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PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110kV „Kozienice – Garwolin”
dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty
położonych w gminie Łaskarzew.
Podstawę prawną niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko stanowi Ustawa z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199
z 7.11.2008 r. poz. 1227). Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko jest elementem
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, której podlegają m. in. miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego (art. 46 ww. ustawy). Zakres prognozy określono w art. 51 ust. 2
ww. ustawy.
Organ opracowujący projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzgodnił zakres
i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
z określonymi w ustawie organami (art. 57 i art. 58 ww. ustawy): Regionalnym Dyrektorem Ochrony
Środowiska w Warszawie (zał. Nr 1 do prognozy) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Garwolinie (zał. Nr 2 do prognozy).
Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ograniczona jest do zagadnień związanych z oddziaływaniem zapisów powyższego
planu na przyrodę i krajobraz. Obszar prognozy zawiera się w granicach sporządzanego projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terenów przyległych, w zasięgu których
prognozuje się wpływ ustaleń planu na środowisko.
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CEL OPRACOWANIA PROGNOZY I METODYKA

Celem prognozy jest ustalenie oraz ocena możliwych zmian w funkcjonowaniu środowiska
powstałych na skutek zagospodarowania terenu analizy zgodnie z ustaleniami projektowanego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Punktem odniesienia do oceny tych zmian jest
stan istniejący środowiska, zdiagnozowany i opisany na podstawie analizy materiałów wejściowych.
Ze względu na charakter miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako zamkniętego
zbioru możliwych warunków nowego zagospodarowania terenu, prognoza ograniczona jest do
jakościowego rozpoznania i opisania przewidywanych kierunków zmian w środowisku.
Opis ilościowy tych zmian oraz symulacje liczbowe obarczone są znaczną niepewnością, co ogranicza
możliwości ich dalszego wykorzystania.
Niniejsza prognoza zawierać będzie szczegółową analizę ustaleń planu, rozumianych jako zapisy
w tekście oraz treści rysunku. Prognoza zostanie opracowana dla możliwego najmniej korzystnego dla
środowiska scenariusza zagospodarowania terenu wynikającego z ustaleń projektowanego planu.
Oznacza to, że ocenie podlegać będą maksymalne ustalone lub dopuszczone planem wielkości
i wskaźniki urbanistyczne oraz najmniej korzystne rozwiązania alternatywne. Prognoza zawierać
będzie uogólniającą syntezę możliwych zmian w funkcjonowaniu środowiska sporządzoną w oparciu
o zasadę analogii środowiskowych (stałości praw przyrody) oraz analizy przestrzenne.
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3

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Opracowanie wykonane zostało na podstawie analizy szeregu materiałów kartograficznych,
planistycznych, inwetaryzacyjnych i studialnych, a w szczególności:
•

•

•

•
•
•
•
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materiałów kartograficznych: dokumentacji topograficznej, ortofotomap, dokumentacji
hydrogeologicznej, geologicznej, map glebowo - rolniczych, map roślinności potencjalnej,
siedliskowych, krajobrazowych, map typologii morfometrycznej osiedli wiejskich, atlasów
klimatycznych.
materiałów planistycznych - opracowań ekofizjograficznych, studiów uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania
przestrzennego województwa;
materiałów inwentaryzacyjnych - sprawozdań z Państwowego Monitoringu Środowiska
i inwentaryzacji przyrodniczych, ocen oddziaływania na środowisko, dokumentacji różnych
form ochrony przyrody, rejestru zabytków, ewidencji dóbr kultury i innych materiałów
dokumentujących obiekty kulturowe i stanowiska archeologiczne;
literatury fachowej - Jerzy Kondracki “Geografia regionalna Polski”, Wydawnictwo Naukowe
PWN, 2011r.,
materiałów publikowanych dotyczących zagadnień metodycznych ocen oddziaływania na
środowisko;
materiałów publikowanych dotyczących gminy Łaskarzew i jej regionalnego otoczenia, w tym
internetowych wersji tych materiałów;
prawa powszechnego i miejscowego ochrony środowiska.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU
4.1

GŁÓWNE CELE PLANU

W celu ustalenia przeznaczenia terenów (w tym dla inwestycji celu publicznego) oraz określenia
sposobów ich zagospodarowania rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jako aktu prawa
miejscowego kształtują wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności
nieruchomości. W planie określa się:
1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu
lub różnych zasadach zagospodarowania;
2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3. zasady ochrony środowiska, przyrody;
4. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną
i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną
wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie
zabudowy i gabaryty obiektów;
5. szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem
miejscowym;
6. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;
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7. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
8. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy;
9. granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
10. granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa;
11. minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych.
Podstawowym celem projektu planu jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej
110 kV relacji "Kozienice – Garwolin" w gminie Łaskarzew. Celem projektu jest również ustalenie
ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych.
4.2

POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI
Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110kV
„Kozienice – Garwolin” dla części obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek,
Melanów, Zygmunty w gminie Łaskarzew wraz z niniejszą prognozą oddziaływania na środowisko
powiązane są z następującymi dokumentami:









Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 - dokumentem przyjętym przez
Radę Ministrów 13 grudnia 2011 roku;
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego uchwalonym
7 lipca 2014r. przez Sejmik Województwa Mazowieckiego;
Programem Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014
z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.;
Programem ochrony środowiska dla powiatu garwolińskiego na lata 2012-2015
z uwzględnieniem lat 2016-2019;
Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Łaskarzew, uchwaloną Uchwałą Nr XXXIV/130/2010 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 2 lutego
2010 r.;
Ekofizjografią podstawową Gminy Łaskarzew z 2003 r.
Ekofizjografią podstawową dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110kV „Kozienice – Garwolin” dla części
obrębów geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty,
Gmina Łaskarzew.

Przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego istotne są ustalenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy uchwala plan
miejscowy po stwierdzeniu iż nie narusza on ustaleń studium.
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Rys. 4.2-1. Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaskarzew
źródło: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łaskarzew

Dla obszaru projektu miejscowego planu analizowanego w niniejszej prognozie najistotniejszym
dokumentem jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Łaskarzew, uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/130/2010 Rady Gminy Łaskarzew z dnia 2 lutego
2010 r.
W granicach projektu miejscowego planu zostały wskazane w studium następujące tereny:
1.
•
•
•
•
•
2.
•

Obszary otwarte:
tereny rolne,
tereny rolne z ograniczeniami,
tereny rolno – krajobrazowe,
tereny lasów,
tereny wód powierzchniowych.
Obszary zainwestowane:
tereny wielofunkcyjne.

Na obszarach otwartych podstawowym założeniem jest dążenie do zwartego i powiązanego
funkcjonalnie i strukturalnie układu stanowiącego sieć przyrodniczą gminy.
Tereny funkcjonalne wyróżnione wśród obszarów otwartych w ustaleniach studium zostały
scharakteryzowane następująco:
I.
Tereny rolne – „obejmują zwarte obszary głownie użytkowane rolniczo, stanowiące duże
zwarte powierzchnie wykorzystywane do celów produkcyjnych (hodowla i uprawy) z niewielkimi
enklawami użytków zielonych”,
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II.
Tereny rolne z ograniczeniami – „obejmują obszary gruntów ornych o najwyższej jakości
(III klasy bonitacyjnej) z niewielkimi enklawami użytków zielonych. Są one rozproszone na całym
terenie gminy”,
III.
Tereny rolno – krajobrazowe – „obejmują obszary położone wzdłuż obniżeń dolinnych lub
zagłębień bezodpływowych o okresowo lub stale wysokim poziomie wód gruntowych, na obszarach
o podwyższonych walorach przyrodniczo-krajobrazowych stanowiących lokalne i regionalne
korytarze ekologiczne i obszary węzłowe. Zawierają się wśród nich niewielkie enklawy gruntów
ornych, łąk i pastwisk, zbiorniki wodne oraz lasy. Są to przede wszystkim obszary położone wzdłuż
rzek Promnik i Śliz”,
IV.

Tereny lasów – „obejmują zwarte i rozproszone obszary leśne”,

V.
Tereny wód powierzchniowych – „obejmują tereny wód powierzchniowych płynących (rzeki
Promnik i Śliz) oraz stojących (stawy w Budach Krępskich i Woli Rowskiej)".
W skład obszarów zainwestowanych wchodzą obszary koncentracji osadnictwa wraz
z terenami infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Głównym założeniem jest ograniczenie
nadmiernego rozprzestrzeniania się zabudowy, a co za tym idzie minimalizacja kosztów
funkcjonowania układu osadniczego.
Obszar analizowanego projektu miejscowego planu przecina następujące obszary zainwestowane:
I.
Tereny wielofunkcyjne (MR, MRr) – „obejmują obszary istniejącej i planowanej (MR) oraz
perspektywicznego rozwoju (MRr) zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługi
zapewniające obsługę mieszkańców oraz inne usługi nieuciążliwe, nie kolidujące z funkcją wiodącą.
W ramach tego wydzielenia możliwe jest lokalizowanie terenów: mieszkaniowych niskiej
intensywności, mieszkaniowo – usługowych, zagrodowych, zabudowy rekreacyjnej, usług publicznych,
usług komercyjnych, zieleni publicznej, terenów sportu i rekreacji oraz niezbędnych do prawidłowego
funkcjonowania
tych
terenów
urządzeń
infrastruktury
technicznej
i
komunikacji.
Na terenach tych nie jest dozwolona lokalizacja obiektów i technologii, które powodują uciążliwości w
emisji substancji i energii oraz są przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, za wyjątkiem dróg i obiektów infrastruktury technicznej, chyba że przepisy odrębne
stanowią inaczej. Lokalizacja poszczególnych funkcji będzie określana na etapie planu miejscowego
Dopuszcza się możliwość zamiany przeznaczenia terenów w ramach wyżej wymienionych funkcji.
Uruchomienie rezerw powinno nastąpić w sytuacji wypełnienia w 70% obszarów przeznaczonych do
rozwoju zabudowy zagrodowej wraz z jednorodzinną niskiej intensywności. Rezerwy te w niniejszym
Studium określone są mianem terenów perspektywicznego rozwoju (oznaczone MRr).”
W zakresie kierunków rozwoju systemu infrastruktury technicznej studium określa iż „sieci
infrastruktury technicznej o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym związane z tranzytowym
przesyłem energii elektrycznej, gazu powinny być prowadzone w miarę możliwości przez tereny
przeznaczone w planach miejscowych na te cele.” Projekt miejscowego planu, dla którego
sporządzona została niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko jest realizacją powyższego
zapisu studium.
Studium wskazuje istniejącą linię wysokiego napięcia 110 kV wraz z obszarem niezbędnym do jej
modernizacji jako obszar, na którym mogą być realizowane inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym. Dodatkowo ustalenia studium zwracają uwagę na ograniczenia związane z linią
elektroenergetyczną o napięciu 110 kV dotyczące lokalizacji obiektów mieszkalnych oraz miejsc
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dostępnych dla ludności. Dopuszczalne poziomy pól elektrycznych i magnetycznych w środowisku
określają odrębne przepisy.
4.3

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ

Zakres projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został określony w ustawie
z dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.. Nr 164
poz. 1587).
Projekt planu powstał w efekcie Uchwały nr XXXI / 187 / 2014 Rady Gminy Łaskarzew z dnia
19 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 110 kV „Kozienice – Garwolin” dla części obrębów
geodezyjnych Wola Rowska, Stary Pilczyn, Kacprówek, Melanów, Zygmunty, gmina Łaskarzew.
Podstawowym celem projektu planu jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej
110 kV relacji "Kozienice – Garwolin" w gminie Łaskarzew. Celem projektu jest również ustalenie
ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych.
TEKST PLANU
Poniżej przytoczono zapisy tekstu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
mające wpływ na kwestie ochrony środowiska.
W §2 podano następujące definicje:
 minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej- „należy przez to rozumieć
najmniejszą dopuszczalną na działce budowlanej powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
wyrażoną w procentach”;
 linia elektroenergetyczna 110 kV – „należy przez to rozumieć napowietrzną linię
elektroenergetyczną wysokiego napięcia 110kV relacji Kozienice – Garwolin”;
 pas technologiczny linii elektroenergetycznej 110 kV – „należy przez to rozumieć obszar
o szerokości 18 m, niezbędny do posadowienia, przebudowy, prawidłowej eksploatacji
i konserwacji linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia 110kV”;
 usługach – „należy przez to rozumieć obiekty niemieszkalne lub lokale niemieszkalne
wbudowane w inne obiekty, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu
potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi,
z wykluczeniem usług uciążliwych, szpitali, domów opieki społecznej, budynków związanych ze
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz obiektów handlowych, o których mowa
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”;
 usługi uciążliwe – „należy przez to rozumieć działalność, która powoduje przekroczenia
dopuszczalnych standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych”;
W §4 ustalono następujące przeznaczenie terenów:
1) „tereny infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczone na rysunku planu symbolem E;
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U;
3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
4) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
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5) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;
6) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;
7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.”
W §5 ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:
1) „ustala się minimalną powierzchnię biologicznie czynną - zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2) ustala się ochronę wód powierzchniowych na zasadach określonych w przepisach odrębnych;
3) ustala się zachowanie urządzeń melioracyjnych z dopuszczeniem ich przebudowy lub
odcinkowej rozbiórki, pod warunkiem zachowania sprawnego działania systemu drenarskiego
i nie powodowania zakłóceń stosunków wodnych;
4) ustala się, że oddziaływanie na środowisko linii elektroenergetycznej 110 kV nie może
wykraczać poza zasięg pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110kV;
5) na całym obszarze planu, znajdującym się w granicach zasięgu Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych nr 215 - Subniecka Warszawska obowiązują ograniczenia i zakazy związane
z ochroną zasobów wód podziemnych, określone w przepisach odrębnych;
6) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem stosuje się przepisy odrębne;
7) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się:
a) obowiązek traktowania terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług,
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN/U jako: „tereny mieszkaniowo - usługowe”
w rozumieniu przepisów odrębnych;
b) obowiązek traktowania terenów zabudowy zagrodowej, oznaczonych na rysunku planu
symbolem RM jako: „tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz
zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego” w rozumieniu przepisów odrębnych;
8) zakaz lokalizowania zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii;
9) zakaz lokalizowania zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii;
10) zakaz lokalizowania na obszarze planu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać
na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.”
W §9 opisano zasady odnoszące się do systemów infrastruktury technicznej, które mogą pośrednio
wpływać na środowisko i przyrodę.
„Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej dla obsługi
terenu objętego planem:

1) w zakresie uzbrojenia terenu:
a) ustala się zasadę realizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej na terenach
położonych w liniach rozgraniczających dróg publicznych i wewnętrznych oraz na
terenach E,
b) dopuszcza się lokalizowanie obiektów, urządzeń, sieci i przyłączy poza liniami
rozgraniczającymi terenów o których mowa w lit. a, jeżeli nie będzie to kolidowało
z ustaleniami szczegółowymi dla terenów oraz z przepisami odrębnymi;
2) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) ustala się zaopatrzenie całego obszaru planu z gminnej sieci wodociągowej,
b) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci wodociągowej: 32 mm,
c) do czasu realizacji gminnej sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie w wodę
z lokalnych ujęć indywidualnych;
3) w zakresie odprowadzania ścieków:
a) ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do gminnej sieci kanalizacji rozdzielczej,
b) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci kanalizacyjnej: 40 mm,
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c) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się stosowanie szczelnych zbiorników
4)

5)

6)

7)
8)
9)

bezodpływowych, a także użytkowanie i realizację przydomowych oczyszczalni ścieków;
w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:
a) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze szczelnych powierzchni na
terenach dróg do zbiorników rozsączająco-retencyjnych lub rowów przydrożnych;
b) dla pozostałych terenów ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do
gruntu lub na powierzchnię gruntu, w granicach działki budowlanej;
w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) ustala się zasadę zaopatrzenia całego obszaru planu w gaz ziemny z sieci gazowej lub
z indywidualnych zbiorników na gaz,
b) ustala się minimalną średnicę przewodów sieci gazowej: 32 mm,
c) dopuszcza się prowadzenie w obszarze planu sieci gazowych jedynie niskiego i średniego
ciśnienia,
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) ustala się zaopatrzenie całego obszaru planu w oparciu o istniejącą lub rozbudowywaną
sieć elektroenergetyczną,
b) ustala się zasilanie poprzez elektroenergetyczną sieć dystrybucyjną niskiego napięcia
i średniego napięcia,
c) ustala się budowę nowych linii elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia jako
kablowych w ziemi lub napowietrznych,
d) ustala się realizację nowych stacji transformatorowych 15/0,4kV jako słupowych,
wnętrzowych wolnostojących lub wbudowanych,
e) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, modernizację linii elektroenergetycznych
średniego i niskiego napięcia,
f) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, modernizację linii elektroenergetycznej 110kV,
g) dopuszcza się pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
h) zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii
o mocy przekraczającej 100 kW;
i) zakazuje się lokalizacji urządzeń wytwarzających energię elektryczną pozyskiwaną z
energii wiatru;
w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł ciepła,
projektowanych w oparciu o paliwa stałe, gaz, energię elektryczną lub niskosiarkowy olej
opałowy lub inne źródła energii;
w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych ustala się budowę i rozbudowę kanalizacji
kablowej;
w zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów komunalnych, ustala się obowiązek
zorganizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych z możliwością ich segregacji
i wywozu, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Łaskarzew.”

