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1. Wprowadzenie

1.1. Podstawa prawna

Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  została  sporządzona  w  ramach  strategicznej  oceny

oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a

której  obowiązek  przeprowadzenia  wynika  z  art.  46  pkt  1 ustawy  z  dnia  3  października  2008r.o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.).

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  została  sporządzona  do  miejscowego  planu

zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska  dla terenów produkcji rolnej położonych w

obrębie Bogdanów.

Celem  sporządzenia  prognozy  jest  ocena  skutków  realizacji  zapisanych  w  planie  ustaleń,  dotyczących

projektowanego zagospodarowania terenu.

Zakres merytoryczny prognozy określają:

• art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

• uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości  informacji zawartych w prognozie z:

◦ Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo WOOŚ.411.101.2020.MGw z 15

kwietnia 2020r.),

◦ Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Piotrkowie Trybunalskim (pismo PPIS-

ON-ZNS-441/7/2020  z 16 kwietnia 2020r.).

Zakres terytorialny prognozy jest tożsamy z zakresem opracowania planu, określonej w załączniku

graficznym  do uchwały  nr XVII/141/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia

miejscowego  planu i  obejmuje  obszar  o powierzchni  ok.  49,7  ha,  położony  w  obrębie  geodezyjnym

Bogdanów, w jego północno-wschodniej części, pomiędzy miejscowościami Bogdanów–Kolonia i Kacprów,

po południowej stronie rzeki Bogdanówka.

Zakres materiałowy prognozy obejmuje niniejszy dokument wraz z załącznikami.

1.3. Wykorzystane materiały

Materiały wykorzystane przy sporządzaniu opracowania:

Akty prawa miejscowego, dokumenty strategiczne, raporty i sprawozdania:

-  Zmiana  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wola

Krzysztoporska) załącznik  Nr 1 do  uchwały  Nr  XIII/101/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia  22

października 2019 r.), wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

-  Uchwała nr  XVII/141/20 Rady  Gminy  w  Woli  Krzysztoporskiej z  dnia  26  lutego  2020  r.  w sprawie

przystąpienia  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wola

Krzysztoporska dla terenów produkcji rolnej położonych w obrębie Bogdanów,

- Plan zagospodarowania województwa łódzkiego oraz plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego

obszaru funkcjonalnego Łodzi Łódzkie 2030+ (załącznik do Uchwały Nr LV/679/18 Sejmiku Województwa

Łódzkiego z dnia 28 sierpnia 2018 r. .), wraz z prognozą środowisk.,

- Program ochrony środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska do roku 2020 (załącznik  do Uchwały Nr
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XXXIII/326/17 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 14 września 2017 r. .), wraz z prognozą środowisk.,

-  uchwała  nr XL/510/17 Sejmiku Województwa  Śląskiego z 20 czerwca 2017 r.  w sprawie  wyznaczenia

aglomeracji Wola Krzysztoporska (Dz. U. Woj. Łódzkiego 2017 r. poz. 3162),

- uchwała nr XXXIV/666/13 Sejmiku Województwa Śląskiego z 26 marca 2013 r. w sprawie wyznaczenia

aglomeracji Piotrków Trybunalski (Dz. U. Woj. Łódzkiego 2013 r. poz. 2436),

- „Obszarowa ocena jakości wody w wodociągach województwa łódzkiego za 2018 r.” Łódzki PWIS.

- „Program ochrony powietrza dla stref w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego

pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu

działań krótkoterminowych” (uchwała nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia

2013 r. z aktualizacjami (Dz. U. Woj. Łódzkiego 2013 r. poz. 3471)).

- „Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykłych wód podziemnych na terenie województwa łódzkiego

w 2017 r.” Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, B. Olczyk, 2017.

-  „Raport  o  stanie  środowiska  w  województwie  łódzkim  w  2017  r.”  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony

Środowiska w Łodzi, Łódź 2017.

- Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły (Dz. U. 2016 poz. 1841),

-  Strategiczny  plan  adaptacji  dla  sektorów i  obszarów  wra  żliwych  na  zmiany  klimatu  do  roku 2020  z

perspektywą do roku 2030 – MŚ, Warszawa 2013 r.,

- Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju – KZGW Warszawa sierpień 2016 r.

- Aktualizacja krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych – AKPOŚK 2017,

- karta informacyjna przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy kaczników– październik 2019 r.

-  „Wykorzystanie  fermentacji  metanowej  do  neutralizacji  negatywnego  wpływu  gnojowicy  na  środowisko

naturalne”,  Adam Orzech, Wrocław, 2021 r.

- „Oszacowanie wielkości produkcji oraz jednostkowej zawartości azotu nawozów naturalnych, powstałych w

różnych systemach utrzymania zwierząt  gospodarskich w Polsce”, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut

Badawczy, 2012

- „Technologie redukujące emisje uciążliwych gazów powstających podczas chowu zwierząt gospodarskich”

Anna  Smurzyńska,  Jacek  Dach,  Wojciech  Czekała,  Instytut  Inżynierii  Biosystemów,  Uniwersytet

Przyrodniczy w Poznaniu

-  „Kodeks  Przeciwdziałania  Uciążliwości  Zapachowej”,  Ministerstwo  Środowiska,  Departament  Ochrony

Powietrza i Klimatu, Warszawa 2016 r.

Materiały kartograficzne:

- Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 arkusz 701 Piotrków Trybunalski, wraz z objaśnieniem,

opracowanie Instytutu Geologicznego, Warszawa 1986 r.

- Mapa hydrogeologiczna Polski (Główny Użytkowy Poziom Wodonośny) 1:50000 arkusz 701 Piotrków Tryb.

