak jest dokładnych informacji dotyczących ilości powstających 

ścieków. Z reguły ścieki bytowe stanowią około 95% zużytej wody. 
Skład ścieków przemysłowych będzie zależał od rodzajów obiektów  zlokalizowanych na 

obszarze objętym planem. 
W granicach omawianego terenu będą powstawały ścieki bytowe, które pochodzą  

z bezpośredniego otoczenia człowieka, czyli z domów mieszkalnych, budynków gospodarczych, 
miejsc użyteczności publicznej, zakładów pracy. Powstają one w wyniku zaspokajania potrzeb 
gospodarczych oraz higieniczno-sanitarnych, są to np.: niedojedzone resztki pożywienia ze 
zmywanych naczyń, odchody ludzkie, brudy z prania, środki do mycia i prania. Opisywane ścieki 
zawierają dużą ilość zawiesin oraz związków organicznych (białka, tłuszcze, cukry)  
i nieorganicznych, mogą również posiadać niebezpieczne wirusy i bakterie chorobotwórcze (żółtaczki 
zakaźnej, duru brzusznego, cholery i in.) oraz jaja robaków pasożytniczych, np. tasiemców. Stałym 
elementem tych ścieków jest pałeczka okrężnicy (Escherichia coli), - bakteria która sama nie stanowi 
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większego zagrożenia dla człowieka, lecz jej ilość w ściekach jest wskaźnikiem obecności czynników 
wywołujących tyfus, dur brzuszny i dyzenterię. Skażenie powierzchniowych i podziemnych wód 
ściekami bytowymi stanowi poważne zagrożenie higieniczne oraz bakteriologiczne. 
 
Tab. 2 Charakterystyka ścieków bytowych 

Wskaźnik zanieczyszczenia 
ścieków 

Jednostki 
Średnia wartość 
zanieczyszczeń 

Odczyn PH 7,49 

BZT5 g O2/m
3
 294 

ChZt g O2/m
3
 700 

Zawiesina ogólna g/m
3
 285 

Sucha pozostałość g/m
3
 1110 

Fosforany gPO4/m
3
 23 

Chlorki gCL/m
3
 79 

Tlen rozpuszczony gO2/m
3
 1,42 

Azot amonowy gNH4/m
3
 38,4 

Azot organiczny gNorg/m
3
 19,2 

 
Zakłady przemysłu mięsnego to miejsce powstawania trudnych do oczyszczenia ścieków 

przemysłowych, charakteryzujących się dużym ładunkiem zanieczyszczeń organicznych, substancji 
biogennych oraz wysokim stężeniem zawiesiny i soli nieorganicznych. Wartości wskaźników BZT5 i 
ChZT ścieków z zakładów mięsnych mieszczą się w szerokim przedziale, ale BZT5 wynosi przeciętnie 
od 1000 do 2500 g O2/m3 a ChZT od 1500 do 5000 g O2/m3 Ścieki z zakładów mięsnych zawierają duże 
ilości pierwiastków biogennych – azotu ogólnego (od 120 do 200 g/m3) oraz fosforu (sięgającego 
nawet 40 g/dm3). Obecność fosforu w ściekach jest wynikiem jego zawartości w odchodach zwierząt. 
Dodatkowym jego źródłem są środki myjące stosowane do mycia urządzeń oraz powierzchni 
roboczych. Omawiane ścieki są też niebezpieczne pod względem epidemiologicznym, ponieważ 
znajdują się w nich mikroorganizmy chorobotwórcze pochodzące m.in. z przewodów pokarmowych 
zwierząt rzeźnych. 

Odprowadzanie do odbiornika nieoczyszczonych lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków  
z zakładów mięsnych może prowadzić do powstawania deficytu tlenowego poprzez intensywne 
zużywanie tlenu. Ścieki z rzeźni oraz zakładów mięsnych wpływają także niekorzystnie na kanalizację 
miejską, na skutek dużej zawartości tłuszczu i zawiesin, które powodują zatykanie się oraz korozję 
kanałów. 