Rozdział 3 tekstu projektu miejscowego planu określa ustalenia szczegółowe dotyczące wydzielonych
w planie terenów:
Dla terenów infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E,
8E, 9E, 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 20E, 21E, 22E, 23E, 24E, 25E, 26E,
27E, 28E, 31E, 32E, 33E, 34E, 35E, 36E, 39E, 41E, 42E, 43E, 44E ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej – linia
elektroenergetyczna 110kV;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi wewnętrzne,
b) inne urządzenia infrastruktury technicznej, nie kolidujące z przeznaczeniem
podstawowym;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
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a) zakaz lokalizowania budynków,
b) wysokość budowli i urządzeń infrastruktury technicznej przeznaczenia podstawowego –
maksymalnie 40 m,
c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 90%,
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) na terenach 1E, 3E, 4E, 6E, 7E, 8E, 10E, 11E, 12E, 14E, 17E, 20E, 27E, 28E, 31E, 32E,
33E, 35E, 36E, 39E, 41E, 42E, 43E, 44E dopuszcza się rolnicze użytkowanie terenów,
b) na terenach 7E i 42E dopuszcza się remonty i przebudowy budynków;
c) na terenach 7E i 42E zakazuje się rozbudowy i nadbudowy budynków,
d) wysokość drzew i krzewów do 3 m;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
Dla terenów infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczonych symbolami 29E, 30E, 37E, 38E, 40E
ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty i urządzenia infrastruktury elektroenergetycznej – linia
elektroenergetyczna 110kV;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi wewnętrzne,
b) inne obiekty urządzenia infrastruktury technicznej, nie kolidujące z przeznaczeniem
podstawowym;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) dopuszcza się realizację nie kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenu ani z
przepisami odrębnymi garaży i budynków gospodarczych, towarzyszących zabudowie
mieszkaniowej,,
c) dopuszcza się realizację budynków gospodarczych i inwentarskich w rodzinnych
gospodarstwach rolnych, nie kolidujących z podstawowym przeznaczeniem terenu ani z
przepisami odrębnymi,
d) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4,
e) wskaźnik intensywności zabudowy:
 minimalnie: 0,01,
 maksymalnie: 0,4,
f) wysokość budowli i urządzeń infrastruktury technicznej przeznaczenia podstawowego –
maksymalnie 40 m,
g) wysokość zabudowy, o której mowa w lit. b i c: maksymalnie 3 m,
h) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
i) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu,
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) na terenach 29E i 40E dopuszcza się remonty i przebudowy budynków nie spełniających
warunków określonych w pkt 3;
b) na terenach 29E i 40E zakazuje się rozbudowy i nadbudowy budynków nie spełniających
warunków określonych w pkt 3,
c) wysokość drzew i krzewów do 3 m;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczonych symbolami: 1MN/U i
2MN/U ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usługi;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi wewnętrzne,
b) parkingi,
c) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
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3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) forma zabudowy mieszkaniowej: wolnostojąca,
b) forma usług:
 usługi w formie lokali wbudowanych w budynek mieszkalny,
 budynki usługowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,
 budynki usługowe bez towarzyszącej zabudowy mieszkaniowej;
c) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,4,
d) wskaźnik intensywności zabudowy:
 minimalnie: 0,01
 maksymalnie: 0,8,
e) wysokość zabudowy: maksymalnie 12 m to jest do 3 kondygnacji,
f) wysokość budowli i urządzeń infrastruktury technicznej przeznaczenia dopuszczalnego –
maksymalnie 12 m,
g) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
h) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) dopuszcza się remonty i przebudowy obiektów zabudowy zagrodowej,
b) wyklucza się rozbudowę i nadbudowę obiektów zabudowy zagrodowej;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
Dla terenu zabudowy zagrodowej, oznaczonych symbolem 1RM ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) drogi wewnętrzne,
b) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej;
3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 0,3,
b) wskaźnik intensywności zabudowy:
 minimalnie: 0,01
 maksymalnie: 0,6,
c) wysokość zabudowy: maksymalnie 12 m to jest do 3 kondygnacji,
d) wysokość budowli i urządzeń infrastruktury technicznej przeznaczenia dopuszczalnego –
maksymalnie 12 m,
e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
f) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu –
nie ustala się;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolami: 1WS, 2WS i 3WS ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) wody powierzchniowe,
b) zieleń naturalna, nadwodna roślinność okalająca;
2) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia infrastruktury technicznej, w tym: linia
elektroenergetyczna 110kV;
3) zasady zagospodarowania terenu:
a) zakaz lokalizowania budynków,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 90%;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) wysokość drzew i krzewów do 3 m;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
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Dla terenów dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczonych symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 4KDZ,
5KDZ, 6KDZ ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym: linia
elektroenergetyczna 110kV;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) dla dróg: 4KDZ, 6KDZ - szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem
planu,
b) dla dróg: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ, 5KDZ - szerokość części pasa drogowego znajdującego
się w granicach planu – zgodnie z rysunkiem planu,
c) liczba jezdni: 1,
d) chodniki: co najmniej jednostronny,
e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się,
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) wysokość drzew i krzewów do 3 m;
6) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
Dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych symbolem 1KDL, 2KDL ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym: linia
elektroenergetyczna 110kV;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) szerokość w granicach planu – zgodnie z rysunkiem planu,
b) liczba jezdni: 1,
c) chodniki: co najmniej jednostronny,
d) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się,
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) wysokość drzew i krzewów do 3 m;
6) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolem 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej w tym: linia
elektroenergetyczna 110kV;
3) warunki zagospodarowania terenu:
a) szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie ze stanem istniejącym,
b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – nie ustala się;
4) szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu:
a) wysokość drzew i krzewów do 3 m;
5) zasady ochrony środowiska i przyrody – zgodnie z ustaleniami § 5;
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RYSUNEK PLANU
W §3 określono:

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi jego ustaleniami:
1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) literowe i cyfrowe symbole przeznaczenia terenu,
5) pas technologiczny linii elektroenergetycznej 110kV;
6) zwymiarowane odległości mierzone w metrach.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny.
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Rys. 4.3-1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru analizy
źródło: BAAU Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o.
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Rys. 4.3-1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru analizy
źródło: BAAU Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o.
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Rys. 4.3-1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru analizy
źródło: BAAU Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o.
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4.4

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
PROJEKTU PLANU

Uwarunkowania i cele ochrony środowiska na terenie objętym analizą wynikają z ustaleń i zapisów
programów ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym i krajowym: wojewódzkim,
powiatowym i lokalnym.
4.4.1

Poziom międzynarodowy

Cele polityki UE w dziedzinie środowiska naturalnego zostały określone w art. 191 ust 1 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) w sposób następujący:
•

zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego,

•

ochrona zdrowia człowieka,

•

ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,

•

promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania
regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, w szczególności
zwalczania zmian klimatu.

Ponadto istotne cele ekologiczne zapisane zostały w następujących dokumentach:
•

ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych:
- Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, Berno
(1979);
- Konwencja Ramsarska o obszarach wodno-błotnych, mających znaczenie międzynarodowe,
zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego (1975), ze zmianami wprowadzonymi
w Paryżu (1982) i Reginie (1987);
- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro
(1992);
- Konwencja Helsińska o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (1992);
- Konwencja o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro (1992);
- Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto wraz
z Protokołem (1997).

•

innych dokumentach międzynarodowych:
- Europejska Konwencja Krajobrazowa;

•

innych dokumentach UE:
- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej.

Przyjęta w 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej zapewnia ochronę środowiska człowieka,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasadę tę uwzględnia „II Polityka ekologiczna
państwa” oraz dostosowane do niej strategie i programy środowiskowe, w tym przede wszystkim:
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•

„Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”,

•

„Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej”

•

„Strategia gospodarki wodnej”.

Wymienione dokumenty strategiczne uwzględniają zobowiązania i cele ochrony środowiska przyjęte
w ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską konwencjach międzynarodowych. Projekt planu
uwzględnia wytyczne tych dokumentów poprzez opracowania regionalne.
4.4.2

Poziom

województwa:

"Program

Ochrony

Środowiska

Województwa

Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r."
Celem dokumentu jest określenie polityki ekologicznej dla województwa mazowieckiego oraz
realizacja polityki ekologicznej państwa. Za cel nadrzędny programu przyjęto ochronę środowiska
naturalnego na Mazowszu z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jako podstawę poprawy
jakości życia mieszkańców regionu. Zadania w ramach programu zgrupowano w 5 obszarów
priorytetowych dla Mazowsza:
I.

II.

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA: poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do
osiągnięcia poziomu celu , poprawa jakości wód, racjonalna gospodarka odpadami, ochrona
powierzchni ziemi, ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym;
RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH:
gospodarowanie zasobami wodnymi, efektywne wykorzystanie energii,
gospodarowanie zasobami geologicznymi;

racjonalne
racjonalne

III.

OCHRONA PRZYRODY: ochrona walorów przyrodniczych, zwiększenie lesistości, ochrona
lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej;

IV.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO: przeciwdziałanie poważnym
awariom, zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych, ochrona przed
powodzią i suszą, ochrona przed osuwiskami, ochrona przeciwpożarowa

V.

EDUKACJA EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA: wzrost świadomości ekologicznej
4.4.3

Poziom powiatu: "Program ochrony środowiska dla powiatu garwolińskiego na
lata 2012-2015z uwzględnieniem lat 2016-2019"

Nadrzędnym celem programu jest osiągnięcie trwałego rozwoju powiatu garwolińskiego i zwiększenie
jego atrakcyjności poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury technicznej.
Cel ten jest zbieżny z celami wojewódzkiego programu ochrony środowiska oraz innych dokumentów
planistycznych. Kierując się kryteriami o charakterze organizacyjnym i środowiskowym w programie
wyznaczono następujące zadania priorytetowe z zakresu ochrony środowiska:
I.
II.

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych
Utrzymywanie standardów jakości powietrza

III.

Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego

IV.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska
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Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu

V.
VI.

Kompleksowa gospodarka odpadami
4.4.4

Poziom gminy: Program Ochrony Środowiska dla gminy Łaskarzew

Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na terenie gminy Łaskarzew jest
Program Ochrony Środowiska dla gminy Łaskarzew. Stanowi on podstawę planowania działań
w zakresie ochrony środowiska w perspektywie czasowej 2004–2014 i zawiera wytyczne dla
formułowania polityki ochrony środowiska w regionie wyrażone w głównych celach programu:
I.

Zachowanie i odtwarzanie występującego na obszarze gminy bogactwa przyrodniczego
i krajobrazu,

II.

Ochrona i poprawa jakości wód podziemnych, racjonalne użytkowanie wód podziemnych
i gruntów,

III.

Poprawa jakości i zapobieganie zanieczyszczaniu wód powierzchniowych,

IV.

Zapobieganie zanieczyszczaniu powierzchni ziemi, poprawa stanu gospodarki odpadami,
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

V.

Realizacja powyższych celów będzie następowała m.in. poprzez rekultywację terenów poużytkowych
i zdegradowanych oraz zwiększanie retencji naturalnej i sztucznej. Dodatkowym zadaniem z zakresu
ochrony przyrody i krajobrazu jest tworzenie nowych obszarów zieleni, obiektów chronionych
i zalesianie gruntów porolnych. Zapisy programu przekładają się w sposób bezpośredni na obszar
objęty niniejszą prognozą.

5

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
5.1

POŁOŻENIE OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM

Obszar projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położony jest
w północno - wschodniej części gminy Łaskarzew w województwie mazowieckim. Od miasta
Łaskarzew oddalony jest o około 6 km. Na północy obszar opracowania graniczy z gminą Garwolin,
zaś na południu z gminą Sobolew.

Rys. 5.1-1. Położenie obszaru sporządzanego projektu planu miejscowego
źródło: opracowanie własne
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5.2

UŻYTKOWANIE I POKRYCIE TERENU

Istniejące użytkowanie i pokrycie terenu stanowi w istotny sposób o możliwościach przeznaczenia
terenów pod funkcje ustalone w projektowanym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego. Dominującą formą użytkowania i pokrycia terenu są użytki rolne (grunty orne, użytki
zielone), lasy i grunty zadrzewione i zakrzewione. Najmniejszy odsetek terenu analizy stanowią
zabudowania mieszkalne o charakterze rozproszonym.
5.3

BUDOWA GEOLOGICZNA

Utworami zalegającymi najwyżej, mającymi jednocześnie największy wpływ na warunki glebowe, są
utwory czwartorzędowe. Powyższa warstwa zbudowana jest z glin zlodowacenia
południowopolskiego oraz środkowopolskiego, których warstwy oddzielone są od siebie piaskami
pochodzenia wodnolodowcowego, iłami i mułkami. Poziomy glin pokryte zostały piaskami i żwirami
pochodzenia lodowcowego i wodnolodowcowego oraz gliną zwałową. W dolinach rzecznych oraz
obniżeniach terenowych powstały utwory pochodzenia organicznego takie jak torfy.
5.4

SUROWCE MINERALNE

Gmina Łaskarzew posiada złoża związane głównie z pozyskiwaniem surowców budowlanych takich
jak piaski i żwiry. Na obszarze objętym projektem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego oraz analizą niniejszego opracowania nie występują złoża surowców mineralnych.
5.5

RZEŹBA TERENU

Ukształtowanie terenu opracowania silnie powiązane jest z systemem doliny rzeki Wilgi, Promnika
i ich dopływów. Obszar analizy wykazuje nieznaczne różnicowanie hipsometryczne. Najniższe
wysokości (ok. 136 m n.p.m) znajdują się w północnej części obszaru analizy w strefie sąsiadującej
z korytem dopływu Wilgi spod Antonina. Najwyższy punkt stanowi wzniesienie o wysokości 168 m
w południowo - wschodniej części opracowania. Teren obniża się z południa i wschodu na północ
w kierunku dolin Wilgi i Promnika. Spadki terenu nie przekraczają 4,7%, co sprawia, że obszar niemal
w całości przydatny jest pod zabudowę bez ograniczeń wynikających z niekorzystnej rzeźby terenu.
Dominujące kierunki ekspozycji terenu to zachodni, północno-zachodni oraz południowo-zachodni.
5.6