-  Mapa  hydrogeologiczna  Polski  1:50000  arkusz  701  Piotrków  Trybunalski,  wraz  z  objaśnieniem,

opracowanie PIG, Warszawa 2002 r.

-  Mapa hydrogeologiczna  Polski  1:50000,  pierwszy poziom wodonośny,  występowanie  i  hydrodynamika,

arkusz 701 Piotrków Trybunalski, wraz z objaśnieniem, opracowanie PIG, Warszawa 2008 r.

- Mapa litogenetyczna Polski 1:50000 arkusz 701 Piotrków Trybunalski,

- Mapa geologiczno – gospodarcza Polski 1:50000 arkusz 701 Piotrków Trybunalski, wraz z objaśnieniem,

opracowanie PIG, Warszawa 1998 r.

-  Mapa  geośrodowiskowa  Polski  1:50000  arkusz  701  Piotrków  Trybunalski,  wraz  z  objaśnieniem,
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opracowanie PIG, Warszawa 2004 r.

- Mapy glebowo–rolnicze 1:5000, Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi,

- Mapa zasadnicza 1:1000 z zasobu PODGiK w Piotrkowie Trybunalskim,

Materiały pochodzące z sieci Internet:

- dane z monitoringu środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi,

- dane Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,

- zdjęcia satelitarne i terenowe udostępniane za pomocą serwisu Google Maps,

- geoportale i serwisy internetowe (aktualność danych na luty 2021 r.):

• http://geoportal.gov.pl,

• http://geoportal.lodzkie.pl/imap,

• http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

• http://epsh.pgi.gov.pl/epsh,

• http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ 

• https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/

• http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm

• http://midasinfo.pgi.gov.pl/midas-web/index.html

• http://mapa.korytarze.pl

Inne:

- inwentaryzacja fotograficzna i pomiary terenowe przeprowadzone w czasie wizji lokalnej 17.04.2020 r.,

- wywiad autora prognozy z wieloletnim hodowcą drobiu ze Śląska – maj 2020 r.

Obowiązujące akty prawne

• Ustawa z dnia  3 października  2008r.o  udostępnianiu  informacji  o środowisku i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w

ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko  
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z
późn. zm.).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219  z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 55  z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz.  1862),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 779  z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 25 sierpnia.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 716  z późniejszymi zmianami).

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 1161 z późn. zm.)

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jedn. Dz.U. z

2020 r. poz. 2028  z późn. zm.).

• Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U. z 2021 r., poz. 710 z późn. zm).

• Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach z 1996r. (Dz. U. 2021, poz. 888 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu  (Dz.
U. 2015, poz. 774 z późn. zm.).

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na

środowisko (tekst jedn. Dz. U. Nr 2016, poz. 71).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, ( Dz. U.
2012, poz. 1031),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
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(tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 112).

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/EC z dnia 27 czerwca 2001r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych
planów i programów na środowisko.

• Dyrektywa  Parlamentu  Europejskiego i  Rady 2003/4/WE z dnia  28 stycznia  2003r.  w sprawie  publicznego  dostępu do
informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG.

• Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.

• Dyrektywa Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie ocen i zarządzania hałasem w środowisku.

• Dyrektywa  azotowa  (Dyrektywa  91/676/EEC  z  12.12.1991  r.  w  sprawie  ochrony  wód  przed  zanieczyszczeniami
spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego),

• Dyrektywa IPPC (Dyrektywa 96/61/WE z 24.09.1996 r.  dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich
kontroli).

2. Metodyka opracowania, metody monitoringu skutków realizacji oraz powiązania z 

innymi dokumentami 

Prognoza  została sporządzona w oparciu  o identyfikację,  analizę  i  ocenę  potencjalnych  skutków

związanych z realizacją ustaleń planu. 

Realizacji  ustaleń  zawartych  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  mogą

towarzyszyć  oddziaływania na takie komponenty środowiska jak: wody powierzchniowe, wody podziemne,

powietrze, ukształtowanie terenu i gleba, klimat akustyczny, bioróżnorodność.

W związku z tym zakres przedmiotowego opracowania obejmuje zagadnienia w zakresie skutków 

i  oceny  ich  oddziaływania  na  środowisko,  realizacji  ustaleń  przedmiotowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego oraz możliwości realizacji rozwiązań eliminujących negatywne oddziaływania.

Prognozę  sporządzono  przy  zastosowaniu  metod opisowych  charakteryzujących  istniejący  stan

zasobów środowiska z uwzględnieniem przewidywanych znaczących oddziaływań  oraz obszarów prawnie

chronionych. Ocenę oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska oraz analizy jakościowe oparto

na danych państwowego monitoringu środowiska. 

W projekcie planu nie wprowadzono rozwiązań określających zasady analizy skutków realizacji oraz

częstotliwości  jej  przeprowadzania.  Zakres  planu  określony  w  ustawie  z  dnia  27  marca  2003  roku  o

planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  oraz w rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z dnia  26

sierpnia  2003r.  w  sprawie  wymaganego  zakresu  projektu  miejscowego  planu  zagospodarowania

przestrzennego (Dz.  U. 2003 r.  Nr 164,  poz.  1587)  nie przewiduje możliwości  określenia monitoringu w

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Analiza  skutków zrealizowanych  postanowień  planu  prowadzona  będzie  w  oparciu  

o  monitoring:  jakości  poszczególnych  elementów  przyrodniczych.  Stan  poszczególnych  elementów

środowiska  kontrolowany  będzie  w  ramach  działania  systemu  Państwowego  Monitoringu

Środowiska.  Uzyskane  wartości  umożliwią:  określenie  stopnia  dotrzymywania  standardów  jakości