 
Poza tym na terenie objętym planem będą powstawały wody opadowe. Ilość wód 

opadowych można obliczyć na podstawie wzoru i współczynników podanych przez Imhoffa: 

Q = q x  x   x F  gdzie: 
F – powierzchnia spływu 
q – natężenie deszczu  130 l/s/ha 

 – współczynnik spływu  0,95 (dachy), 0,85 (parkingi i drogi), 0,05 (tereny zielone) 

 – współczynnik opóźnienia 0,78 
Z uwagi na brak informacji odnośnie powierzchni terenów zadaszonych, powierzchni dróg  

i parkingów oraz terenów zielonych, na obecnym etapie nie można podać nawet szacunkowych ilości 
powstających wód opadowych. Należy zaznaczyć, że wody opadowe z terenów będą zanieczyszczone, 
co niewątpliwie wymagać będzie zastosowania odpowiednich urządzeń podczyszczających.  

Główne zanieczyszczenia wód opadowych to: 

 zawiesiny ogólne, 

 zanieczyszczenia olejowe ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze i ropopochodne), 

 trudno rozkładalna materia organiczna wyrażona w ChZT, 

 zanieczyszczenia bakteriologiczne. 
Obowiązujące regulacje prawne wymuszają już odczyszczanie wód opadowych w zakresie Zog 
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i EE, przynajmniej w przypadku obszarów przemysłowych i silnie zurbanizowanych. Nie występuje 
jeszcze obligatoryjny obowiązek usuwania ChZT, czy zanieczyszczeń bakteriologicznych, jednak  
w ośrodkach, w których jedynym odbiornikiem ścieków opadowych jest odbiornik chroniony coraz 
częściej spotyka się decyzje wodnoprawne wymuszające podczyszczanie wód opadowych np. do 
jakości II klasy czystości. 
10.7 Osuwanie się mas ziemi 

Brak zagrożeń. 
10.8 Zagrożenie powodzią 

Brak zagrożeń. 
10.9  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Brak nowych zagrożeń. 
10.10 Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych 

Powierzchnia ziemi, grunty i gleby na skutek działalności człowieka podlegają 
przekształceniom oraz częściowej degradacji. Zagrożenia wynikają z ciągle pogłębiającej się  
i czasami niekontrolowanej urbanizacji i związanym z tym przeznaczaniem gruntów na cele 
inwestycyjne, przemieszczanie mas ziemi.  

Przekształcenia powierzchni terenu w wyniku realizacji tych inwestycji będą trwałe. 
Na  terenach przeznaczonych pod lokalizację nowej zabudowy przekształcenia naturalnej 

rzeźby terenu będą miały jednak charakter lokalny i mało istotny. W wyniku istniejącego 
zainwestowania terenu, rzeźba została już w znacznym stopniu przekształcona antropogenicznie, jak 
również na terenie opracowania brak jest drobnych form morfologicznych, które w wyniku 
zainwestowania uległyby degradacji.  

 Na obszarach przeznaczonych pod nową zabudowę, należy jedynie się spodziewać 
powstawania nasypów z gruntu wybranego pod fundamenty nowych obiektów budowlanych oraz z 
wykopów pod urządzenia podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej. Prace ziemne będą na 
ogół dotyczyć strefy przypowierzchniowej gruntu, a grunt z wykopów budowlanych będzie 
prawdopodobnie częściowo wywożony oraz w części będą z niego formowane nasypy na miejscu. W 
efekcie końcowym tych prac powierzchnia terenu zostanie miejscami nieznacznie podniesiona, bez 
zasadniczego wpływu na jego ogólną konfigurację. Należy przypuszczać, że większość 
projektowanych obiektów będzie miała standardowe posadowienie i w tych przypadkach 
przekształcenia rzeźby terenu związane z nowym zainwestowaniem będą bardzo niewielkie.  

Każdorazowo przy realizowaniu inwestycji budowlanej trwale związanej z gruntem widoczne 
będą zmiany w topografii terenu na etapie budowy obiektów i infrastruktury – działania krótkotrwałe 
związane z realizacją obiektów. Po zakończeniu prac budowlanych zmiany w ukształtowaniu terenu 
nie będą kontrastowały z przyległymi obszarami. 