WARUNKI KLIMATYCZNE

Obszar opracowania położony jest wg regionalizacji klimatycznej Wosia (1993, 1996) w XXI regionie
klimatycznym- Wschodniomałopolskim. Cechą charakterystyczną jest stosunkowo mała liczba dni
z pogodną umiarkowanie ciepłą (około 122 dni, z czego około 58 cechują opady deszczu). Dosyć
często występują dni z pogodą przymrozkową umiarkowanie zimną (około 14 dni) z opadem oraz
pogodą umiarkowanie mroźną z opadem i dość mroźną z opadem.
Obszar gminy Łaskarzew zgodnie z podziałem Polski na strefy klimatyczne zgodne z normą PN-EN
12831 znajduje się w III strefie, dla której średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6°C.
Zgodnie z danymi zanotowanymi przez stację meteorologiczną w Żelechowie (punkt pomiaru
w Jedlance) średnia roczna temperatura wynosi około 7°C, przy średniej temperaturze stycznia i lipca
równej odpowiednio: -5,4°C oraz 17,7°C. Średnia roczna opadów wynosiła 540 mm. Średnia roczna
prędkość wiatru- 3,0 m/s. Charakterystyczną cechą środkowej Polski jest przewaga wiatrów
pochodzących z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich.
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Rys. 5.1-2. Wykres rocznego rozkładu temperatur i opadów dla gminy Łaskarzew
źródło: opracowanie własne na podstawie „Atlasu Klimatu Polski” IMiGW

Na podstawie „Atlasu Klimatu Polski”, opracowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej, klimat gminy Łaskarzew można scharakteryzować następującymi wartościami czynników
klimatycznych:
• liczba dni pogodnych (zachmurzenie poniżej 2 stopni w skali od 0 do 8.) w roku- 45 dni,
• liczna dni pochmurnych (zachmurzenie powyżej 7 stopni w skali od 0 do 8.)- 160 dni,
• średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi około 70%,
• liczba dni mroźnych (z temperaturą poniżej 0°C)- 35 dni,
• liczna dnia gorących z temperaturą powyżej 25°C- 30 dni,
• długość okresu wegetacyjnego (temperatura powyżej 5°C)- około 210 dni,
• średnia wysokość pokrywy śnieżnej w sezonie- 8 cm,
• średnia liczba dni z pokrywą śnieżną- 55 dni,
• średnia liczna dni z opadem śnieżnym- 60,
• średnia roczna liczba dni z burzą- około 27 dni,
• średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 40,
• średnia roczna liczba dni z zamgleniem 290.
5.7

GLEBY

Na obszarze objętym analizą występują gleby bielicowe, pseudobielicowe oraz brunatne wyługowane.
W obniżeniach terenowych wykształciły się gleby murszowo-mineralne oraz murszowate.
Gleby występujące na analizowanym obszarze w większości należą do kompleksu żytniego bardzo
dobrego oraz żytniego dobrego. Gleby zaliczane do kompleksu żytniego bardzo dobrego
charakteryzują się dobrze wykształconym poziomem próchnicznym oraz prawidłowymi stosunkami
wodnymi. Ich przydatność rolnicza przy dobrym nawożeniu i prawidłowej uprawie może być
porównywalna z kompleksami pszenicznymi. Kompleks żytni dobry, w porównaniu do kompleksu
żytniego bardzo dobrego, to gleby o lżejszym składzie granulometrycznym. Są one bardziej wrażliwe
na suszę oraz mniej zasobne w składniki pokarmowe, a uzyskiwane plony zależne są od ilości
i rozkładu opadów. Gleby obszaru objętego analiza są to gleby żytnio-ziemniaczane nadające się także
pod uprawę jęczmienia i owsa. Na obszarze analizy występują gleby klas bonitacyjnych od IIIa do VI.
Przeważający udział mają gleby klas IV-V, czyli średniej jakości. Są one w większości użytkowane
jako grunty orne. Poniższa tabela przedstawia udział powierzchniowy oraz procentowy gleb
chronionych w powierzchni obszaru objętego projektowanym planem miejscowym.
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Tab. 5.7-1. Zestawienie gleb chronionych na obszarze objętym sporządzanym projektem planem miejscowym.

Udział procentowy

Powierzchnia gleb chronionych w
granicach obszaru sporządzanego
planu miejscowego [m2]

Powierzchnia obszaru
objętego sporządzanym
planem miejscowym [m2]

21,70%

3026,14

13946,66

źródło: opracowanie własne

Obszar sporządzanego projektu planu miejscowego przecina dwa kompleksy gleb chronionych o
łącznej powierzchni około 1,8ha. Są to gleby klasy IIIb użytkowane jako użytki zielone (pastwisko)
oraz niewielki obszar gleb klasy III gruntów ornych.
5.8

WODY POWIERZCHNIOWE

Obszar opracowania położony jest w zlewniach rzek: Promnik i Wilga będących prawobrzeżnymi
dopływami rzeki Wisły. Dolina rzeczna Promnika stanowi korytarz przyrodniczy o randze regionalnej.
Dział wodny pomiędzy zlewniami położony jest na północ od wsi Stary Pilczyn. Obszar analizy
przecina dopływ Promnika w postaci rzeki Śliz. Opisywany ciek wodny charakteryzuje się wąską,
meandrującą doliną oraz powolnym przepływem. Na wschód od obszaru opracowania na rzece Śliz
znajduje się niewielki zbiornik wodny. Tereny analizy położone w północnej części odprowadzają
swoje wody do rzeki Wilga, znajdującej się w sąsiedniej gminie Garwolin.
5.9

WODY PODZIEMNE

Obszar opracowania znajduje na terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 - Subniecka
Warszawska. Wody Subniecki Warszawskiej zalegają w piaszczystych utworach oligocenu i miocenu
podścielonych marglistymi utworami kredowymi izolowanymi od góry iłami plioceńskimi. Miąższość
warstw wodonośnych waha się od 80 do około 2-35 m, w zależności od utworów, w których zalegają.
Szacowane zasoby dyspozycyjne GZWP wynoszą około 250 tys. m3/dobę. Średnią głębokość
zalegania wód określa się na 160 m, a potencjalna wydajność studzien określana jest na poziomie
10 – 75 m3/h.
Ramowa Dyrektywa Wodna (2000/60/WE) z dnia 23 października 2000 r. określa ramy polityki
wodnej prowadzonej przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Dla osiągnięcia celów Dyrektywy
jakimi są: ochrona i poprawa stanu wód podziemnych oraz ekosystemów od nich zależnych a także
zapewnienie zaopatrzenia ludności w wodę, wyznaczono obszary działań o nazwie- Jednolite Części
Wód Podziemnych. JCWPd definiowane są jako określona objętość wód podziemnych występujących
w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór wód
podziemnych dla potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (wynoszący średnio ponad
10 m3/dobę lub zaopatrujący co najmniej 50 osób), jak również wpływającym na stan wód
powierzchniowych i ekosystemów lądowych.
Obszar opracowania znajduje się w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych o nr 83. Ogólna
powierzchnia obszaru jednostki wynosi 3295,23 km2.
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Rys. 5.9-1. Lokalizacja obszaru opracowania na tle JCWPd wraz z reprezentatywnymi profilami
przedstawiającymi rozkład warstw wodonośnych w obrębie jednostki nr 83.
źródło: Publikacja Państwowej Służby Hydrogeologicznej „Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
– charakterystyka geologiczna i hydrologiczna”, (2011).

Teren objęty analizą zgodnie z Mapą hydrologiczną Polski 1:50 000 (Arkusz „Łaskarzew”) położony
jest w obrębie dwóch jednostek hydrologicznych o symbolach: 4Q/bcQI/Tr oraz 3Q/cQ-TrI
(południowy fragment obszaru).
Jednostka oznaczona 4Q/bcQI/Tr, zajmująca większą części terenu, charakteryzuje się
czwartorzędowymi poziomami wodonośnymi (Q- wody porowe w utworach piaszczystych). Poziomy
wodonośne jednostki 3Q/cQ-TrI wskazują na pochodzenie zarówno czwartorzędowe jak
i trzeciorzędowe. Wydajności potencjalnych studni sięgają maksymalnie 50 m3/dobę, przy wartościach
minimalnych 10 m3/dobę dla jednostki 3Q/cQ-TrI oraz 30 m3/dobę dla jednostki 4Q/bcQI/Tr.
Zgodnie w prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska monitoringiem jakości
wód podziemnych, wody podziemne na terenie gminy zaliczone zostały do III klasy- wody
o zadowalającej jakości (Klasy jakości wód podziemnych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych /Dz. U. z dnia
6 sierpnia 2008, Nr 143, poz. 896/). Oznacza to przekroczenia wymagań dotyczących jakości wód
przeznaczonych do spożycia w zakresie występowania żelaza i manganu (dane na podstawie
pomiarów ze stacji hydrologicznej sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych PIG - II/3/1
Łaskarzew).
5.10 SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĘCY
Regionalizacja przyrodniczo - leśna wskazuje na położenie obszaru opracowania w krainie
Mazowiecko - Podlaskiej. Cechami charakterystycznymi powyższej krainy jest niska lesistość około
19% oraz roślinność odpowiadająca glebom piaszczystym i piaszczysto - gliniastym, gównie siedliska
borowe (78%).
W północnej części (pomiędzy miejscowościami Stary Pilczyn i Wola Rowska) obszar objęty analizą
przecina zwarty kompleks leśny. Dominującym rodzajem siedliska są bory mieszane. W składzie
gatunkowym drzewostanów dominuje sosna z brzozą (rzadko występuje także brzoza ciemna). Piętro
podszytu tworzą gatunki takie jak leszczyna, jarzębina, zaś w runo leśne tworzą
m. in. borówka czarna, borówka brusznica, kostrzewa owcza, trzcinnik leśny, konwalijka dwulistna
oraz siódmaczek leśny. Mniejszymi kompleksami leśnymi położonymi w niewielkiej odległości
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od obszaru projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są: Las Potok oraz
Las Kokowia Góra- położone na wschodzie.
Dolina Strugi spod Gąsowa (prawostronnego dopływu Promnika) jest siedliskiem łęgu jesionowo olszowego, charakterystycznego dla siedlisk wilgotnych np. w dolinach rzek wolno płynących.
Gatunkiem siedliskotwórczym jest olsza czarna i jesion. Na północ od Woli Rowskiej w dolinie
jednego z dopływów Wilgi zlokalizowane są stawy hodowlane, będące obszarami siedlisk roślinności
wodnej, przywodnej oraz łąkowo - bagiennej. Wzdłuż cieków licznie występuje roślinności niższa
reprezentowana przez czeremchę, leszczynę, trzmielinę pospolitą, jarzębinę. Dolinę rzeczną
obudowują obszary trawiaste i zielne, w składzie, których spotkać można pokrzywę pospolitą, turzycę
długokłosą, kostrzewę olbrzymią, kosaciec żółty, wiechlinę zwyczajną, niezapominajkę błotną,
kosaciec żółty, przytulię czepną i błotną.
Położenie pomiędzy kompleksami leśnymi przyczynia się do występowania na obszarze opracowania
gatunków, których naturalną ostoją bytowania jest las. Gatunki te to m. in. zając szarak, lis pospolity,
dzik, sarna, jeleń, łoś, borsuk oraz ptaki takie jak dzięcioł, mysikrólik, sosnówka, sikory, zimorodki,
szpaki, drozdy, muchołówki, pustułki, kuropatwy, zięby, kowaliki, sójki i gile.
Ekosystemy rzeczne stają się miejscem występowania czapli siwej, czapli białej, łabędzia niemego,
żurawia, kaczki krzyżówki oraz licznej grupy gadów i płazów reprezentowanych przez: ropuchę
paskówskę, ropochę szarą, żabę jeziorkową, jaszczurkę zwinkę, żmiję zygzakowatą czy też zaskrońce.
5.11 OBIEKTY I OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ
W granicach terenu objętego projektem planu nie występują obszary objęte ochroną z mocy ustawy
o ochronie przyrody.
Najbliższe obszary podlegające ochronie:
 Rezerwaty Polesie Rowskie i Czerwony Krzyż (w odległości 1,5 km na zachód od
obszaru projektu miejscowego planu),
 Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu (w odległości od 1,3 km do 5 km na
zachód od obszaru projektu miejscowego plany),
Obszar chronionego krajobrazu został wyznaczony rozporządzeniem nr 68 Wojewody Mazowieckiego
z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego
na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego i otwockiego. Obszar obejmuje tereny
wyróżniającego się krajobrazu o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowych ze względu na
możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełniących funkcję
korytarzy ekologicznych. Obszary te położone są w odległości od 1,3 km do 5 km od terenu
opracowania.


pomniki przyrody (na wschód od obszaru projektu miejscowego planu)

Obiekty uznane za pomniki przyrody zostały wyznaczone rozporządzeniem nr 4 Wojewody
Mazowieckiego z dnia 02 marca 2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na
terenie powiatu garwolińskiego (DUWM.2009.36.857). Na terenie gminy znajduje się 7 takich
pomników - dębów szypułkowych, z czego najbliższy terenowi opracowania znajduje się w odległości
1,6km.
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 ochrona gatunkowa (w kierunkach na północ, wschód i zachód od obszaru projektu
miejscowego planu)
W gminie występuje 8 gatunków ptaków wymagających szczególnej ochrony na podstawie
Dyrektywy 79/409 EWG z 2 kwietnia 1979 o ochronie dziko żyjących ptaków (bocian biały, czapla
biała, brodziec leśny, dzięcioł czarny, skowronek borowy i gąsiorek), w tym 4 priorytetowe –
poważnie zagrożone – na Nizinie Mazowieckiej. Siedliska ptaków chronionych położone są
w odległości od 400m do 1500 km od terenu opracowania.
 ochrona siedlisk (w kierunkach na wschód, zachód i północny zachód od obszaru
projektu miejscowego planu)
Na obszarze gminy wykazano występowanie siedlisk zbiorowisk roślinnych podlegających ochronie
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia
obszarów Natura 2000 (Dz. U. z dnia 30 maja 2005 r.). Powierzchnia tych siedlisk waha się od bardzo
małej do średniej. Obszary te położone są w odległości od 500m do 2 km od terenu opracowania.
Tab. 5.11-1. Zbiorowiska roślinne podlegające ochronie
Nazwa polska
Kod
Lp.
Wydmy śródlądowe z murawami
2330
napiaskowymi
Niżowe (i górskie) łąki świeże
2.
6510
użytkowane ekstensywnie
3.
Bór bagienny i brzezina bagienna
91D0
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe
4.
91E0
i jesionowe
5.
Sosnowy bór chrobotkowy
91T0
źródło: Opracowanie ekofizjograficzne gminy Łaskarzew
1.