środowiska, wyznaczenie obszarów występowania przekroczeń, określenie przyczyn tych zmian. Ustawa o

Inspekcji Ochrony Środowiska wprowadziła Państwowy Monitoring Środowiska - będący jednolitym system

pomiarów,  ocen  i  prognoz  stanu  środowiska,  realizowanym  zgodnie  z  wieloletnimi  programami

państwowego  monitoringu  środowiska.  Wyniki  prowadzonego  monitoringu  udostępniane  są  w

publikowanych  rocznych  „Raportach  o  stanie  środowiska”. Inne  źródła  danych  to:  Wojewódzka  Baza

Danych,  dane  Głównego Urzędu Statystycznego,  dane  pochodzące  z administracji  państwowej.  W celu

sporządzenia prawidłowej oceny zachodzących zmian w środowisku największe znaczenie ma prowadzenie

monitoringu:  jakości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  stanu  powietrza  atmosferycznego,  poziomu
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hałasu w obrębie stref mieszkaniowych, obserwacje stanu flory i inwentaryzacja gatunków fauny.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje do wykonywania przez organ

wykonawczy  gminy  oceny  aktualności  studium  i  planów  zagospodarowania  przestrzennego.  Ocena  ta

umożliwia  przeprowadzenie,  w  oparciu  o  wyniki  prowadzonego  monitoringu  jakości  poszczególnych

elementów środowiska, równolegle oceny skutków realizacji postanowień planu.

Prognozę sporządzono w oparciu  i powiązaniu z następującymi dokumentami na szczeblu gminnym:

� Zmiana  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy  Wola

Krzysztoporska) załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/101/19 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia

22 października 2019 r.)

W  studium  ustalono,  że  „Określaniu  kierunków  zmiany  struktury  przestrzennej  gminy  powinna

przyświecać zasada zrównoważonego rozwoju. Wprowadzane zmiany muszą mieć na celu zwiększenie

konkurencyjności  gminy  w  regionie,  co  przekłada  się  na  szeroko  rozumiany  rozwój  społeczno-

gospodarczy  i  podnosi  jakość  życia  mieszkańców.  Z  tego  powodu  należy  dążyć  do  porządkowania

struktur przestrzennych, poprzez tworzenie czytelnie wyodrębnionych stref zabudowy (mieszkaniowej,

usługowej,  przemysłowej)  oraz  terenów  rolnych  i  leśnych.  Podstawą  osiągnięcia  celów  polityki

przestrzennej  i  określenia  kierunków  rozwoju  przestrzennego  jest  wykorzystanie  uwarunkowań

wynikających ze środowiska przyrodniczego i kulturowego, położenia i powiązań zewnętrznych gminy,

dotychczasowego zainwestowania i zagospodarowania gminy.”

Ustalenia obowiązującego studium dla analizowanego obszaru:

R – tereny rolnicze na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej

„3.5.1. Tereny rolne - kierunki i zasady kształtowania rolniczej przestrzeni produkcyjnej Rolnictwo jest dominującą funkcją gminy Wola

Krzysztoporska  i  rolnicza  przestrzeń  produkcyjna  zajmuje  znaczną  jej  powierzchnię.  Studium przewiduje  zachowanie  rolniczego

charakteru gminy. Zakłada się kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez wydzielenie następujących kategorii terenów: 

1) tereny rolnicze na glebach II-III klasy bonitacyjnej (RI), 

2) tereny rolnicze na glebach IV-VI klasy bonitacyjnej (R), 

Główne kierunki kształtowania terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej to: 

1) ochrona przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów II i III klasy bonitacyjnej; 

2) wykorzystanie terenu na cele produkcji rolniczej i ograniczaniu przeznaczania na cele nierolnicze, 

3) poprawianie ich wartości użytkowej oraz zapobieganie obniżania ich produkcyjności, 

4) ochrona gruntów rolnych przed rozproszoną zabudową, 

5) w miarę możliwości osłanianie istniejącej zabudowy uciążliwej dla środowiska, dysharmonijnej w krajobrazie pasmami zadrzewień i

zakrzewień, 

6) przy budowie, rozbudowie lub modernizacji obiektów związanych z działalnością rolniczą, a także innych obiektów budowlanych,

należy stosować takie rozwiązania, które ograniczają skutki ujemnego oddziaływania na grunty, 

7) dopuszcza się budowę obiektów związanych funkcjonalnie z podniesieniem efektywności gospodarki rolnej, 

8) utrzymanie istniejących zbiorników wodnych, łąk i pastwisk: 

9) przeznaczanie pod zalesienie gruntów nieprzydatnych i mało przydatnych dla produkcji rolnej, z uwzględnieniem wymogów ochrony

przyrody według przepisów odrębnych; 

10) utrzymanie i  wprowadzanie nowych zadrzewień  śródpolnych oraz zachowanie w stanie naturalnym miedz w celu ograniczenia

erozji wietrznej gleb; 

11) utrzymanie tras komunikacyjnych i ciągów infrastruktury technicznej, z dopuszczeniem ich uzupełnień w niezbędnym zakresie, 

12) modernizacja systemu melioracji w nawiązaniu do systemu nawadniania użytków rolnych, 

13) utrzymania istniejącej zabudowy nie wskazanej na Rysunku Studium, z możliwością powiększenia jej powierzchni użytkowej o ok.