Prace budowlane należy przeprowadzać w taki sposób, aby zapobiec ewentualnym 
zjawiskom geomechanicznym. Prace ziemne (niwelacje, wykopy) należy wykonywać w okresach  
o niskich opadach, a odsłonięte powierzchnie należy zabezpieczać przed możliwością 
niekontrolowanych przepływów wód opadowych lub spływowych. Wykopy (rowy odwodnieniowe) 
należy zabezpieczyć technicznie lub biologicznie (zadarnienie) przed erozyjnym działaniem wody. 
Towarzyszące nasypom i przekopom odwodnienie będzie czynnikiem zmniejszającym natężenie 
erozji w tym rejonie.  

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi dalsze ograniczenie powierzchni biologicznie 
czynnej.  

Nieodwracalnych przekształceń warunków gruntowych należy spodziewać się w miejscach 
lokalizacji budynków oraz elementów obsługi technicznej czy elementy infrastruktury. Przeobrażeniu 
ulegnie strefa, w której właściwości geologiczno-gruntowe mają wpływ na projektowanie, realizację i 
eksploatację inwestycji, bowiem naturalna gleba nie spełnia technicznych wymogów lokalizacji 
budynku, czy realizacji elementów infrastruktury komunikacyjnej. Skutkiem powstania nowych 
obiektów będą, zatem zmiany warunków podłoża, usunięcie warstwy próchniczej oraz zagęszczanie i 
uszczelnianie gruntów.  

Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę pokrywa glebowa ulegnie degradacji.  
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W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego  
i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). 
Aby zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten 
sprzęt powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą 
nieprzepuszczalną. Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na 
bieżąco monitorowany. Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących 
wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska gruntowo-
wodnego. 

Na terenie objętym planem  nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 
10.11 Warunki wodne 
Wody powierzchniowe 
Brak  oddziaływań. 
Wody podziemne 
 Pod wpływem działalności inwestycyjnej istotnym przekształceniom ilościowym  
i jakościowym ulegają przede wszystkim wody gruntowe I-szego poziomu wodonośnego. 

Potencjalne zagrożenia dla stanu czystości wód podziemnych mogą w przyszłości płynąć  
z niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej i zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem 
pojazdów i parkowaniem.  

Z uwagi na panujące na całym terenie objętym planem  warunki hydrogeologiczne, wody 
podziemne występujące w tym rejonie  są narażone na przekształcenia jakościowe, natomiast 
zagrożenie przekształceń ilościowych nie występuje. 

Realizacja ustaleń planu nie będzie również stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo 
zanieczyszczenia gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego  
i środków transportu (potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.).  

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną art. 4 dąży się do zachowania celów środowiskowych: 
dobrego stanu/potencjału w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód 
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych,  

– nie pogarszanie stanu części wód,  
– zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do zrzutu do 

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.  
Wyżej wymieniony cel należy realizować przez podejmowanie działań zawartych w programie 

wodno-środowiskowym kraju, w szczególności działań polegających na:  
– stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje priorytetowe oraz 

substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach 
wydanych,  

– zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji 
priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 
określonych w przepisach wydanych,  

Należy zapewnić, żeby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się do:  
– zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia;  
– rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych;  
– wykorzystywania do kąpieli;  
– bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich 

migrację.  
Biorąc pod uwagę planowane rozwiązania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, realizacja 

planu nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celu środowiskowego dla omawianej JCWP. 
Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód 

podziemnych - obejmują te wody podziemne, które występują w warstwach wodonośnych  
o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę 
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lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i 
ekosystemów lądowych. Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW jest to taki przepływ, którego 
nie osiągnięcie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem lądowym 
powodowałoby znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub 
znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego. 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych na omawianym  terenie jest:   

 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 
poborem  
a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

Realizacja planu nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celu środowiskowego dla JCWPp, 
w której omawiany obszar jest położony.  
10.12 Warunki klimatyczne 

Teren objęty planem mogą znaleźć się z strefie, w której mogą wystąpić negatywne skutki 
wynikające ze zmian klimatu. Według strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, do najważniejszych negatywnych skutków zaliczyć 
należy niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych, zwiększenie częstotliwości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof (silne wiatry, incydentalne trąby powietrzne, 
wyładowania atmosferyczne).  