5.12 POWIĄZANIA

Powierzchnia

Stanowiska

Mała

Celinów, Helenów, Polesie
Romanów, Wola Rowska

Średnia

Dolina Prądnika: Melanów – Wanaty

bardzo mała

Wola Rowska

Średnia

Dolina Prądnika

Mała

wydmy (Celinów, Helenów, Wola Rowska)

PRZYRODNICZE

OBSZARU

PROJEKTU

Rowskie,

PLANU

Z OTOCZENIEM
Na poziomie ponadregionalnym analizowany obszar powiązany jest z korytarzem ekologicznym
tworzonym przez pas leśno - wydmowy na wschodniej krawędzi doliny Wisły w granicach
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Lasy Otwocko-Garwolińskie, Puszcza Osiecka).
Przez teren opracowania przebiega też równoleżnikowo ciąg ekologiczny o niższej, regionalnej
randze, związany z doliną rzeki Promnik i zwartymi kompleksami leśnymi.
Struktura przyrodnicza obszaru na poziomie lokalnym ma charakter polno - leśny i ściśle powiązana
jest ze zróżnicowaniem pokrycia terenu oraz użytkowania gruntów. Główną oś ekologiczną obszaru,
spajającą wraz ze swoimi dopływami wilgotne tereny łąk i pastwisk, kompleksy leśne oraz obszary
gruntów ornych stanowi rzeka Promnik. Wraz ze stawami rybnymi i swoimi dopływami tworzy ona
miejsca bytowania i szlaki migracyjne wielu gatunków zwierząt, zwłaszcza ptaków.
Podstawowy układ struktury przyrodniczej wzbogacają tereny zieleni w postaci nasadzeń i kęp
śródpolnych, pasów zieleni przydrożnej i roślinności przywodnej.
Bardzo duży udział siedlisk rolniczych oraz uwilgotnionych terenów nadrzecznych w powiązaniu
z wysokim odsetkiem terenów leśnych i zadrzewionych sprzyjają bioróżnorodności na obszarze.
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Zaobserwowana czytelna mozaikowa struktura użytkowania gruntów pozwala na szybką identyfikację
elementów systemu przyrodniczego obszaru na poziomie lokalnym oraz ustaleniu metod jego ochrony
przy zachowaniu powiązań z ponadlokalnym systemem przyrodniczym i otaczającymi terenami.
Siedliska o wysokim potencjale ekologicznym mają charakter wyspowy (kompleksy leśne
o znacznych powierzchniach, kępy drzew pośród pól) lub stref ciągłych (ciągi siedlisk łąkowo wodnych w dolinach rzek, ciągi zadrzewień i zakrzewień śródpolnych). Drożność ekologiczna
systemu przyrodniczego jest obniżana głównie przez linię kolejową przecinającą ekologiczne ciągi
leśne z północy na południe i stanowiącą jednocześnie antropogeniczną granicę Nadwiślańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. Bariery ekologiczne na terenie gminy stanowią również drogi
o wysokim natężeniu ruchu, zabudowa wraz z ogrodzeniami, a także rozległe obszary monokultur
rolniczych.
Powiązania biocenotyczne
Środowisko przyrodnicze obszaru powiązane jest funkcjonalnie z zewnętrznymi, otaczającymi
szczególnie cennymi terenami:
●
●
●
●
●

poprzez ekosystemy wodno - łąkowe i leśne doliny z ekosystemami naturalnymi dorzecza
Promnika;
poprzez dolinę Promnika i jego dopływy oraz zbiorowiska leśne ze zwartymi kompleksami
leśnych korytarzy ekologicznych gmin sąsiednich;
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
Rezerwatami Polesie Rowskie i Czerwony Krzyż
międzynarodowego obszaru węzłowego doliny Wisły w sieci krajowej sieci ekologicznej
ECONET.

Powiązania hydrogeologiczne i hydrologiczne
Środowisko przyrodnicze obszaru powiązane jest funkcjonalnie z otaczającymi szczególnie cennymi
terenami:
●

●

poprzez system wód podziemnych z obszarami znajdującymi się w granicach
nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215 Subniecki
Warszawskiej oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215A Subniecka Warszawska
– Część Centralna.
poprzez system wód powierzchniowych z dorzeczem Promnika i Wisły.
5.13 POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU
REALIZACJI PROJEKTU PLANU

Potencjalne zmiany mogące nastąpić w środowisku dotyczyć będą działalności antropogenicznej.
Przestrzeń rolnicza na terenie objętym analizą wykorzystywana jest w produkcji rolnej (uprawa roślin
oraz hodowla zwierząt). Działalność rolnicza związana z użytkowaniem gruntów ornym jest źródłem
procesów erozyjnych. Na terenach, na których zaprzestanie się użytkowania jako grunty orne nastąpi
sukcesja naturalna, nasilona w pobliżu kompleksów leśnych. Skutkiem procesu będzie utrata wyraźnej
granicy rolno-leśnej.
Działalność rolnicza na terenie objętym szczegółowym rozpoznaniem przyczyniła się do
przekształcenia naturalnie występujących siedlisk zarówno obszarów leśnych jak i obszarów
łąkowych. Krajobraz naturalny został przekształcony w krajobraz ze znacznymi elementami
antropogenicznymi. Mozaika pół uprawnych, łąk i pastwisk oraz terenów zabudowy wraz
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z towarzyszącą infrastrukturą, przenikają się z elementami siedlisk naturalnych- lasów oraz roślinności
wodnej i przywodnej.
Istotnym czynnikiem, który wpływa na środowisko analizowanego terenu, będą działania prowadzone
w zlewniach cieków stanowiących oś hydrograficzną obszaru. Spowodują one zauważane na
przestrzeni lat ciągłe osuszanie obszaru. Zmiana ta spowoduje zanik flory i fauny typowych dla
siedlisk wilgotnych, stanowiących miejsca z dużym potencjałem ekologicznym. Kolejnym procesem
przekształcającym naturalne siedliska wodne będzie eutrofizacja związana ze wzbogaceniem wód,
powodująca zarastanie zbiorników wodnych.
5.14 PROBLEMY OCHRONY PRZYRODY
5.14.1 Problemy

ochrony

środowiska

na

terenach

objętych

przewidywanym

znaczącym oddziaływaniem
Do głównych problemów ochrony środowiska występujących na terenach objętych przewidywanym
znaczącym oddziaływaniem należą:
 istniejąca linia elektroenergetyczna emitująca pole elektromagnetyczne oraz mogąca, w
określonych warunkach atmosferycznych (zwiększonej wilgotności powietrza), stanowić
źródło hałasu,
 dominacja rolniczego użytkowania ziemi, intensyfikacja rolnictwa, synantropizacja
roślinności, monokultura upraw i zubożenie struktury ekologicznej terenu,
 brak racjonalnego kształtowania granicy rolno – leśnej
 osadnictwo wiejskie jako źródło emisji zanieczyszczeń do atmosfery, ścieków komunalnych
i gospodarczych oraz odpadów komunalnych i gospodarczych
 sieć lokalnych dróg utwardzonych i gruntowych (komunikacja samochodowa, sprzęt rolniczy
jako źródło emisji zanieczyszczeń atmosfery i hałasu, ugniatanie pokrywy glebowej);
5.14.2 Ustanowione formy ochrony na obszarze projektu planu
W granicach terenu objętego projektem planu nie występują obszary objęte ochroną z mocy ustawy
o ochronie przyrody.
5.14.3 Regionalne otoczenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia
W regionalnym otoczeniu obszaru projektu planu w odległości do 5 km występują:






rezerwaty przyrody: Polesie Rowskie i Czerwony Krzyż
obszar chronionego krajobrazu: Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu w minimalnej
odległości ok. 1,3 km od terenu opracowania;
pomniki przyrody: dąb szypułkowy w odległości minimalnej ok. 1,6 km od terenu
opracowania;
ochrona gatunkowa: siedliska ptaków chronionych położone są w odległości minimalnej
ok. 400m od terenu opracowania;
ochrona siedlisk: zbiorowiska roślinne podlegające ochronie na podstawie Rozporządzenia
Ministra Środowiska z 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz
gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura
2000 (Dz. U. z dnia 30 maja 2005 r.). Powierzchnia tych siedlisk waha się od bardzo małej do
średniej. Obszary te położone są w odległości minimalnej ok. 500m od terenu opracowania.
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6

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
6.1

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA

Na obszarze gminy Łaskarzew nie prowadzi sie regularnych badań stanu czystości powietrza.
Informacje na ten temat ujmowane są ogólnie w raportach rocznej oceny jakości powietrza WIOŚ
w odniesieniu do strefy mazowieckiej, w której zawiera się obszar analizy. Na terenie nie stwierdzono
przekroczeń poziomu dopuszczalnego lub poziomu krytycznego dla dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenku węgla oraz benzenu (2013r.). Lokalne zanieczyszczenia powietrza powstają w procesie
spalania surowców energetycznych w indywidualnych źródłach grzewczych Poziom stężeń dla niklu,
arsenu, kadmu i ołowiu również nie przekracza poziomu docelowego (2013r.). Lokalne przekroczenia
dopuszczalnych norm mogą dotyczyć obszarów w sąsiedztwie dróg. Ponieważ na terenie opracowania
nie występują większe źródła zanieczyszczeń, ogólna ocena może być przypisana do analizowanego
obszaru, a stan powietrza należy uznać za zadowalający.
6.2

HAŁAS

Na obszarze gminy nie prowadzi sie regularnych poziomu hałasu, brak również bliskiego punktu
odniesienia w ramach państwowego monitoringu hałasu. Jedynymi źródłami hałasu na terenie analizy
mogą być drogi lokalne oraz linia elektroenergetyczna 110kV. Na terenie opracowania nie występują
obiekty i obszary wrażliwe na ponadnormatywny hałas.
6.3

POLE ELEKTROMAGNETYCZNE

Przez teren planu w centralnej części obszaru przechodzi obecnie linia elektroenergetyczna średniego
napięcia 15kV. Na obszarze gminy nie ulokowano żadnego punktu pomiarowego w sieci monitoringu
terenów wiejskich. Najbliższy punkt pomiarowy w sieci miast i miejscowości poniżej 50 tys. znajduje
się w Garwolinie, oddalonym ok. 15 km od granic opracowania. Analiza wyników pomiarów
wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych były mniejsze od
poziomów dopuszczalnych. Poza pomiarami, w ramach monitoringu PEM prowadzono bazę źródeł
pól elektromagnetycznych (łącznie z pomiarami wokół nich, które zostały wykonane przez
zarządzających i jednostki kontrolujące), znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego,
mogących wpływać negatywnie na środowisko. W żadnym przypadku pomiary nie wykazały
przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludności, czy też przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową. W przypadku ustaleń projektowanego planu należy przewidywać, że wskutek realizacji
jego zapisów w odniesieniu do linii elektroenergetycznej 110kV wykorzystanie dostępnych obecnie
najnowszych technologii nie przyczyni się do powstania zagrożenia przekroczenia dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w obszarze pasa technologicznego linii.
6.4

ZANIECZYSZCZENIE WÓD PODZIEMNYCH

Najbliższy punkt badawczy wód podziemnych w sieci krajowej PIG znajduje się w Łaskarzewie.
Badaniom podlega czwartorzędowy, neogenowy oraz paleogenowy poziom wodonośny. Wody
w punkcie zostały zakwalifikowane do klasy III o zadowalającej jakości. Wskazany stan jakości
utrzymuje się w punkcie od co najmniej 7 lat, co pozwala uznać za zadowalający ogólny stan wód na
obszarze analizy. Źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych na terenie mogą być niewłaściwie
zabezpieczone zbiorniki na szambo i gnojowicę oraz prowadzona działalność rolnicza, w tym
nadmierne nawożenie upraw i chemizacja rolnictwa.
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6.5

ODPADY

Na terenie opracowania nie występują składowiska oraz spalarnie odpadów komunalnych mieszkańcy korzystają ze składowisk zlokalizowanych w sąsiednich gminach (Parysów, Pilawa).
w gminie nie występują ponadto instalacje do odzysku odpadów komunalnych (sortownie
i kompostownie). Na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz
system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych od mieszkańców. Odpady zebrane z terenu gminy
deponowane są na składowisku zlokalizowanym w granicach administracyjnych miasta Łaskarzew.
W roku 2004 Rada Gminy przyjęła „Plan gospodarki odpadami dla gminy Łaskarzew”.
Jako niekorzystne możliwe zjawiska związane z gospodarką odpadami należy uznać funkcjonujące,
różne, zwyczajowo przyjęte sposoby zagospodarowywania odpadów remontowo – budowlanych
i wielkogabarytowych,, powszechne spalanie odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru i kartonu)
w paleniskach indywidualnych oraz nielegalne deponowanie odpadów w środowisku (tzw. „dzikie
składowiska”).
6.6

NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA

Jedynym potencjalnym rodzajem tego typu zagrożeń są katastrofy drogowe przy przewozie
materiałów niebezpiecznych.
6.7

DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA I OCENA ZMIAN

Stan środowiska przyrodniczego na obszarze objętym analizą został określony jako dobry i bardzo
dobry. Większość analizowanego obszaru (użytki rolne, lasy) pełni funkcje przyrodnicze. Obszary
o silnej antropopresji to głównie tereny zajęte pod zabudowę siedliskową oraz mieszkaniową.
Z terenami tymi związane są zagrożenia środowiska uwarunkowane odprowadzaniem ścieków
sanitarnych, usuwaniem odpadów oraz emisją zanieczyszczeń powstających w procesie spalania
surowców energetycznych w indywidualnych źródłach grzewczych. Na analizowanym obszarze nie
znajdują się drogi o dużym natężeniu ruchu ani większe zakłady przemysłowe będące źródłem
zanieczyszczeń. Drogi występujące na terenie charakteryzują się niewielkim natężeniem ruchu,
a towarzyszące im zanieczyszczenia powietrza i hałasu mają zasięg lokalny - dotyczą bezpośrednio
poboczy dróg oraz w mniejszym stopniu terenów położonych wzdłuż dróg takich jak grunty orne,
użytki zielone.
Rolnicze wykorzystanie przestrzeni jest źródłem zanieczyszczeń gleby i wody substancjami
związanymi z nawożeniem oraz środkami ochroną roślin. Kolejnym źródłem zanieczyszczeń jest
ciągle praktykowane przez rolników wylewanie na pola gnojówki i gnojowicy. Możliwość
ograniczenia wpływu negatywnego oddziaływania substancji pochodzenia rolniczego na ekosystemy
jest próba powstrzymania przenikania zanieczyszczeń na dalsze obszary wraz z wodami. Naturalnym
sposobem jest tworzenie obudowy cieków wodnych roślinnością łąkową, które pełni rolę buforu
zatrzymującego szkodliwe związki.
Ekostystemy dolin rzecznych stanowią obszary szczególnie wartościowe, związane zarówno z licznie
występującymi gatunkami roślinności jak również będące miejscem występowania fauny.
Zagrożeniem cieków oraz zbiorników wodnych są procesy eutrofizacji oraz zmiany stosunków
wodnych powodujące nieodwracalne zmiany. Możliwością ograniczenia zagrożeń jest wprowadzenie
stref buforowych oraz zaprzestanie działań związanych z regulacją cieków rzecznych. Pozytywnym
zjawiskiem zwiększającym zdolność cieków do naturalnego oczyszczania jest wprowadzanie w ich
sąsiedztwie zieleni naturalnej i nadwodnej roślinności okalającej, co zaproponowano w projekcie
planu jako przeznaczenie podstawowe wód powierzchniowych.
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Lasy stanowiące naturalne ostoje zwierząt są zachowane w dobrym stanie. Podczas aktualizacji mapy
pokrycia terenu zauważono wzrost powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń w bezpośrednim sąsiedztwie
lasu, które zwiększają obszar bytowania zwierząt oraz ułatwiają migracje gatunkom. Możliwością
ograniczenia jest podejmowana, szczególnie w Lasach Państwowych, gospodarka nakierowana na
odtworzenie naturalnych, charakterystycznych dla danego obszaru siedlisk leśnych.
W związku planowaną budową linii elektroenergetycznej 110kV na terenie objętym ustaleniami planu
istnieje ryzyko wystąpienia zwiększonego oddziaływania pola elektrycznego, magnetycznego oraz
hałasu.
6.8