20% poprzez przebudowę, rozbudowę, nadbudowę dla poprawy standardów mieszkaniowych; 

14) kształtowanie korytarzy ekologicznych, w tym m.in.: utrzymanie korytarzy ekologicznych zapewniających ciągłość przyrodniczą, w
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tym m.in. przy wyznaczaniu terenów urbanizacji oraz ponadlokalnej infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej, 

15)  przeznaczenie  części  gruntów  (oznaczonych  na  rysunku  Kierunków)  pod  lokalizację  urządzeń  wytwarzających  energię  z

odnawialnych źródeł energii. „

ZL – tereny lasów

„3.5.2. Tereny lasów - kierunki i zasady kształtowania lasów i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

Lasy i leśną przestrzeń produkcyjną w gminie tworzą rozproszone na całym obszarze gminy tereny kompleksów leśnych. Zakłada się

kształtowanie leśnej przestrzeni produkcyjnej poprzez wydzielenie: 1) terenów lasów (ZL), 2) terenów wskazanych do zalesień (ZLz). 

Na obszarach leśnych powinno prowadzić się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną zmierzającą do ukształtowania struktury lasów i

ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz

potencjału  regeneracyjnego,  żywotności  i  zdolności  do  wypełniania  wszystkich  ważnych ochronnych,  gospodarczych  i  socjalnych

funkcji, bez szkody dla innych ekosystemów. Trwale zrównoważoną gospodarkę leśną prowadzi się według planu urządzenia lasu lub

uproszczonego planu urządzenia lasu.  Określa się następujące zasady zagospodarowania w kompleksach leśnych, terenach lasów

ochronnych oraz terenach przeznaczonych pod dolesienia: 

1) ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych lasów; 

2) zmniejszanie rozdrobnienia kompleksów leśnych poprzez dolesienia; 

3) powiększanie powierzchni leśnej poprzez dolesienia wskazane na rysunku Studium (granice zasięgu terenów leśnych i zalesień,

wyznaczonych na rysunku Studium należy uściślić na etapie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mając na

uwadze przepisy z zakresu ochrony środowiska, przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz ustawy o lasach); 

4) dopuszcza  się  realizację  dodatkowych zalesień  nie wyznaczonych na rysunku studium — na glebach najniższych (V i VI) klas

bonitacyjnych, w szczególności przyległych do lasów i stanowiących korytarze powiązań przyrodniczych; 

5)  zalesianie  należy  dostosować  do  lokalnych  warunków  siedliskowych  i  krajobrazowych,  wykorzystując  przy  tym  istniejące

zadrzewienia i zakrzaczenia 

6)  zalesienie  terenów  zmeliorowanych  może  nastąpić  tylko  w  sytuacjach  wyjątkowych  przy  braku  alternatywnych  rozwiązań  po

uprzednim dokonaniu przebudowy urządzeń  melioracyjnych,  w sposób umożliwiający ich  prawidłowe funkcjonowanie  na terenach

oddziaływania, zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne; 

7) przy zagospodarowaniu obszarów leśnych, przyjmuje się  zasadę  utrzymania dotychczasowego leśnego przeznaczenia gruntów,

które  uznaje  się  jednocześnie,  jako  wyłączone  z  zabudowy  (za  wyjątkiem  obiektów,  budynków  oraz  urządzeń  związanych  z

prowadzeniem gospodarki leśnej); 

8)  dopuszcza  się  przeprowadzenie,  w  razie  braku  innych  możliwości,  obiektów i  urządzeń  infrastruktury  technicznej  (najlepiej  z

wykorzystaniem istniejących dróg, duktów i przecinek); 

9) w odniesieniu do dróg i szlaków stosuje się odpowiednio przepisy jak dla dróg dojazdowych i pożarowo-leśnych, 

10) eliminowanie kolizji lasów z innymi funkcjami terenów, w tym z mieszkalnictwem oraz zapewnienia lasom bezp. pożarowego, 

11)  prowadzenie  właściwej  gospodarki  leśnej  na  terenie  lasów  ochronnych  (wodno-i  glebochronnych)  oraz  w ich  otoczeniu,  nie

powodującej osuszenia tych terenów oraz degradacji gleb; 

12)  racjonalne  udostępnienie  lasów  bez  groźby  ich  dewastacji,  dla  celów  rekreacji  i  turystyki  —  wyznaczenie  tras  i  szlaków

turystycznych, w tym umieszczenie pojemników na śmieci, ław, stołów, tablic informacyjno-edukacyjnych, wiat turystycznych itp..”

MN – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej o niskiej intensywności
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Jako podstawową  funkcję  terenów w projekcie  planu  ustalono  „tereny  rolne”,  zgodnie  z

wymogami  dotyczącymi  określenia  przeznaczenia  terenów,  zawartymi  w   rozporządzeniu  Ministra

Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. W nawiązaniu do ustaleń studium mówiących o budowie obiektów

związanych funkcjonalnie z podniesieniem efektywności gospodarki rolnej,  wyznaczono teren obsługi

produkcji  w  gospodarstwach  rolnych,  hodowlanych,  ogrodniczych,  oraz  gospodarstwach  leśnych  i

rybackich  docelowo  przeznaczony  pod  realizację  kaczników.  Utrzymano  tereny  enklaw  leśnych,

natomiast na nieużytkowanych gruntach rolnych o najniższej  przydatności zaprojektowano zalesienia.

Wyznaczono tereny pod realizację zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej w lokalizacjach , w których

zabudowa ta już funkcjonuje oraz wydzielono łożysko rzeki Bogdanki wraz z otuliną przyrodniczą.

Projekt jest zatem zgodny ze studium w zakresie planowanego zagospodarowania terenów.

� Opracowanie ekofizjograficzne do    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy

Wola  Krzysztoporska  dla  terenów  produkcji  rolnej  położonych  w  obrębie  Bogdanów  ,  MAPIDO

Mariusz Pilarz,  maj 2020 r.