Zagrożeń klimatycznych nie można rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref, 
czy regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach w rejonie opracowania, jak i całego 
kraju można spodziewać się wzrostu okresów upalnych, spadek liczby dni z okresami mroźnymi.  
W konsekwencji w centralnej Polsce, a tym samym na terenie opracowania można spodziewać się 
wzrostu częstotliwości opadów ulewnych. 

Na terenie objętym planem wystąpi zjawisko emisji gazów cieplarnianych. Natężenie będzie 
zmienne w czasie, ale w całym okresie istnienia przedsięwzięcia emisje gazów cieplarnianych nie 
będą miały istotnego wpływu na klimat.  
 Przewidywana utrata siedlisk będzie tak niewielka, że pozostanie bez wpływu na warunki 
klimatyczne, a w szczególności pozostanie bez wpływu na globalną ilość pochłanianych gazów 
cieplarnianych. 

Na etapie projektu planu nie można stwierdzić, czy planowane budynki będą przystosowane 
do postępujących zmian klimatu związanych z falami upałów i nasilającą się suszą. Zagadnienia te 
powinny być uwzględnione w projektach budowlanych. Należy w budynkach zapewnić odpowiednią 
wentylację lub urządzenia klimatyzacyjne.  Budynki powinny mieć stabilną zapewniającą odporność 
na  konstrukcję na silne wiatry, nawalne deszcze, jak i wysokie opady śniegu. Sieci i instalacje 
podziemne powinny być zaprojektowane poniżej poziomu przemarzania gruntu. 
 Z uwagi na istniejące zagospodarowanie oraz planowane nowe zainwestowanie (jedynie 
będzie wprowadzona zabudowa uzupełniająca) nie przewiduje się nowych oddziaływań na warunki 
topoklimatyczne. 
10.13 Krajobraz   

Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie oraz charakter nowego zainwestowania 
(zabudowa uzupełniająca) nie przewiduje się zmian w krajobrazie omawianego ternu. 
 
 
10.14   Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra 
materialne 

Brak oddziaływań na obszary i obiekty zabytkowe. 
Oceniając dobro materialne jako wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, 

bezpośrednio lub pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich stwierdzić należy jednoznacznie, że 
zapisy projektu planu służą ogólnemu rozwojowi gminy, a więc wzbogaceniu dóbr materialnych przy 
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częściowym wykorzystaniu już istniejących elementów zagospodarowania przez np. wprowadzenie 
terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Będą to, więc w przewadze oddziaływania 
bezpośrednie, długotrwałe i stałe. 
10. 15  Ludzie 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie będzie wprowadzić istotnych zagrożeń dla 
zdrowia ludzi na terenie objętym projektem planu oraz na terenach pozostających  
w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń planu.   

W fazie realizacji nowych obiektów bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, 
może mieć uciążliwość akustyczna związana z fazą budowy obiektów lub dostawą potrzebnych do ich 
późniejszego funkcjonowania towarów.  

 
 

11 Powstanie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w strefie potencjalnego    
oddziaływania planu 

 
Biorąc pod uwagę planowane zainwestowanie omawianego terenu większość niekorzystnych 

oddziaływań na środowisko przyrodnicze należy zaliczyć do nieuniknionych, będą się odnosić jednak 
głównie do obszaru objętego planem. Przewiduje się  przede wszystkim: 

Biorąc pod uwagę planowane zainwestowanie omawianego terenu większość niekorzystnych 
oddziaływań na środowisko przyrodnicze należy zaliczyć do nieuniknionych, będą się odnosić jednak 
głównie do obszaru objętego planem. Przewiduje się  przede wszystkim: 

 niewielkie pogorszenie warunków akustycznych, 

 niewielkie pogorszenie stanu higieny atmosfery , 

 ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, 

 powstanie nowych miejsc wytwarzania odpadów i ścieków,  

 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną, gaz. 

 
12 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń 

zapisów planu 
 
12.1  Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, 
średnioterminowe, długoterminowe, stałe 

Dla przedsięwzięć przewidywanych w planie bezpośrednie oddziaływanie na środowisko 
będzie ograniczone do najbliższego sąsiedztwa, a zatem przed określeniem konkretnych lokalizacji 
możliwe jest jedynie wskazanie kluczowych czynników, które będą lub potencjalnie mogą wpływać na 
zmiany stanu środowiska.  