OCENA

ODPORNOŚCI

ŚRODOWISKA

NA

PRZEKSZTAŁCENIA

(DEGRADACJE)
Pojęcie odporności środowiska na degradację związane jest cechami środowiska takimi jak: stabilność
oraz wrażliwość środowiska. Stabilność definiowana jest jako “trwałości systemu (np. fragmentu
środowiska) w warunkach niezmiennego otoczenia oraz zdolność do powrotu do stanu oryginalnego
po zakończeniu oddziaływania zakłócających czynników zewnętrznych” [Richling, Solon, 1996].
Zgodnie z powyższym oceniane fragmenty środowiska mogą być stabilne, bądź też nie. Odporność
środowiska “odnosi się zaś do konkretnego rodzaju oddziaływania na środowisko”. Z tego powodu
odporność środowiska należy określać zawsze w powiązaniu z rodzajem presji antropogenicznej lub
też występujących procesów naturalnych. Terminem przeciwnym do odporności jest wrażliwość
środowiska. Im odporność środowiska większa tym wrażliwość na konkretny rodzaj oddziaływania
mniejsza. Środowisko będąc wrażliwe na jeden z bodźców może okazać się bardzo odporne na inny.
Określenie stabilności środowiska jest procesem dosyć trudnym, gdyż nie jest to suma, lecz
wypadkowa odporności środowiska na różne z form antropopresji i/lub bodźców naturalnych.
Wody powierzchniowe i podziemne
Stan wód powierzchniowych jest uzależniony od działalności człowieka. Wody cieków oraz
zbiorników wodnych zagrożone są zanieczyszczeniami pochodzącymi z upraw rolniczych oraz
terenów mieszkalnych. Głównymi źródłami są związki chemiczne zawarte w nawozach sztucznych
oraz środkach ochrony roślin oraz ścieki komunalne. Pojawienie się w wodach zwiększonej ilości
pierwiastków i związków biogennych (azot, fosfor, potas, związki węgla) staje się zanieczyszczeniem
powodującym eutrofizację zbiorników i cieków wodnych. Zwiększenie żyzności wód przyczynia się
do szeregu zmian, począwszy od masowego rozwoju fitoplanktonu w powierzchniowej warstwie
wody poprzez zubożenie roślinności zanurzonej spowodowane pogorszeniem warunków świetlnych
aż do zaniku fauny spowodowanej zmniejszoną zawartością tlenu w wodzie. Wody powierzchniowe
na obszarze analizy ze względu na położenie pomiędzy obszarami rolniczymi oraz wolny przepływ są
dosyć silnie narażone na procesy eutrofizacji.
Wody podziemne zawarte w czwartorzędowych poziomach wodonośnych ze względu na
położenie pomiędzy warstwami nieprzepuszczalnymi lub słabo przepuszczalnymi są dosyć silnie
odporne na zanieczyszczenia. Silnie zagrożone są wody położone blisko powierzchni gruntu, które ze
względu na występowanie infiltracji narażone są na przenikanie substancji chemicznych z obszarów
upraw rolniczych oraz terenów zabudowanych (ścieków komunalnych). Dodatkowo poziom wód
gruntowych mających znaczenie uprawie jest silnie uzależniony od zasilających wód podziemnych
położonych głębiej. Stąd mała odporność na suszę lub okresowy nadmiar wody.
Gleba
Centralna części obszaru objętego analizą należy do krajobrazu antropogenicznego. Są to tereny
użytków rolnych - gruntów ornych oraz użytków zielonych. Działalność rolnicza powoduje
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wprowadzenie na obszarze fauny i flory typowej dla rolnictwa. Dodatkowym źródłem presji
antropogenicznej jest uprawa intensywna, z którą związane jest wprowadzanie do gleby związków
chemicznych zawartych w nawozach oraz środkach ochrony roślin. Gleby narażone są także na
zanieczyszczenia przedostające się z atmosfery- zarówno w postaci depozycji mokrej (opadów
atmosferycznych) jak i depozycji suchej (opadanie związków siarki i azotu występujących
w atmosferze w postaci tlenków). Głównymi źródłami zanieczyszczeń są tereny zabudowane oraz
szlaki komunikacyjne. Występujące w zabudowie mieszkaniowej indywidualne kotły centralnego
ogrzewania opalane węglem lub drewnem są źródłem zanieczyszczeń, którym stężenie wzrasta
w sezonie grzewczym. Na terenie opracowania nie występują zakłady przemysłowe ani spalarnie
odpadów, które stanowiłyby emitory zanieczyszczeń powietrza. Drogi występujące na obszarze
analizy służą obsłudze ruchu lokalnego (dojazd do terenów zabudowanych). Zanieczyszczenia
pochodzenia komunikacyjnego występują w niewielkim stężeniu i koncentrują się wzdłuż dróg.
Ruch tranzytowy odbywa się Obwodnicą Garwolina oraz drogami wojewódzkimi położonymi poza
terenem opracowania. Dodatkowo pomiędzy wymienionymi powyżej trasami a obszarem opracowania
położone są kompleksy leśne, które przyczyniają się do ograniczenia rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń powietrza.
Flora i fauna
Obszar opracowania należy do krajobrazu antropogenicznego. Dominującym zbiorowiskiem
roślinności występującym na obszarze projektu miejscowego planu jest roślinność synantropijna
(półnaturalna). Wyróżniającą się podgrupą (dominującą strukturalnie w obrębie obszaru) są pola
uprawne (zbiorowiska roślinności segetalnej). Zagrożeniem dla występującej roślinności mogą być
zbiorowiska roślinności ruderalnej, w obrębie których występować mogą gatunki inwazyjne
(kenofity). Kolejnym, coraz większym, zagrożeniem stają się monokultury, które ze względu na
zubożenie składu gatunkowego stają się mniej odporne na zanieczyszczenia oraz szkodniki i choroby
roślin. Monokultury przyczyniają się do wyjałowienia gleby oraz niekorzystnych zmian w jej
strukturze.
Siedliska leśne w obrębie projektu miejscowego planu stanową niewielki powierzchniowo obszar.
W rejonie istniejącej linii elektroenergetycznej występuje pas pozbawiony roślinności leśnej, powstały
w trakcie budowy tejże linii.
Fauna występująca na obszarze opracowania zagrożona jest działalnością człowieka związana z
przerywaniem naturalnie występujących w środowisku obszarów ostoi zwierząt, miejsc ich rozrodu
oraz korytarzy migracyjnych. Głównym zagrożeniem jest rolnictwo poprzez m. in. zabiegi
wykonywane w czasie okresów lęgowych ptaków, usuwanie zakrzewień i zadrzewień śródpolnych.
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7

UWARUNKOWANIA

DO

PROJEKTU

PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WYNIKAJĄCE
ZE STANU ŚRODOWISKA
7.1

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH, W
TYM Z OCHRONY OBSZARÓW I OBIEKTÓW OBJĘTYCH ODRĘBNYM
STATUSEM PRAWNYM

7.1.1

Uwarunkowania wynikające z położenia w stosunku do obszarów chronionych,
NATURA 2000

Analizowany obszar położony jest poza przyrodniczymi obszarami chronionymi i Naturą 2000.
Nie występuje również związek funkcjonalny i przestrzenny z obszarami Natura 2000
zlokalizowanymi poza terenem analiz.
7.2
7.2.1

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OCENY STANU ŚRODOWISKA
Ochrona zieleni i innych wartości przyrodniczych. Obszary predysponowane do
pełnienia funkcji przyrodniczych

Na obszarze analizy występują obszary wymagające zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze
i nieleśne (grunty rolne stanowiące użytki rolne klasy IIIb oraz grunty leśne). Przez teren analizy
przebiegają wodne i lądowe (w tym leśne) korytarze ekologiczne.
7.3

WARUNKI OCHRONY PRZED UCIĄŻLIWOŚCIAMI

 W zakresie zanieczyszczenia powietrza
Wielkość zanieczyszczeń powietrza w omawianym obszarze utrzymuje się obecnie poniżej
dopuszczalnych norm. W odniesieniu do analizowanego obszaru zaleca się działania takie, jak:




zakaz lokalizowania zakładów zaliczonych do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii;
zakaz lokalizowania zakładów zaliczonych do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii;
zakaz lokalizowania na obszarze planu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

 W zakresie ochrony przed uciążliwościami hałasu
Na terenie nie występują i nie projektuje się obiektów i obszarów będących znaczącym źródłem
hałasu.
7.4

OGRANICZENIA BUDOWLANE – OCENA WARUNKÓW TECHNICZNYCH
PODŁOŻA GRUNTOWEGO

W obrębie obszaru będącego przedmiotem opracowania spadki terenu nie przekraczają 3%,
co sprawia, że obszar w całości przydatny jest pod inwestycje i zabudowę bez ograniczeń
wynikających z niekorzystnej rzeźby terenu. Korzystna budowa geologiczna, łagodne warunki
klimatyczne oraz przeważające korzystne warunki gruntowo – wodne stanowią pozytywne
uwarunkowania dla analizowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
38

PROGNOZOWANE

8

ZNACZĄCE

ODDZIAŁYWANIA

NA

ŚRODOWISKO W WYNIKU REALIZACJI PLANU
Ustalenia projektu planu dotyczą następujących dwóch grup planowanego

8.1

przeznaczenia terenów:
1. planowanej ponadlokalnej infrastruktury elektroenergetycznej oznaczonej na rysunku planu
symbolem E
2. planowanego użytkowania pozostałej części terenu (z częściową kontynuacją istniejących
form użytkowania), obejmującego:


tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U;



tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;



tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;



tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;



tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;



tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

Prognozowane znaczące oddziaływania (bezpośrednie, pośrednie i wtórne, krótko-, średnioi długoterminowe, chwilowe, okresowe i stałe) na środowisko wynikające z ustaleń projektu
miejscowego planu rozważa się w ww. grupach.
Oddziaływanie

8.2

na

środowisko

planowanej

ponadlokalnej

infrastruktury

elektroenergetycznej.
8.2.1

Przypowierzchniowa warstwa litosfery

Oddziaływanie na powierzchnię ziemi ograniczone będzie głównie do etapu realizacji obiektów
infrastruktury elektroenergetycznej.
Likwidacja
pokrywy glebowej
i przekształcenia
w przypowierzchniowych strukturach geologicznych związane będzie z pracami ziemnymi
związanymi z wykonaniem wykopów w celu wykonania fundamentów słupów oraz wykonaniem dróg
dojazdowych. Niewielkich rozmiarów fundamenty oraz dostępna obecnie technologia minimalizująca
liczbę słupów spowoduje iż konieczne do realizacji inwestycji prace ziemne będą miały mały zasięg.
W związku w ww. pracami ziemnymi powstanie odpad w postaci ziemi wydobytej z wykopów.
Fizyczne właściwości gleb ulegną także przekształceniom na terenach składowania materiałów
budowlanych linii oraz w wyniku pracy sprzętu budowlanego i transportowego w tym na trasach
dojazdu do miejsc budowy słupów.
Spodziewanymi skutkami prac budowlanych mogą być:



zmiany struktury litologicznej skały macierzystej,
przekształcenie lub zniszczenie profilu glebowego,
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przekształcenia struktury gleby (ugniatanie zarówno sprzętem budowlanym jak
i w miejscach składowania materiałów budowlanych).

W końcowych etapie inwestycji związanej z realizacją linii elektroenergetycznej 110kV nastąpi
uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego, w części nie zajętej pod słupy.
Na etapie eksploatacji infrastruktury elektroenergetycznej nie wystąpi oddziaływanie na litosferę.
W przypadku likwidacji infrastruktury elektroenergetycznej przekształcenia przypowierzchniowej
warstwy litosfery obejmą: przekształcenie podłoża związane z wykopami umożliwiającymi likwidację
fundamentów słupów, zasypanie wykopów po fundamentach materiałem przywiezionym z zewnątrz,
rekultywację pokrywy glebowej i przystosowanie do docelowego użytkowania. Najbardziej
prawdopodobnym kierunkiem rekultywacji jest kierunek rolniczy lub leśny.
W przypadku sytuacji awaryjnych (takich jak m. in. uszkodzenia sprzętu budowlanego lub
transportowego) na etapie budowy i likwidacji linii elektroenergetycznej mogących wystąpić lokalne
zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi.
Prace ciężkiego sprzętu budowlanego bądź rozbiórkowego mogą wywoływać drgania (ustępujące
w chwili zakończenia prac) występujące w strefie prowadzonych prac. Ze względu na znaczną
odległość placu budowy/rozbiórki od terenów zabudowanych budynki i ludzie w nich przebywający
nie będą zagrożeni wystąpieniem wibracji.
8.2.2

Wody powierzchniowe i podziemne

Na obszarze projektu miejscowego planu występują wyłącznie drobne cieki wodne i niewielkie
fragmenty wód powierzchniowych stojących. Oznaczone one zostały w projekcie miejscowego planu
symbolem literowym WS- tereny wód powierzchniowych.
Obszar projektu miejscowego planu położony jest poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych.
Na obszarze objętym projektowanym miejscowym planem nie występują typowe tereny wodno –
błotne, zaś tereny o płytkim zaleganiu wód podziemnych występują w lokalnych zagłębieniach terenu.
W rejonie budowy linii elektroenergetycznej 110 kV nie przewiduje się wystąpienia przekształceń
stosunków wodnych. Możliwe jest ewentualne, krótkotrwałe naruszenie poziomu pod podziemnych
w wykopach związanych z wykonaniem fundamentów słupów. Ze względu na niewielkie rozmiary
wykopów, w tym głębokość do kilku m p.p.t. oraz likwidację wykopów po wykonaniu fundamentów
wszelkie zmiany i naruszenia warunków gruntowo – wodnych będą miały charakter krótkotrwały
i będą bez znaczenia dla funkcjonowania przyrody.
Linia elektroenergetyczna w trakcie budowy nie będzie oddziaływać na stan wód powierzchniowych
występujących w rejonie lokalizacji tejże linii.
W przypadku sytuacji awaryjnych (takich jak m. in. uszkodzenia sprzętu budowlanego lub
transportowego) na etapie budowy i likwidacji linii elektroenergetycznej, mogą w skrajnym przypadku
wystąpić zanieczyszczenia pierwszego poziomu wód podziemnych substancjami ropopochodnymi.
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8.2.3

Stan aerosanitarny

Podczas etapu realizacji budowy linii elektroenergetycznej 110 kV wstąpi emisja spalin i pyłów
związana z pracującym sprzętem budowlanym i transportowym. Emisja pyłów związana może być
również z rozwiewaniem urobku wydobytego w trakcie robót ziemnych i składowanego w rejonie
planu budowy. Należy jednak pamiętać iż ww. oddziaływania krótkookresowe (czas budowy
inwestycji) o charakterze odwracalnym, ustające pod zakończeniu prac budowlanych.
Oddziaływania linii elektroenergetycznej na atmosferę na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej
ograniczone będą do emisji hałasu, wibracji i promieniowania elektromagnetycznego. Oddziaływania
powyższe występują jedynie w obszarze pasa technologicznego linii elektroenergetycznej 110 kV.
8.2.4

Klimat akustyczny i wibracje

Uciążliwość akustyczna i wystąpienie ew. wibracji będzie miało miejsce na etapie budowy i związane
będzie w prowadzeniem prac budowlanych (w tym pracą ciężkiego sprzętu budowlanego
i transportowego). Jednakże należy pamiętać, że przy prawidłowo i sprawie prowadzonych robotach
budowlanych ww. oddziaływanie będzie krótkookresowe i nieznaczne.
Na etapie eksploatacji planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV oddziaływanie akustyczne
również będzie nieznaczne oraz w całości zawierające się w pasie technologicznym ww. linii
elektroenergetycznej. Linia elektroenergetyczna może emitować hałas w określonych warunkach
meteorologicznych (mżawka, szadź, lekki deszcz).
Jak wykazują obliczenia dla analogicznych obiektów, natężenie hałasu nie spowoduje przekroczenia
obowiązujących norm akustycznych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. Nr 120 poz. 826 i Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, Dz. U. z dn. 08.10.2012 r. poz. 1109) w otoczeniu.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku określa dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, powodowany przez linie
elektroenergetyczne:
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami L Aeq D i LAeq N,
które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze
środowiska, w odniesieniu do jednej doby.
Lp
.