• Obszar objęty opracowanie określa się jako obszar o warunkach utrudniających budownictwo.

Obszar ten cechują średnie parametry nośności gruntów, wysoki poziom wód gruntowych nawet

między  1-2  m  p.p.t.  Mimo  tego  możliwość  przeznaczenia  gruntów  na  cele  związane  z

budownictwem wynika z obowiązujących dokumentów planistycznych gminy i istniejącego stanu

zagospodarowania. Przy realizacji inwestycji należy mieć świadomość niekorzystnych warunków

fizjograficznych i konieczność zastosowania rozwiązań technicznych m. in . drenaży i wymiany

podłoża gruntowego. 

• Obszar opracowania znajduje się poza obszarami narażonymi na osuwanie się mas ziemnych,

obszarami zagrożonymi powodzią i obszarami chronionymi na mocy ustawy o ochronie przyrody

–  znajduje  się  także  w  znacznej  odległości  od  takich  obszarów.  Nie  występują  na  nim

udokumentowane złoża kopalin, nie znajduje się w granicach obszarów i terenów górniczych.

• Analizowany obszar opracowania predysponuje do utrzymania funkcji związanych z rolnictwem i
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leśnictwem  z  możliwością  lokalizacji  funkcji  związanych  z  mieszkalnictwem  (w  rejonie

istniejących  ciągów  komunikacyjnych  i  w  nawiązaniu  do  układu  osadniczego  miejscowości

Bogdanów Kolonia i Kacprów). Na terenach rolniczych mogą pojawić  się funkcje związane z

produkcją rolniczą przy zachowaniu wymaganych w przepisach odrębnych z zakresu ochrony

środowiska parametrów związanych z emisją zanieczyszczeń.

• Terenami, które powinny pełnić  funkcje związane z prawidłowym funkcjonowanie środowiska

przyrodniczego  obszaru  opracowania  i  terenów  otaczających,  są  rzeka  Bogdanka  wraz  z

otaczającymi łąkami i zadrzewieniami, tereny enklaw leśnych i istniejących zadrzewień, a także

nieużytkowane grunty rolne na które wkracza sukcesja wtórna drzewostanów.

• Z uwagi na bliskość zabudowy mieszkaniowej i dużych kompleksów rolnych, należy ograniczyć

możliwość  realizacji  zakładów przemysłowych o zwiększonym  lub dużym  ryzyku wystąpienia

poważnych awarii oraz przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

Przy  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko

należy  mieć  na  uwadze  konieczność  ograniczenia  zanieczyszczeń  i  przewidzieć  sposób

ograniczenia tych zanieczyszczeń.  Oddziaływanie na środowisko wynikające z przeznaczenia

terenu nie może powodować przekroczenia standardów jakościowych określonych w przepisach

odrębnych.

• W przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego postuluje się utrzymanie zasadniczych

funkcji  przyrodniczych  obszaru  opracowania  związanych  z  rolnictwem  i  leśnictwem.

Nieużytkowane  grunty  rolne  o  niskiej  klasie  bonitacyjnej  proponuje  się  przeznaczyć  pod

zalesienia.  Nowa  zabudowa  powinna  być  związana  z  funkcją  rolniczą,  uzupełniać  ją  i

wzbogacać a funkcja mieszkaniowa jest możliwa do realizacji w sąsiedztwie istniejących ciągów

komunikacyjnych  z  uwzględnieniem  niekorzystnych  warunków gruntowych.  Należy  wydzielić

istniejące drogi  publiczne  w formie pasa drogowego o minimalnych  szerokościach w liniach

rozgraniczających, wynikających z przepisów odrębnych. Należy obligatoryjnie ustalić minimalny

udział powierzchni biologicznie czynnych, maksymalny udział powierzchni zabudowy, wskaźniki

intensywności  zabudowy,  w  ślad  za  ustaleniami  obowiązującego  studium  uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego. Należy mieć na uwadze bliskość linii kolejowej i

zachowanie  ciągłości  rzeki  Bogdanki.  W  nawiązaniu  do  planowanej  zabudowy  trzeba

przewidzieć sposób rozwoju sieci infrastruktury technicznej i ustalić zasady ochrony środowiska

i ładu przestrzennego.

Wytyczne uwzględniono w trakcie prac nad projektem planu.

Powiązania projektu planu z innymi dokumentami na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym:

� Strategia  Rozwoju  Województwa  Łódzkiego  2020 uwzględnia  cele  dokumentów  strategicznych,

obowiązujących  na  poziomie  europejskim  i  krajowym,  tj.  Strategii  na  rzecz  inteligentnego  i

zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu – Europa 2020 oraz Krajowej Strategii

Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie. Ponadto dokument uwzględnia

aktualne wyniki prac nad pakietem krajowych dokumentów strategicznych, obejmującym Długookresową

Strategię  Rozwoju  Kraju  do  2030,  Koncepcję  Przestrzennego  Zagospodarowania  Kraju  do  2030,

Średniookresową  Strategię  Rozwoju  Kraju  do  2020  oraz  zintegrowane,  krajowe  strategie  rozwoju  o
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charakterze sektorowym.

Strategia  określa  cel  „Wysoka  jakość  środowiska  przyrodniczego”  poprzez  podjęcie  strategicznych

kierunków działań:

• utworzenie spójnego wewnętrznie regionalnego systemu obszarów chronionych w powiązaniu z

systemem krajowym,

• utrzymanie różnorodności biologicznej,

• utworzenie systemu przyrodniczo – kulturowego w obszarze powiązań Aglomeracji Łódzkiej,

• zwiększenie ochrony przeciwpowodziowej,

• zwiększanie retencjonowania wód,

• zwiększenie  ochrony  przed  skutkami  zagrożeń  naturalnych  (pożary,  powodzie,  wichury,

szkodniki owadzie) i poważnych awarii.