Poniżej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń projektu planu, które przewiduje się,  
iż będą wywierać najbardziej znaczące oddziaływanie na środowisko wraz z identyfikacją 
oddziaływania. 
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Tab. 3 Charakterystyka oddziaływań w fazie prac budowlanych -  teren zabudowy produkcyjno-usługowej P/U  

Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja pokrywy 
glebowej 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

zagęszczenie gruntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana ukształtowania 
terenu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze pogorszenie klimatu 
akustycznego 

1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 

emisja zanieczyszczeń 
do powietrza 

1 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 

Wody wzrost poboru wody i 
wytwarzania ścieków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość obniżenia 
poziomu wód 
gruntowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
zanieczyszczenia wód 
gruntowych i wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
przekształceń 
ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ograniczenie infiltracji 
wód deszczowych i 
retencji 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat pogorszenie klimatu 
akustycznego i 
czystości powietrza 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

pogorszenie 
warunków 
bioklimatycznych 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Flora likwidacja siedlisk flory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmniejszenie obszaru 
biologicznie czynnego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

likwidacja istniejącej 
szaty roślinnej 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Fauna likwidacja miejsc 
bytowania fauny 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

niepokojenie 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
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Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

(płoszenie fauny) 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz pogorszenie walorów 
krajobrazowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary prawnie chronione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Tab. 4 Charakterystyka oddziaływań w fazie prac budowlanych -  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej MN/U 

Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja pokrywy 
glebowej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zagęszczenie gruntu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana 
ukształtowania 
terenu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze pogorszenie klimatu 
akustycznego 

3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 

emisja 
zanieczyszczeń do 
powietrza 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

Wody wzrost poboru wody 
i wytwarzania 
ścieków 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

możliwość obniżenia 
poziomu wód 
gruntowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
zanieczyszczenia 
wód gruntowych i 
wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
przekształceń 
ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

ograniczenie 
infiltracji wód 
deszczowych i 
retencji terenowej 
pogorszenie 

2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 

Klimat pogorszenie klimatu 
akustycznego i 
czystości powietrza 

3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 

pogorszenie 
warunków 
bioklimatycznych 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

Flora likwidacja siedlisk 
flory 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmniejszenie 
obszaru biologicznie 
czynnego 

2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 

likwidacja istniejącej 
szaty roślinnej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

wprowadzenie 
nowej zieleni 
urządzonej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fauna likwidacja miejsc 
bytowania fauny 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

niepokojenie 
(płoszenie fauny) 

1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz Poprawa walorów 
krajobrazowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obszary prawnie chronione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 

Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Skala punktowa:  

0 – brak oddziaływania,  
1 – oddziaływanie minimalne,  
2 – oddziaływanie małe,  
3 – oddziaływanie średnie,  
4 – oddziaływanie znaczące,  
5 – oddziaływanie bardzo duże. 

12.2  Oddziaływanie skumulowane i znaczące 
  Realizacja ustaleń planu nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i 
znaczących. 

 

13  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem 
realizacji projektowanego dokumentu 

 
Do podstawowych działań ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko należą: 

 ograniczenie zajęcia terenu, 

 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym zwłaszcza  
w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych, 

 stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 

 dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 
Należy zaznaczyć, że na etapie oceny projektu planu nie jest możliwe oszacowanie prac 

kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać dokonane na etapie 
raportu oddziaływania na środowisko lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku  
w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie (Dz.U.2019.0.1862 t.j).  

 

14  Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie 
wraz z uzasadnieniem ich wyboru 

 
Obecnie nie są znane technologie, które umożliwiałyby całkowitą neutralizację zmian  

w środowisku przyrodniczym przy realizacji planowanych inwestycji. Poza odstąpieniem od realizacji 
ustaleń planu nie można zaproponować innych rozwiązań alternatywnych. 

W trakcie sporządzania prognozy nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków 
techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

15  Akty prawne uwzględnione w opracowaniu 
 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
2. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko  

3. Ustawa z  dnia 20 lipca 2017 r.; O ochronie przyrody; 
4. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze; 
5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 
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6. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 
7. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych; 
8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 
9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 
10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 
12. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko; 

13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną; 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin; 

15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt; 

16. Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 
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