Rodzaj terenu

Dopuszczalny poziom hałasu w dB
Starty, lądowania i przeloty statków
powietrznych
LAeq D

LAeq N

przedział czasu
odniesienia równy
16 godzinom
1

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska

przedział czasu
odniesienia równy
8 godzinom

Linie elektroenergetyczne

LAeq D
przedział czasu
odniesienia równy
16 godzinom

LAeq N
przedział czasu
odniesienia równy
8 godzinom

55

45

45

40

60

50

50

45

b) Tereny szpitali, domów opieki społecznej
c) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub
czasowym pobytem dzieci i młodzieży1)
2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i
wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i
zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe1)

41

c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców2)

Objaśnienia:
W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny
poziom hałasu w porze nocy.
1)

Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
2)

Rozporządzenie ustala także następujące wskaźniki: LDWN (poziom dzienno-wieczorowo- nocny) oraz
LN (poziom długookresowy), które mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w
zakresie ochrony przed hałasem. Dopuszczalne wartości tych wskaźników dla napowietrznych linii
elektroenergetycznych, jako źródeł hałasu zestawiono w tabeli.
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty
statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne wyrażone wskaźnikami L DWN i LN, które to
wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed
hałasem
Lp.

Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB

Rodzaj terenu

Starty, lądowania
powietrznych
LDWN

i

przeloty

LN

przedział
czasu przedział
odniesienia równy odniesienia
wszystkim dobom wszystkim
w roku
nocy
1

a) Strefa ochronna „A” uzdrowiska
b) Tereny
społecznej

szpitali,

domów

statków

Linie elektroenergetyczne

LDWN

LN

czasu przedział
czasu przedział
równy odniesienia równy odniesienia
porom wszystkim dobom wszystkim
w roku
nocy

55

45

45

40

60

50

50

45

czasu
równy
porom

opieki

c) Tereny zabudowy związanej ze stałym
lub czasowym pobytem dzieci i
młodzieży
2

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej
jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy
zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
b) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
c) Tereny mieszkaniowo-usługowe
d) Tereny w strefie śródmiejskiej miast
powyżej 100 tys. mieszkańców1)

Objaśnienie:
Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów
administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tys.,
można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych.
1)

8.2.5

Promieniowanie elektromagnetyczne

Podczas eksploatacji linii elektroenergetycznej wystąpi stała (długookresowa emisja pól
elektromagnetycznych). Powstawanie pól elektromagnetycznych wokół przewodów linii
przesyłowych elektroenergetycznych wysokiego napięcia jest naturalnym zjawiskiem fizycznym
związanym z tego rodzaju inwestycją. W otoczeniu przewodu, w którym płynie prąd powstaje pole
elektromagnetyczne określane wartościami następującymi wartościami fizycznymi:
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składowa elektryczna - kV/m,



składowa magnetyczna – A/m.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) określa dopuszczalne poziomy promieniowania
elektromagnetycznego w środowisku, które dla:


składowej elektrycznej wynoszą (E): 10 kV/m – dla miejsc dostępnych dla ludzi i 1 kV/m –
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,



składowej magnetycznej (H): 60 A/m – zarówno dla miejsc dostępnych dla ludzi jak i dla
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową.

Podane wartości to określone normatywne dopuszczalne
promieniowania niejonizującego dla częstotliwości 50 Hz.

poziomy

elektromagnetycznego

Wymagania dotyczące projektowania i budowy przedsięwzięć tego rodzaju określa Polska Norma PNE-5100-1.
Dla linii elektroenergetycznej 110 kV w projektowanym miejscowym planie wskazano pas
technologiczny o szerokości 18 m (9 metrów pod obu stronach osi linii). Wykonanie linii
elektroenergetycznej 110 kV planowane jest z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii
przyczyniających się do zmniejszenia zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych w stosunku
do linii wykonanych z zastosowaniem starszych technologii.
Zgodnie z zapisami projektu miejscowego planu obowiązuje „zakaz lokalizowania budynków” (dla
terenów oznaczonych symbolem literowym: 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E, 12E,
13E, 14E, 15E, 16E, 17E, 18E, 19E, 20E, 21E, 22E, 23E, 24E, 25E, 26E, 27E, 28E, 31E, 32E, 33E,
34E, 35E, 36E, 39E, 41E, 42E, 43E, 44E) oraz „dopuszcza się realizację nie kolidujących z
podstawowym przeznaczeniem terenu ani z przepisami odrębnymi garaży i budynków gospodarczych,
towarzyszących zabudowie mieszkaniowej” a także „dopuszcza się realizację budynków
gospodarczych i inwentarskich w rodzinnych gospodarstwach rolnych, nie kolidujących z
podstawowym przeznaczeniem terenu ani z przepisami odrębnymi” na terenach oznaczonych
symbolami literowymi: 29E, 30E, 37E, 38E, 40E. W związku z powyższymi zapisami nie nastąpi
zagrożenie oddziaływania ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego emitowanego
przez linię elektromagnetyczną 110 kV.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883) planowana linia elektroenergetyczna 110 kV powinna mieć
wykonane pomiary poziomu promieniowania w otoczeniu po ich oddaniu do eksploatacji.
8.2.6

Odpady

W trakcie fazy budowy przewidzianej w projekcie miejscowego planu linii elektroenergetycznej
110 kV powstaną odpady materiałowo – budowlane w wyniku prowadzonych prac związanych z
robotami ziemnymi, pracami budowlanymi, montażem elementów napowietrznej linii
elektroenergetycznej 110 kV. Niewykluczone jest iż część odpadów należeć może do kategorii
odpadów niebezpiecznych. Przebywanie na placu budowy pracowników spowoduje powstawanie
odpadów socjalno – bytowych.
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Na etapie eksploatacji linie elektroenergetyczne będą źródłem znikomej ilości odpadów, które
powstawać mogą w wyniku normalnej eksploracji oraz w czasie prowadzonych okresowo prac
konserwacyjnych i remontowych. Ilość odpadów powstających w czasie eksploracji będzie znacznie
mniejsza niż w fazie budowy.
Etap likwidacji planowanej linii elektroenergetycznej obarczony jest powstaniem dużych ilości
odpadów będących głównie słupami oraz fundamentami tychże słupów.
W ustawie o odpadach z dnia 27 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r.. poz. 21 z późn. zmianami)
określono najistotniejsze regulacje prawne dotyczące powstawania i usuwania oraz unieszkodliwiania
odpadów. Regulacje te nakierowane są na minimalizację uciążliwości dla ludzi
i środowiska związanych z powstawaniem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Są one
uszczegółowieniem ogólnych zasad dotyczących postępowania z odpadami zawartych w ustanie
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z późn. zmianami).
Oceny gospodarki odpadami (zarówno w czasie budowy, eksploatacji jak i likwidacji) można dokonać
po szczegółowej klasyfikacji odpadów na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
katalogu odpadów z dnia 27 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Projekt miejscowego planu w zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów komunalnych
ustala: „obowiązek zorganizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych z możliwością ich
segregacji i wywozu, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Łaskarzew”, zaś w zakresie odprowadzania ścieków: „ustala się odprowadzenie ścieków bytowych do
gminnej sieci kanalizacji rozdzielczej” a w przypadku braku sieci kanalizacyjnej- „dopuszcza się
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, a także użytkowanie i realizację przydomowych
oczyszczalni ścieków.
Plan nie wpłynie negatywnie na środowisko w zakresie odpadów.

8.2.7

Szata roślinna, grzyby i siedliska przyrodnicze

Projektowana linia energetyczna 110 kV zlokalizowana ma być na terenach użytków rolnych oraz
z części obszarach leśnych.
Na etapie budowy oddziaływanie na szatę roślinną będzie spowodowane: wykopami pod fundamenty,
okresowym składowaniem materiałów budowlanych, pracą sprzętu budowlanego i transportowego.
Ww. prace budowlane skutkować będą mechanicznym oddziaływaniem w postaci likwidacji lub
uszkodzenia roślinności. Przekształcenia szaty roślinnej dotyczą rejonów lokalizacji słupów oraz
miejsc składowania materiałów budowlanych oraz na trasach dojazdu do slupów poza istniejącymi
drogami.
W projektowanym miejscowym planie określono wysokość drzew i krzewów występujących na
obszarach projektowanej linii elektroenergetycznej 110 kV wynoszącą do 3 metrów.
Na terenie planowanej linii elektroenergetycznej nie stwierdzono występowania chronionych
gatunków roślin i grzybów oraz siedlisk chronionych Natura 2000.
Po zakończeniu budowy na tereny przekształconych zostanie przywrócona roślinność poprzez: zabiegi
rolnicze na terenach użytkowanych rolniczo oraz sukcesję roślinności na pozostałych terenach.
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Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej nie wystąpi oddziaływanie na szatę roślinną, poza
ograniczeniem wzrostu ewentualnego samosiewu roślinności wysokiej na terenach infrastruktury
elektroenergetycznej.
Etap likwidacji planowanej linii elektroenergetycznej związany jest z przekształceniem roślinności
w otoczeniu słupów oraz dróg dojazdowych do placu rozbiórki. Podobnie jak na etapie budowy
dominujących rodzajem oddziaływania będzie oddziaływanie mechaniczne.
Podsumowując najistotniejsze przekształcenia środowiska związane z wdrożeniem projektu
miejscowego planu występować będą na etapie budowy i ew. rozbiórki. Ze względu na charakter
inwestycji przekształcenia występować będą w rejonach posadowienia słupów linii
elektroenergetycznej.
8.2.8

Fauna

Na etapie budowy linii elektroenergetycznej 110 kV wystąpi oddziaływanie odstraszające związane
z pracą sprzętu budowlanego i transportowego takie jak np. powstawanie hałasu, emitowanie spalin,
powstawanie drgań. Organizmy, które trudniej podlegają synantropizacji mogą okresowo migrować na
sąsiednie tereny. Jest to jednak zjawisko czasowe, które ustąpi wraz z ustaniem działań
odstraszających.
Innym rodzajem oddziaływania może być zmiana siedlisk w wyniku przekształcenia pokrywy
glebowej oraz szaty roślinnej użytków rolnych. Zmiany te skutkują zmianą fauny glebowej (edafonu).
Dotyczyć będą one głównie miejsc posadowienia słupów a co za tym idzie ich zasięg będzie jedynie
lokalny.
Oddziaływania na etapie likwidacji będą miały charakter zbliżony do etapu budowy. Związane będą
z wykonywaniem prac przez sprzęt rozbiórkowy oraz pojazdy transportowe.
Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej 110 kV oddziaływanie na faunę dotyczy głównie
ptaków. Charakter oddziaływań jest dwojaki. Po pierwsze wysokie słupy oraz przewody linii mogę
służyć za miejsca odpoczynku, punkty obserwacyjne a także stanowić miejsca ich gniazdowania (np.
bocian biały), po drugie elementy infrastruktury stanowić będą w przestrzeni powietrznej potencjalne
ryzyko kolizji, zaś w przypadku ptaków o znacznej rozpiętości skrzydeł występować może również
ryzyko porażenia prądem. Powyższe zagrożenia dotyczą głównie ptaków. Nietoperze posiadają
mechanizm echolokacyjny umożliwiający skuteczne unikanie kolizji.
Dla oceny potencjalnego oddziaływania planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV na ptaki
kluczowe znaczenie ma przebieg linii w rejonie istniejącej linii 110 kV- pomimo obecnego
występowania linii w środowisku awifauna jest typowa dla terenów rolnych, więc można przyjąć iż
linia elektroenergetyczna nie stanowi istotnego ograniczenia atrakcyjności przestrzeni na ptaków.
Dodatkowo w rejonie lokalizacji linii elektroenergetycznej nie stwierdzono występowania szczególnie
cennych gatunków ptaków.
W związku w powyższym można prognozować iż planowana linia elektroenergetyczna nie będzie
stanowić bariery na przelotów ptaków oraz nie przyczyni się do spadku dotychczasowej atrakcyjności
przestrzeni dla ptaków. Podsumowując, projektowana linia elektroenergetyczna nie będzie stanowić
znaczącego zagrożenia dla fauny w tym zwłaszcza ptaków.
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8.2.9

Krajobraz

Zapisy projektu miejscowego planu w zakresie realizacji linii elektroenergetycznej 110 kV skutkować
będą modernizacją występującej obecnie w przestrzeni linii elektroenergetycznej. Realizacja założeń
projektu miejscowego planu nie pogorszy walorów obecnego krajobrazu. Projektowana linia
elektroenergetyczna składać się będzie ze słupów kratowych o wysokości oscylującej od około 30 m
do 35 m oraz podstawie około 3m x 3m.
8.2.10 Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000
Na terenach infrastruktury elektroenergetycznej oznaczonej w projektowanym miejscowym planie
symbolem E nie występują obszarowe formy ochrony przyrody, pomniki przyrody ani chronione
gatunki roślin i grzybów. Podczas budowy linii oraz na etapie jej eksploatacji mogą wystąpić
jednostkowe oddziaływania na chronione gatunki zwierząt znajdujące się na terenie Gminy Łaskarzew
(takich jak: bocian biały, czapla biała, brodziec leśny, dzięcioł czarny, skowronek borowy, gąsiorek).
Na trasie planowanej linii elektroenergetycznej występuje co prawda lokalny korytarz migracyjny
zwierząt w postaci korytarza leśnego, jednakże wysokość słupów nie wpłynie negatywnie
funkcjonowanie tegoż korytarza. Potencjalne kolizje ptaków chronionych z linią elektroenergetyczną
w postaci zderzeń z konstrukcją słupów lub przewodów czy też porażenie prądem będą miały
charakter jednostkowy i nie wpłyną istotnie na zmniejszenie lokalnej populacji ptaków.
Ochronę gatunkową w Polsce regulują:
1) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2009, Nr 151, poz.
1220 z późn. zmianami, w tym wprowadzonymi Ustawą z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 31 sierpnia 2012, poz. 985),
2) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej
roślin (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012 r., poz. 81),
3) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących grzybów objętych ochroną (Dz. U. Nr 168, poz. 1764),
4) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt - Dz. U. 2011, Nr 237, poz. 1419.
Przewidywane w projektowanym miejscowym planie inwestycje nie spowodują oddziaływania na
obszary Natura 2000 ani inne powierzchniowe formy ochrony przyrody gdyż ww. nie występują na
obszarze objętym projektem miejscowego planu jak również w jego najbliższym otoczeniu. Możliwe
oddziaływanie dotyczy chronionych gatunków zwierząt i stanowi zagrożenie potencjalne, które nie
spowoduje wyginięcia populacji chronionego gatunku.