Założenia  projektu  planu  umożliwiają  realizacje  celów  określonych  w  Strategii  rozwoju  województwa

łódzkiego, w szczególności związanych z retencjonowaniem wód  i utrzymaniem różnorodności biologicznej

poprzez utrzymanie  większości  terenów o funkcjach przyrodniczych  i  wprowadzenie  terenów zalesień,  a

także ze zwiększeniem  ochrony przed skutkami poważnych awarii poprzez ustanowienie zakazu realizacji

zakładów mogących powodować takie zagrożenie.

� Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2007-2014

Program zakłada realizację celów ochrony środowiska do 2024 r.:

− poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmiany

klimatu,

− poprawa klimatu akustycznego w województwie łódzkim,

− ochrona przed polami elektromagnetycznymi,

− osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych,

− ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą,

− prowadzenie racjonalnej gospodarki wodo-ściekowej,

− racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi,

− ochrona  i  racjonalne  wykorzystanie  powierzchni  ziemi  oraz  rekultywacja  terenów  

zdegradowanych,

− gospodarowanie  odpadami  zgodne  z  hierarchią  sposobów  postępowania  z  odpadami,  

uwzględniając zrównoważony rozwój województwa łódzkiego,

− ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej,

− prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej,

− zmniejszenie  zagrożenia  wystąpienia  poważnej  awarii  oraz  minimalizacja  skutków w  przypadku

wystąpienia  awarii.

Założenia  projektu  planu  umożliwiają  realizacje  celów  określonych  w  Programie,  w  szczególności

związanych  z  prowadzeniem  trwale  zrównoważonej  gospodarki  leśnej  poprzez  wprowadzenie  terenów
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zalesień, a także ze zwiększeniem  ochrony przed skutkami poważnych awarii poprzez ustanowienie zakazu

realizacji zakładów mogących powodować takie zagrożenie.

� Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego „Łódzkie 2030+”

wizją polityki zagospodarowania przestrzennego określonym w planie jest:

„Region  spójny  terytorialnie  i  wizerunkowo,  kreatywny  i  konkurencyjny  w  skali  kraju  i  Europy,  o

najlepszej dostępności komunikacyjnej, wyróżniający się atrakcyjnością inwestycyjną i wysoką jakością

życia.”

Cel główny dla środowiska przyrodniczego sformułowano następująco:

„Region o wysokiej jakości środowiska przyrodniczego”

Dla realizacji celu przyjęto następujące kierunki działań:

• racjonalne wykorzystanie powierzchni ziemi,

• zwiększanie i poprawa jakości zasobów wodnych,

• poprawa jakości powietrza,

• kształtowanie zasobów leśnych,

• zachowanie i wzrost różnorodności biologicznej,

• zachowanie  najcenniejszych  zasobów  przyrodniczych  i  krajobrazowych  oraz  zapewnienie

ciągłości systemu ekologicznego,

• przeciwdziałanie zagrożeniom.

O DOBRZE ZACHOWANYM

Analizowany obszar zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa zlokalizowany

jest  w  granicach  proponowanego  spalsko-sulejowskiego  obszaru  chronionego  krajobrazu.  Do  dnia

sporządzenia niniejszej prognozy nie podjęto uchwały umocowującej prawnie proponowany obszar, nie

określono ostatecznie przebiegu granic obszaru i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów położonych

w tych granicach.

� Program ochrony środowiska dla Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2014-2017 z perspektywą do

2021

Program ochrony środowiska wyznacza cele i zadania mające na celu ochronę i poprawę jakości

środowiska na terenie Gminy. Cele mogące mieć wpływ na ochronę i użytkowanie zasobów analizowanego

obszaru:

• ograniczenie  emisji  gazów  cieplarnianych  (zadania:  ograniczenie  wpływu  emisji  spalin  na

środowisko ze środków transportu poprzez poprawę stanu dróg, ograniczenie wpływu emisji spalin

na środowisko ze środków transportu poprzez zagospodarowanie zielenią otoczenia dróg),

• redukcja  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  (zadania:  wprowadzenie  ograniczeń  prędkości

na drogach o pylącej nawierzchni, modernizacja infrastruktury drogowej),

• modernizacja  i  rozbudowa  sieci  wodociągowej  (zadania:  modernizacja  istniejącej  sieci

wodociągowej),

• budowa,  rozbudowa  i  modernizacja  sieci  kanalizacyjnej  (zadania:  budowa,  rozbudowa
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i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie gminy),

• rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej (zadania: budowa nowej i rozbudowa istniejącej

sieci zbiorczej kanalizacji deszczowej),

• ograniczenie wpływu hałasu drogowego (zadania: zmniejszenie wpływu hałasu drogowego poprzez

zadrzewienia  przydrożne  oraz  ekrany akustyczne,  modernizacja  infrastruktury  drogowej  poprzez

stosowanie tzw. cichych nawierzchni),

• ograniczenie zanieczyszczenia wód (zadania: ograniczenie spływu powierzchniowego z pól do rzek

poprzez obudowę biologiczną cieków),

• zmniejszanie  zużycia  wody  (zadania:  propagowanie  optymalizacji  zużycia  wody  w  zakładach

przemysłowych wyrażane w decyzjach administracyjnych),

• działania prewencyjne  komercyjne  w ochronie  przed hałasem (zadania:  inwentaryzacja  obiektów

emitujących hałas szkodliwy dla środowiska),

• utrzymanie  standardów  dla  pól  elektromagnetycznych  (zadania:  uwzględnianie  w  miejscowych

planach zagospodarowania  przestrzennego  zagadnienia  pól  elektromagnetycznych,  preferowanie

niskokonfliktowych lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych).

W  ramach  prac  nad  prognozą  analizowano  również  plan  zarządzania  ryzykiem

powodziowym dla  obszaru  dorzecza  Wisły,  strategiczny  plan  adaptacji  dla  sektorów  i

obszarów  wrażliwych  na  zmiany  klimatu  do  roku  2020  z  perspektywą  do  roku  2030,

aktualizację  programu  wodno-środowiskowego  kraju,  aktualizację  krajowego  programu

oczyszczania  ścieków  komunalnych.  Z  uwagi  na  niewielką  skalę  przestrzenną  projektowanego

dokumentu i  szeroko zakres ww.  programów i  planów a  przez  to  brak możliwości  bezpośredniego

powiązania ich ze sobą, szczegółową analizę pominięto.

Analizowano także opracowane przez Ministerstwo Środowiska wytyczne zawarte w serwisie

KLIMADA – Adaptacja do zmian klimatu, w których czytamy: „Województwo łódzkie jest ma

charakter przemysłowo-rolniczy. Lesistość  należy do najniższych w kraju, a problemem jest

duże  rozdrobnienie  kompleksów oraz  słaby  poziom zagospodarowania  lasów prywatnych. 

Region  nie  posiada  dużej  liczby  rzek  i  cieków  wodnych,  natomiast  jest  bogaty  w  wody

podziemne. Na potencjał gospodarczy składa się: wysoki poziom uprzemysłowienia i tradycje

w  zakresie  przemysłu  włókienniczego,  odzieżowego,  farmaceutycznego,  chemicznego,

ceramicznego,  spożywczego  i  energetycznego,  duże  zasoby  ziemi  i  znaczący  potencjał  rolniczy  z

obszarami intensywnej. Rekomendowane kierunki działań adaptacyjnych:

• odbudowa naturalnej retencji wodnej w celu zniwelowania suszy hydrologicznej i ochrony przed

podtopieniami,

• zapewnienie  integralności  krajowego  systemu  obszarów  chronionych  przez  utrzymywanie

drożności  korytarzy  migracyjnych  tworzącego  warunki  do  ochrony  terenów  cennych

przyrodniczo oraz przywrócenia i utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków,

• dostosowania struktury upraw, agrotechniki i gatunków w rolnictwie do występującego deficytu

wód i zmian temperatury powietrza, oraz prowadzenie nawodnień  użytków rolnych i gruntów

leśnych,
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• zwiększenie  lesistości  z  uwzględnieniem  różnorodności  gatunkowej  drzewostanów,

zwiększania powierzchni zadrzewień i zakrzewień,

• zwiększenie  wykorzystania  OZE  (  min.  wykorzystanie  znacznych  zasobów  wód

geotermalnych).

3. Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego ustaleniami planu, 

zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

3.1. Położenie

Obszar  opracowania  znajduje  się  w  zachodniej  części  gminy Wola Krzysztoporska,  w  powiecie

piotrkowskim,  pomiędzy  miejscowościami  Bogdanów,  Kozierogi  i  Kacprów,  w  sąsiedztwie  przysiółka

Bogdanów Kolonia. W odniesieniu do podziału katastralnego, obszar objęty opracowaniem znajduje się w

obrębie geodezyjnym Bogdanów.

3.2. Rzeźba terenu

Według podziału  fizycznogeograficznego Polski  (Kondracki,  2002)  obszar  opracowania  położony

jest  w obrębie  prowincji  Niżu  Środkowoeuropejskiego,  podprowincji  Nizin  Środkowopolskich,  w

makroregionie  Wzniesienia  Południowomazowieckie,  w  mezoregionie  Wysoczyzna  Bełchatowska.

Wysoczyzna Bełchatowska, obejmująca zachodnią część arkusza, stanowi wysoczyznę  morenową płaską,

rozciętą  doliną  Grabki oraz dolinami licznych niewielkich cieków. Jej powierzchnię  urozmaicają  położone

południkowo  pagórki  piaszczysto-żwirowe  stanowiące  strefę  wododziałową  pomiędzy  Pilicą  i  Wartą.  Na

wschód od Wysoczyzny Bełchatowskiej rozciąga się Równina Piotrkowska. Jest to strefa moreny dennej i

pagórków ostańcowych zlodowacenia środkowopolskiego stadiału maksymalnego. 

W morfologii równiny wyróżnia się dwa typy ukształtowania powierzchni, których granicą jest linia

współczesnego działu wodnego Wisła – Odra (Pilica – Warta). Część wschodnią, (w obrębie której znajduje

się  obszar  opracowania)  mniej  zróżnicowaną  morfologicznie,  tworzy  obszar  maksymalnego  zasięgu

zlodowaceń środkowopolskich (morena denna). 

Obszar  opracowania  znajduje  się  w  rejonie  wysoczyzny  morenowej  falistej,  o  wysokościach

względnych  2-5 m  i  nachyleniu  około  5o w  kierunku  południowo-wschodnim.  Wysokości  bezwzględne

obszaru zamykają się w granicach 200 - 210 m n.p.m.

3.3. Budowa geologiczna i grunty

Pod  względem  tektonicznym  teren  położony  jest  w  południowo-wschodniej  części  niecki

mogieleńsko-łódzkiej  zbudowanej  z  utworów  kredowych.  Podłoże  niecki  tworzą  osady  jury  środkowej:

mułowce,  piaskowce,  wapienie,  margle  oraz  utwory  górnojurajskie:  wapienie  i  margle.  Kreda  dolna

wykształcona  jest  w facji  iłowcowo-mułowcowo-piaszczystej,  kreda  górna  w  facji  węglanowej  (wapienie,

margle, opoki i gezy). Powierzchnia tych utworów nachylona jest generalnie na północy wschód. 