8.2.11 Zasoby naturalne
Realizacja zapisów projektu miejscowego planu wpłynie głównie na ograniczenie areału terenów
produkcji rolniczej spowodowanej wyłączeniem z produkcji niewielkich powierzchni pod słupami
linii 110 kV.
Inwestycja budowy linii elektroenergetycznej zlokalizowana w rejonie istniejącej obecnie linii
elektroenergetycznej, wykorzystywać będzie istniejący pas wycinki poszerzony o kilka metrów.
Planowane uszczuplenie zasobów leśnych nie wpłynie znacząco na ekosystem leśny. Na obszarze pasa
technologicznego zapisy projektu miejscowego planu dopuszczają „wysokość drzew i krzewów do 3
m”.
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Uwarunkowania przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne zawiera
ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity z 2004 r. Dz. U.
Nr 121, poz. 1266 ze zm.). Zgodnie z art.. 7. ww. ustawy zmiana przeznaczenia na cele nierolnicze
i nieleśne musi być dokonana w drodze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i wymaga, w zależności od własności gruntów, uzyskania odpowiednich zgód.
Ww. ustawa wraz z rozporządzeniem wykonawczym do niej określa warunki wyłączania gruntów
z produkcji leśnej oraz wysokości opłat i należności.
Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu nie spowoduje negatywnego oddziaływania na zasoby
wodne.
8.2.12 Dobra materialne i zabytki
Planowana linia elektroenergetyczna 110 kV zgodnie z projektowanym miejscowym planem będzie
przebiegać przed tereny użytkowane rolniczo w rejonie istniejącej linii elektroenergetycznej. W
otoczeniu trasy planowanej linii występują następujące dobra materialne: drogi asfaltowe, drogi
gruntowe, zainwestowane obszary osadnicze oraz urządzenia melioracji na terenach rolnych.
Na etapie budowy linii nie wystąpi oddziaływanie na ww. dobra materialne za wyjątkiem użytkowania
dróg.
Na terenie infrastruktury elektroenergetycznej nie występują żadne dobra kultury, w tym także
w zakresie archeologii. Przewiduje się w związku z tym że realizacja inwestycji nie spowoduje
negatywnego oddziaływania na dobra kultury.
8.2.13 Ludzie
Na etapie budowy linii elektroenergetycznej 110 kV wpływ na zdrowie ludzi będzie miał transport
samochodowy: urobku z prac z ziemnych, materiałów budowlanych i montażowych na place budowy,
odpadów materiałów budowlanych oraz pracowników na i z placów budowy. Związane z ww.
transportem samochodowym uciążliwości tj. zanieczyszczenie atmosfery, hałas, zagrożenie
wypadkowe będą miały charakter krótkotrwały i ograniczony przestrzennie. Wszelkie uciążliwości
związane z etapem budowy ustaną z chwilą zakończenia tego etapu inwestycji.
Na etapie eksploatacji linii elektroenergetycznej 110 kV nie będzie występować ponadnormatywne
promieniowanie elektryczne i magnetyczne w miejscach stałego przebywania ludzi a jedynie w pasie
technologicznym linii elektroenergetycznej.
Występowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych stwarza potencjalne sytuacje awaryjne
mogące stanowić zagrożenie dla najbliższego otoczenia w tym ludzi. Mogą wystąpić awarie
mechaniczne elementów konstrukcyjnych (np. zerwanie lub opadnięcie przewodów) lub stany
awaryjne jak np. pożar. Do powyższych awarii może dojść szczególnie w katastrofalnych warunkach
atmosferycznych jak np. huragany.
Awarie elektryczne nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla ludzi, zwierząt czy też roślin,
ponieważ w przypadku wystąpienia tejże awarii napięcie na linii jest natychmiast wyłączane
automatycznie.
W oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z eksploatacją linii wysokiego napięcia w Polsce
zauważyć można brak istotnego zagrożenia związanego z występującymi awariami.
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8.3

Oddziaływania na środowisko planowanego użytkowania pozostałej części terenu.

Część terenów objętych projektowanym miejscowym planem pozostaje w dotychczasowym
użytkowaniu z nieznaczną modyfikacją zasad zagospodarowania. Terenami objętymi analizą
oddziaływania na środowisko w ten grupie są tereny:


tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U;



tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;



tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;



tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;



tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;



tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczonych symbolem MN/U, projekt
miejscowego planu ustala podstawowe przeznaczenie w postaci:
a) „zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) usługi”,
zaś na terenach zabudowy zagrodowej (symbol literowy RM) ustalono przeznaczenie podstawowe:
„zabudowa zagrodowa”.
Zgodnie z prognozowanym projektem miejscowego planu ochronie podlegać będą tereny wód
powierzchniowych, dla których przeznaczeniem podstawowym określonym zapisami tego planu są:
a) „wody powierzchniowe,
b) zieleń naturalna, nadwodna roślinność okalająca”- stanowiąca obudowę biologiczną.
Na terenach dróg publicznych klasy zbiorczej (KDZ), terenach dróg publicznych klasy lokalnej
(KDL) oraz terenach dróg wewnętrznych (KDW) miejscowy plan określa przeznaczenie
dopuszczalne: „obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej”. Ustala również szczególne warunki
zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu: „wysokość drzew i krzewów do 3 m”.
Prognozowane oddziaływania scharakteryzowano poniżej w odniesieniu do poszczególnych
komponentów środowiska.
8.3.1

Przypowierzchniowa warstwa litosfery

W oparciu o zapisy projektowanego miejscowego planu możliwa jest lokalizacja nowego
zainwestowania, przekształcającego środowisko przyrodnicze. Główne zmiany i przekształcenia
litosfery będą mieć miejsce w trakcie etapu inwestycyjnego i będą powiązane z:


robotami ziemnymi w celu posadowienia
komunikacyjnych i uzbrojenia terenu,



pracami niwelacyjnymi oraz ew. nasypami ziemnymi,



pracami mającymi na celu likwidację pokrywy glebowej w miejscach wykopów
i przekształcenia fizykochemicznych właściwości gleb na terenach placów budowy oraz
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budynków,

poprowadzenia

ciągów

sąsiedztwie planowanych inwestycji na terenach składowania materiałów budowlanych
i w wyniku pracy sprzętu budowlanego,


powstawaniem odpadu w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów,



utwardzeniem części terenu, głównie przeznaczonego na tereny komunikacyjne.

Na etapie funkcjonowania ustaleń projektowanego miejscowego planu nie przewiduje się wystąpienia
innych niż wymienione powyżej znaczące przekształcenia wierzchniej warstwy litosfery.
Oddziaływanie na powierzchniową warstwę litosfery dotyczyć będzie czynników mechanicznychgłównie rozdeptywania i rozjeżdżania terenów nieutwardzonych.
8.3.2

Wody powierzchniowe i podziemne

W projekcie miejscowego planu w zakresie odprowadzania ścieków ustalono odprowadzania ścieków
bytowych do gminnej sieci kanalizacji rozdzielczej, zaś do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej
dopuszczono stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływowych, a także użytkowanie
przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych
projektowany miejscowy plan ustala „odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze szczelnych
powierzchni na terenach dróg do zbiorników rozsączająco-retencyjnych lub rowów przydrożnych”,
zaś w odniesieniu do pozostałych terenów ustalono „odprowadzenie wód opadowych i roztopowych
do gruntu lub na powierzchnię gruntu, w granicach działki budowlanej”.
Zapisy projektu miejscowego planu ustalają ochronę wód powierzchniowych na zasadach określonych
w przepisach odrębnych, a także zachowanie urządzeń melioracyjnych z dopuszczeniem ich
przebudowy lub odcinkowej rozbiórki, pod warunkiem zachowania sprawnego działania systemu
drenarskiego i nie powodowania zakłóceń stosunków wodnych.
Dla terenów wód powierzchniowych (WS) wskazano zachowanie ich poprzez ustalenie przeznaczenia
podstawowego w postaci: „wody powierzchniowej” oraz „zieleni naturalnej, nadwodnej roślinności
okalającej” oraz określenie minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w wysokości
90%.
W związku z zapisami projektu miejscowego planu nie przewiduje się wystąpienia innego,
szkodliwego oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe zarówno na obszarze planu jak i w
jego sąsiedztwie.
8.3.3

Powietrze atmosferyczne i klimat

Głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery związanymi z realizacją ustaleń projektu miejscowego
planu będą:


sprzęt budowlany oraz ruch samochodowy na etapie inwestycyjnym,



komunikacja samochodowa związana z terenami zabudowy mieszkaniowej i usług (MN/U)
oraz terenem zabudowy zagrodowej (RM),



indywidualne źródła ciepła występujące na terenach zabudowy mieszkaniowej i usług oraz
terenie zabudowy siedliskowej.

W odniesieniu do projektu miejscowego planu nie jest możliwe określenie wielkości emisji
zanieczyszczeń, a więc także dokładna prognoza ich wpływu na zmianę stanu atmosfery.
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8.3.4

Warunki akustyczne

Podobnie jak w przypadku zanieczyszczeń atmosferycznych, na etapie inwestycyjnym uciążliwość
akustyczna związana będzie głównie z pracami sprzętu budowlanego i transportowego. W trakcie
funkcjonowania głównymi źródłami hałasu mogą być maszyny rolnicze, komunikacja samochodowa
czy tez inny sprzęt zmechanizowany.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z dn. 05.07.2007 r.) zmienione Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z dn. 08.10.2012 r. poz. 1109) określa normy
natężenia hałasu, które muszą być dotrzymane w odniesieniu do terenów chronionych akustycznie
(określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska- Dz. U. Nr 25, poz. 150
z późn. zm).
8.3.5

Biosfera

W projektowanym miejscowym planie uwzględniono istniejące kompleksy leśne, wody
powierzchniowe, tereny upraw rolniczych. Określono minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie
czynnej w wysokościach procentowych:


tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MN/U): 50%,



terenu zabudowy zagrodowej (RM): 50%,



terenu wód powierzchniowych (WS): 90%.

Likwidacja pojedynczych drzew i krzewów nieowocowych musi uwzględniać przepisy art. 83 Ustawy
o ochronie przyrody (Tekst jednolity DZ. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.)
„Art. 83.
1. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, po
uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta na wniosek:
1) posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości;
2) właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego - jeżeli drzewa
lub krzewy zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
1a. Zgoda właściciela nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie jest wymagana w przypadku
wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego nieruchomości.
2. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.
2a. Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych
gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
2b. Niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym
mowa w ust. 2a, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie
zezwolenia.
2c. Organ właściwy do wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, przed jego wydaniem dokonuje
oględzin w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. (...)
6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do drzew lub krzewów:
1) w lasach;
2) owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach
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nieobjętych ochroną krajobrazową;
3) na plantacjach drzew i krzewów;
4) których wiek nie przekracza 10 lat;
5) usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
6) (uchylony);
7) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między
linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano
trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż
3 m od stopy wału;
8) które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń
kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji
właściwego organu;
9) stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
10) usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane
z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.”
Siedliskami naturalnymi pozostaną tereny wód powierzchniowych, dla których w ustaleniach projektu
miejscowego planu wskazano przeznaczenie podstawowe w postaci wody powierzchniowej oraz
zieleni naturalnej a także nadwodnej roślinności okalającej. Zapisy te umożliwią zachowanie
ekosystemów wodnych. Realizacja zapisów projektu miejscowego planu wpłynie pozytywnie na
środowisko.
Obszary z możliwością zabudowy (MN/U i RM) stanowią niewielkie powierzchniowo obszary
i występują w rejonach istniejącego już zainwestowania lub w jego sąsiedztwie. Takie lokalizowanie
obszarów zabudowy powoduje minimalizowanie antropopresji, koncentrując ją na zwartym
niewielkim obszarze. Przyczynia się to pozytywnie do zachowania siedlisk zarówno roślinnych jak
i zwierzęcych, związanych głównie z nie uszczuplaniem tychże terenów. Na terenach zabudowy
jednorodzinnej i usług oraz terenie zabudowy zagrodowej występuje i występować będzie głównie
roślinność pochodzenia antropogenicznego.
Wyznaczone w projektowanym miejscowym planie tereny dróg (KDZ, KDL, KDW) są wydzielone
w oparciu o istniejącą już infrastrukturę, a więc nie spowodują zmian w biosferze.
Podsumowując w wyniku realizacji zapisów projektu miejscowego planu nie przewiduje się
wystąpienia negatywnego oddziaływania przewidzianych form użytkowania terenu, zainwestowania
i zabudowy na biosferę, w tym na różnorodność biologiczną. Dodatkowo można zauważyć, że
uregulowanie zapisów dotyczących terenów wód powierzchniowych (WS) przyczyni się do
pozytywnych zmian.
8.3.6

Formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000

Na obszarach poza planowaną ponadlokalną infrastrukturą elektroenergetyczną nie występują
obszarowe formy ochrony przyrody, pomniki przyrody ani chronione gatunki roślin i grzybów.
Na terenie Gminy Łaskarzew występują chronione gatunki zwierząt (takich jak: bocian biały, czapla
biała, brodziec leśny, dzięcioł czarny, skowronek borowy, gąsiorek). Mogą one migrować na tereny
objęte prognozowanym projektem miejscowego planu, głównie na tereny wód powierzchniowych
zwiększając tym samym bioróżnorodność tych obszarów.
W związku z powyższym ustalenia miejscowego planu nie spowodują negatywnych skutków
w odniesieniu do form ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.
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8.3.7

Zasoby naturalne

Regulacje w zakresie przekwalifikowania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne zawiera ustawa z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 121, poz.
1266 ze zm.)
„Art. 7
1.

Przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, wymagającego zgody,
o której mowa z ust. 2, dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
sporządzonym w trybie określonym w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym

2.

Przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne:
1)
gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klas I-III – wymaga uzyskania zgody
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,
2)

gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania zgody
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa lub upoważnionej
przez niego osoby,

3)

(uchylony),

4)

(uchylony),

5)

pozostałych gruntów leśnych – wymaga uzyskania zgody marszałka województwa
wyrażanej pod uzyskaniu opinii izby rolniczej.”

Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu nie spowoduje negatywnego skutków oddziaływania
na wody powierzchniowe i podziemne oraz na gleby.
Na obszarze projektowanego miejscowego planu nie występują zasoby surowców mineralnych.
8.3.8

Zabytki i dobra materialne

Na obszarze projektu miejscowego planu nie występują zabytki ani udokumentowane stanowiska
archeologiczne. Nie przewiduje się więc negatywnego oddziaływania planowanych funkcji na ww.
Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu przyczyni się do wzrostu zasobności obszaru w dobra
materialne, do których zalicza się infrastrukturę drogową i techniczną a także zabudowę.
Praktycznie nie zostanie uszczuplony areał rolny, gdyż obszary zabudowy jak tez tereny dróg
publicznych wyznaczono w oparciu o obecnie istniejące.
8.3.9

Krajobraz

Utrzymanie na obszarze projektu miejscowego planu, istniejących funkcji takich jak tereny dróg
publicznych, tereny wody powierzchniowej nie wpłynie istotnie na zmianę krajobrazu. Dodatkowo
należy pamiętać iż uregulowanie kwestii zabudowy w oparciu o zasadę ładu przestrzennego przyczyni
się do pozytywnych zmian w krajobrazie.
8.3.10 Ludzie
Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu nie przyczyni się do pogorszenia jakości wody pitnej
i produktów spożywczych. Projektowane wyposażenie w infrastrukturę techniczną oraz zapisy
ochrony środowiska zapewni użytkownikom właściwe warunki bytowe i sanitarne.
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Korzystnie na warunki życia ludzi wpłynie zachowanie terenów wód powierzchniowych stanowiących
siedliska przyrodnicze.
8.4

Efekt kumulowania się oddziaływań środowiskowych

Najistotniejsza kumulacja oddziaływań środowiskowych na obszarze projektowanego miejscowego
planu będzie dotyczyć linii elektroenergetycznej 110 kV. Kumulowanie dotyczy obiektów zarówno
istniejących jak i planowanych, a zwłaszcza:


Istniejących linii elektroenergetycznych,



dopuszczonych źródeł odnawialnych energii elektrycznej o mocy nieprzekraczającej 100 kW,



istniejącej i planowanej infrastruktury komunikacyjnej,



istniejącego oraz planowanego zainwestowania osadniczego.

Kumulowanie oddziaływań na środowisko może wystąpić przede wszystkich w zakresie:


promieniowania elektromagnetycznego,



hałasu,



wpływu na krajobraz,



oddziaływania na zwierzęta.
8.4.1

Skumulowane oddziaływanie w zakresie promieniowania elektromagnetycznego

Oddziaływanie
linii
elektroenergetycznej
110
kV
może
kumulować
się
z oddziaływaniem innych obiektów elektroenergetycznych, zarówno występujących obecnie jak
i planowanych w otoczeniu.
Prognozuje się, że wystąpienie skumulowanego promieniowania nie przekroczy dopuszczalnego
natężenia pola elektrycznego: 10 kV/m, zaś natężenie pola magnetycznego: 60 A/m. Zarówno pole
magnetyczne jak i pole elektryczne zawierać się będzie w wyznaczonym pasie technologicznym,
dzięki czemu nie będzie miało istotnego wpływu na środowisko.
8.4.2

Skumulowane oddziaływanie w zakresie hałasu

W otoczeniu planowanej linii elektroenergetycznej źródłami hałasu będą głównie: komunikacja
samochodowa. Ze względu na niską moc akustyczna linii elektroenergetycznej oraz niewielką emisję
hałasu, prognozuje się ich nie wystąpi, na obszarze projektowanego miejscowego planu i w tego
otoczeniu, wzrost poziomu hałasu. Potencjalnym źródłem hałasu może stać się też dopuszczone
w miejscowym planie źródła energii odnawialnej o mocy nieprzekraczającej 100 kW. Ustalenia
projektu miejscowego planu zakazują lokalizacji urządzeń wytwarzających energią elektryczną
pozyskiwaną z energii wiatru, które to urządzenia mogą stanowić źródło hałasu. Możliwymi do
realizacji są źródła energii pozyskiwanej m. in. z wody, biogazu a także źródła energii geotermalnejnie stanowią one jednak źródła hałasu, tym samym nie będą przyczyniały się do kumulowania
oddziaływania w opisywanym zakresie.
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8.4.3

Skumulowane oddziaływanie w zakresie wpływu na krajobraz

Głównymi możliwościami kumulowania oddziaływań planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV
jest jej przecięcie, bądź tez występowanie w otoczeniu, z następującymi elementami:


istniejącymi liniami elektroenergetycznymi,



obszarami zabudowy,



potencjalnymi miejscami lokalizacji dopuszczonych w projektowanym planie miejscowym
źródeł odnawialnej energii elektrycznej.

Ze względu na charakter inwestycji, którym jest modernizacja istniejącej obecnie linii 110 kV nie
wystąpi istotna zmiana w obecnym krajobrazie.
Na gdzie możliwe jest lokalizowanie nowych budynków może wizualnie wzrosnąć poziom widzialnej
antropopresji, jednakże pamiętać trzeba że teren planowanej linii elektroenergetycznej 110 kV
przebiega przed obszar zmieniony antropogenicznie (tereny użytków rolnych oraz układy osadnicze).
Zgodnie z ustaleniami projektu planu umożliwia się lokalizację urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł (o mocy nieprzekraczającej 100 kW) z wyłączeniem urządzeń wytwarzających
energię elektryczną pozyskiwaną z energii wiatru. Powyższe zapisy umożliwiają prognozowanie,
iż nie wystąpi skumulowane oddziaływanie w zakresie wpływu na krajobraz.
8.4.4

Skumulowane oddziaływanie w zakresie oddziaływania na zwierzęta

Skumulowane oddziaływania na zwierzęta mogą wywoływać znajdujące się w otoczeniu linii
elektroenergetycznej: komunikacja samochodowa, dopuszczalne źródła odnawialnej energii
elektrycznej o mocy nie przekraczającej 100 kW.
Oddziaływanie skumulowane polegać będzie na odstraszaniu zwierząt, które przenosić mogą się na
obszary gdzie ich bytowanie nie będzie zakłócane działaniem infrastruktury oraz człowieka. Zasięg
oddziaływania odstraszającego ogranicza się do zasięgu terenów dróg komunikacji publicznej (drogi
o klasie zbiorczej i lokalnej), a zwłaszcza do pór najintensywniejszego ruchu komunikacyjnego.
Prognozowanie wpływu dopuszczalnych źródeł odnawialnej energii elektrycznej jest trudne do
wykonania ze względu na brak skonkretyzowanej inwestycji. Zakłada się jednak iż odstraszający
charakter ograniczać się będzie do niewielkiego zasięgu wokół ww. źródła.

9

INFORMACJE

O

ODDZIAŁYWANIU

MOŻLIWYM
USTALEŃ

TRANSGRANICZNYM

PROJEKTU

PLANU

NA

ŚRODOWISKO
Inwestycje planowane do realizacji w granicach projektu planu nie spowodują transgranicznego
oddziaływania na środowisko, ze względu na charakter i skalę przedsięwzięć oraz położenie
w odległości ponad 130 km od granicy Polski z Białorusią i Ukrainą.
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10 ROZWIĄZANIA

MAJĄCE

OGRANICZENIE
NEGATYWNYCH

LUB

NA

CELU

ZAPOBIEGANIE,

KOMPENSACJĘ

PRZYRODNICZĄ

ODDZIAŁYWAŃ

NA

ŚRODOWISKO,

MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTU
PLANU, W TYM ODDZIAŁYWAŃ NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚĆ
TYCH OBSZARÓW
10.1 OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEJ
PONADLOKALNEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
Na etapie budowy dopuszczonych w projekcie planu obiektów elektroenergetycznych, zaleca się
wdrożenie następujących działań ograniczających oddziaływanie na środowisko:


Prowadzenie prac budowlanych poza godzinami nocnymi – 2200 - 600;



Prowadzenie prac budowlanych poza okresami lęgowymi ptaków i okresami rozrodczymi
ssaków, gadów i płazów;



Przeprowadzenie wyrębu drzewostanu kompleksów leśnych w okresie pozalęgowym ptaków;



Rozwieszenie przewodów na słupach metodą eliminującą zagrożenie niekorzystnego
oddziaływania na powierzchnię terenu i na szatę roślinną na odcinkach między słupami;



Wykorzystanie zdjętych warstw gleby z wykopów pod nowe słupy do rekultywacji terenów
wykopów po zakończeniu prac budowlanych.



Minimalizację ilości odpadów i gospodarkę odpadami uwzględniającą segregację odpadów,
selektywne gromadzenie i przechowywanie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych
i oznakowanych oraz przechowywanie i składowanie odpadów niebezpiecznych w miejscach
zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu na nie warunków atmosferycznych oraz dostępu
osób niepowołanych i zwierząt;



Wykorzystanie nowoczesnego, sprawnego technicznie sprzętu, w celu minimalizacji
potencjalnego przedostania się do środowiska jakichkolwiek zanieczyszczeń, w tym emisji
zanieczyszczeń do środowiska;



Ograniczanie przejazdów na terenie budowy w celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza,
hałasu, drgań podłoża, ugniatania pokrywy glebowej;



Uporządkowanie terenu wokół inwestycji po zakończeniu prac budowlano-montażowych.

Na etapie eksploatacji zaleca się:
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Zastosowanie prewencyjnych rozwiązań technicznych linii 110 kV minimalizujących
potencjalne, negatywne oddziaływanie na środowisko oraz maksymalizujących
bezpieczeństwo osób i mienia w ich sąsiedztwie;



Zastosowanie kolorystyki słupów ograniczającej ich negatywne postrzeganie przez ludzi
w krajobrazie.
10.2 OGRANICZENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEGO
UŻYTKOWANIA,

POZA

PRZEZNACZONYM

POD

PLANOWANĄ

PONADLOKALNĄ INFRASTRUKTURĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ
Na etapie realizacji i eksploatacji planowanego zagospodarowania terenu (poza przeznaczonym pod
planowaną ponadlokalną infrastrukturą elektroenergetyczną) zaleca się wdrożenie następujących
działań ograniczających oddziaływanie na środowisko:


Odprowadzanie ścieków sanitarnych powstających okresowo na terenie obiektów
gospodarczych (nie podłączonych do kanalizacji) do bezodpływowych, szczelnych
zbiorników ścieków i wywóz ścieków do oczyszczalni;



Minimalizację ilości odpadów i gospodarkę odpadami uwzględniającą segregację odpadów,
selektywne gromadzenie i przechowywanie odpadów w miejscach do tego przeznaczonych
i oznakowanych oraz przechowywanie i składowanie odpadów niebezpiecznych w miejscach
zabezpieczonych od bezpośredniego wpływu na nie warunków atmosferycznych oraz dostępu
osób niepowołanych i zwierząt;



Zachowanie istniejących urządzeń melioracyjnych z dopuszczeniem ich przebudowy lub
odcinkowej rozbiórki, pod warunkiem zachowania sprawnego działania systemu drenarskiego
i nie powodowania zakłóceń stosunków wodnych;



Ograniczanie przejazdów na terenie budowy w celu zmniejszenia zanieczyszczeń powietrza,
hałasu, drgań podłoża, ugniatania pokrywy glebowej;



Uporządkowanie terenu wokół inwestycji po zakończeniu prac budowlano-montażowych.
10.3 Kompensacja przyrodnicza

Przy wykazanym braku oddziaływania ustaleń projektu planu na obszary Natura 2000 i wdrożeniu
powyższych działań (dotyczących terminu budowy i technologii prac budowlanych), ograniczających
oddziaływanie planowanych obiektów na środowisko, nie ma potrzeby podejmowania działań
kompensacji przyrodniczej.
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11 ROZWIĄZANIA

ALTERNATYWNE

DO

ROZWIĄZAŃ

DLA

PLANOWANEJ

ZAWARTYCH W PROJEKCIE PLANU
11.1 ROZWIĄZANIA

ALTERNATYWNE

PONADLOKALNEJ INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
Planowane na obszarze planu obiekty elektroenergetyczne stanowią elementy ponadlokalnej
inwestycji celu publicznego i nie przewiduje się wariantu niepodejmowania jego realizacji. Projekt
planu nie wymaga rozwiązań alternatywnych w zakresie lokalizacji planowanych obiektów
elektroenergetycznych.
Proponowanym alternatywnym rozwiązaniem technologicznym dla linii elektroenergetycznych może
być zastosowanie podziemnych sieci kablowych. Wskutek swej budowy i lokalizacji w terenie
minimalizują one występowanie hałasu oraz pola elektromagnetycznego, nie oddziaływają również na
krajobraz. Realizacja linii kablowych jest ograniczona względami gruntowo - technicznymi podłoża,
formami pokrycia terenu inwestycji i czynnikami ekonomicznymi.
11.2 ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DLA PLANOWANEGO UŻYTKOWANIA
TERENU, POZA PRZEZNACZONYM POD PLANOWANĄ PONADLOKALNĄ
INFRASTRUKTURĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ
Pozostałe ustaleniu planu:


tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone na rysunku planu
symbolem MN/U;



tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;



tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;



tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;



tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;



tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW.

dotyczą kontynuacji aktualnych funkcji terenu, stąd nie przewiduje się alternatywnych form
zastąpienia tych funkcji.
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12 PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTU
PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA

12.1 PROPOZYCJE MONITORINGU DLA PLANOWANEJ PONADLOKALNEJ
INFRASTRUKTURY ELEKTROENERGETYCZNEJ
Po oddaniu do eksploatacji planowanej na obszarze projektu planu linii elektroenergetycznej zaleca się
wykonanie pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. Określenie zasięgu stref o ograniczeniach
inwestycyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaga rozpoznania pomiarowego, którego
zasady wykonywania określają odpowiednie przepisy szczegółowe (Rozporządzenie Ministra
Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów, Dz.
U. Nr 192, poz. 1883). Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30
października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów, Dz. U. Nr 192, poz. 1883) „pomiary
przeprowadza się w szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie pól elektromagnetycznych o poziomach
zbliżonych do poziomów dopuszczalnych”.
12.2 PROPOZYCJE MONITORINGU DLA PLANOWANEGO UŻYTKOWANIA
TERENU, POZA PRZEZNACZONYM POD PLANOWANĄ PONADLOKALNĄ
INFRASTRUKTURĘ ELEKTROENERGETYCZNĄ
Zalecane jest monitorowanie skuteczności gospodarki ściekowej na terenie objętym analizą oraz
poziomu hałasu w otoczeniu drogi KDZ.

13 WSKAZANIE NAPOTKANYCH W PROGNOZIE TRUDNOŚCI
WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY
Przy sporządzaniu prognozy oddziaływania na środowisko projektu planu nie napotkano trudności
wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
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14 STRESZCZENIE

PROGNOZY

W

JĘZYKU

NIESPECJALISTYCZNYM
Analizowany plan ma stosunkowo niewielki zasięg przestrzenny. W wyniku jego realizacji nie
przewiduje się znaczących oddziaływań na środowisko. W poszczególnych dziedzinach
i komponentach środowiska prognozę wpływu można streścić za pomocą tabeli zbiorczej :
ELEMENTY
L. p. SKŁADOWE
ŚRODOWISKA
1
2
3
4

Przypowierzchniowa
warstwa litosfery
Wody powierzchniowe
i podziemne
Powietrze
atmosferyczne
i klimat
Warunki akustyczne
i wibracje

5

Promieniowanie
elektromagnetyczne

6

Odpady

7

Szata roślinna, grzyby
i siedliska przyrodnicze

8
9
10
11
12
13
14

Różnorodność
biologiczna
Fauna
Krajobraz
Formy ochrony
przyrody, w tym
obszary Natura 2000

PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU
Oddziaływanie o charakterze czasowym będzie występować na
etapie realizacji przewidzianych w projektowanym miejscowym
planie inwestycji.
Brak wpływu na jakość wód powierzchniowych
i podziemnych.
Brak istotnego wpływu.
Brak wpływu.
Występujące oddziaływanie, związane z realizacją ustaleń projektu
miejscowego planu, nie przekroczy dopuszczalnych poziomów pól
elektroenergetycznych. Wszelkie oddziaływania od związane
z planowaną linią elektroenergetyczną 110 kV będą zawierać się
w wyznaczonym pasie technologicznym.
Nie spowoduje negatywnego wpływu.
Nie wpłynie negatywnie, przeciwnie na terenach wód
powierzchniowych ustalone przeznaczenie terenu wpłynie
pozytywnie na ekosystem wodny.
Brak negatywnego wpływu.
Brak istotnego wpływu.
Brak istotnego wpływu.
Brak form ochrony przyrody za wyjątkiem chronionych gatunków

Zasoby naturalne

Przyczyni się do wzrostu zasobności obszaru w dobra materialne.

Dobra materialne
i zabytki
Ludzie

Brak wpływu.
Brak negatywnego wpływu.

Prognoza oddziaływania na środowisko jest elementem procedury strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko. Określa potencjalne wpływy realizacji ustaleń projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na środowisko. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu
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miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczona jest do zagadnień związanych
z oddziaływaniem zapisów powyższego planu na przyrodę i krajobraz. Obszar prognozy zawiera się w
granicach sporządzanego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz terenów
przyległych,
w zasięgu których prognozuje się wpływ ustaleń planu na środowisko.
Projekt planu przedstawiony do prognozy składa się z tekstu ustaleń i rysunku w skali 1:1000. Obszar
objęty projektem planu to tereny rolne i porolne oraz częściowo leśne. Analizy wykazały brak
możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości i złożoności. Oddziaływania wystąpią na
etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny
i ograniczą się do terenu realizacji inwestycji.
Podstawowym celem projektu planu jest umożliwienie realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym, polegającej na modernizacji napowietrznej linii elektroenergetycznej 110
kV relacji "Kozienice – Garwolin" w gminie Łaskarzew. Celem projektu jest również ustalenie
ograniczeń w zagospodarowaniu terenu w pasie technologicznym linii elektroenergetycznych.
Planowana struktura funkcjonalno – przestrzenna jest zgodna z wizją rozwoju obszaru zapisaną
w aktualnie obowiązujących dokumentach strategicznych gminy Łaskarzew. Obszar podlegający
analizie znajduje się poza systemem przyrodniczym, terenami chronionymi w tym obszarami Natura
2000. W obszarze opracowania nie występują również przyrodnicze obiekty chronione. Na terenie
planu nie występują obiekty zabytkowe, dobra kultury i stanowiska archeologiczne. Ustalenia planu
utrzymują określony procent powierzchni biologicznie czynnych, a niezbędne minimum zapewnia
nakaz utrzymania minimalnego współczynnika powierzchni biologicznie czynnej.
W przypadku realizacji ustaleń projektu planu nie przewiduje się wystąpienia negatywnych
oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska jak i zdrowie ludzi.
Prognoza nie przewiduje rozwiązań, innych niż ustalone w planie, mających na celu zapobieganie
i ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji planu,
ponieważ ustalenia zapisane w projekcie planu w pełni zabezpieczają obszar objęty planem przed
wystąpieniem ewentualnych uciążliwości oddziaływań na jakość i stan środowiska, tym samym
zapewniają dotrzymanie standardów jakości środowiska wyznaczanych przepisami odrębnymi.
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Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu planu w zakresie modernizacji infrastruktury elektroenergetycznej,
w tym oddziaływania potencjalnie znaczące
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Klasyfikacja oddziaływań na środowisko ustaleń projektu planu w zakresie pozostałych ustaleń, w tym oddziaływania potencjalnie znaczące
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