Utwory górnej kredy tworzą wapienie, wapienie margliste, opoki i margle. Osady trzeciorzędowe nie

występują.  Utwory  czwartorzędowe  pokrywają  całkowicie  starsze  podłoże.  Stanowią  je  osady

plejscoceńskie:  piaski  i  żwiry,  gliny  zwałowe,  piaski  i  żwiry  rzeczne.  Ich  miąższość  wynosi  do  20  m.

Późniejsze osady piasków i żwirów wolnolodowcowych i glin zwałowych o miąższości do 20 m. Wierzchnie

warstwy stanowią piaski rzeczne tarasów nadzlewowych stanowiące fragment utworów rzeki Bogdanówki.

Osady z okresu holocenu  występują w dolinie Bogdanówki we wschodniej części obszaru opracowania.

Gleby w obszarze opracowania reprezentują w większości piaski pochodzenia rzecznego, w dolinie
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Bogdanówki, we wschodniej części obszaru występują torfy bagienne.

Grunty znajdujące się w obszarze opracowania nie wykazują właściwości izolacyjnych bądź nie były

pod  tym  kątem  waloryzowane.  Warunki  geośrodowiskowe  wskazują  na  zakaz  lokalizacji  składowisk

odpadów  w  większości  obszaru  opracowania,  z  wyłączeniem  północno-wschodniego  fragmentu  nie

posiadającego naturalnej warstwy izolacyjnej, ale wskazanej jako możliwej lokalizacji składowisk odpadów.

Warunki  geologiczno-inżynierskie  utrudniają  budownictwo.  Wiążą  się  z  występowaniem  gruntów

słabonośnych  (grunty  organiczne,  spoiste  plastyczne,  miękkoplastyczne  i  płynne,  sypkie  luźne),  a  wody

gruntowe  występują  do  2  m pod  powierzchnią  terenu.  Cały  obszar  opracowania  znajduje  się  w  strefie

gruntów niekorzystnych, utrudniających budownictwo (plansza nr 3).

W  obszarze  opracowania  nie  występują  tereny  i  obszary  górnicze  ani  udokumentowane  złoża

kopalin.  Wg danych z ewidencji  gruntów,  grunty znajdujące się w obszarze  opracowania to grunty rolne

(RIVb, RV, RVI), pastwiska (PsIV, PsV, PsVI), łąki (ŁV), nieużytki (N), lasy (LsV), zadrzewienia (LzV) i grunty

budowlane (Br). W obszarze opracowania nie występują tereny narażone na osuwanie się mas ziemnych.

3.4. Warunki hydrogeologiczne

Wody powierzchniowe

Obszar opracowania leży w zlewni rzeki Pilicy, w dorzeczu Wisły. Wody powierzchniowe odbiera

rzeka Bogdanówka, łącząca się z rz. Luciążą w miejscowości Rozprza i dalej z Jeziorem Sulejowskim na rz.

Pilicy.  Położony  jest  w   Regionie  Wodnym  Środkowej  Wisły,  w  zlewni  jednolitych  części  wód

powierzchniowych Strawa o kodzie PLRW20001725452499 .

W   Planie  gospodarowania  wodami  na  obszarze  dorzecza  Wisły,  nie  sprecyzowano  celów

środowiskowe w obszarze jednostki  PLRW20001725452499.

Przez obszar  opracowania  przepływa  rzeka Bogdanówka,  nie  występuje  sieć  melioracyjna.  W obszarze

opracowania i w najbliższej okolicy nie stwierdzono występowania otworów hydrogeologicznych.

W obszarze opracowania  nie występują  obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi, w tym

obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Obszar opracowania znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód powierzchniowych.

Wody podziemne

Obszar  opracowania  znajduje  się  w  granicach  wyznaczonej  na  mapie  hydrologicznej  Polski

jednostki 7Q-bcCr3I. Głównym użytkowym poziomem wodonośnym jest poziom górnokredowy. Podrzędnym

poziomem jest poziom podglinowy w utworach czwartorzędowych, którego miąższość może dochodzić do

15 m. Zwierciadło wody ma charakter naporowy i  stabilizuje się  na głębokości 2,0 – 4,0 m p.p.t.  Strop

utworów  wodonośnych  występuje  na  głębokości  34,0  m  do  poniżej  50  m  p.p.t.  Średnia  miąższość

wodonośnych  utworów  węglanowych  wynosi  160  m,  współczynnik  filtracji  3,8  m/24h,  zaś  przewodność

powyżej  600  m2/24h.  Moduł  zasobów  odnawialnych  wynosi  110  m3/24h/km2,  zaś  dyspozycyjnych  70

m3/24h/km2.  Poziom  ten  jest  stosunkowo  dobrze  izolowany  od  powierzchni  utworami

słaboprzepuszczalnymi. Przebieg tej jednostki obrazuje przekrój hydrogeologiczny I – I.

Potencjalna wydajność  studni wierconej kształtuje się w zakresie 50-70 m3/h. Stopień zagrożenia

jakości  wód  głównego  użytkowego  poziomu  wodonośnego  określono  jako   niski  –  obszar  o  średniej

odporności  poziomu  głównego  (c)  lub  o  średniej  odporności  poziomu  głównego  (b)  i  ograniczonej

dostępności. Klasa jakości wód II a – jakość dobra, woda wymaga prostego uzdatniania.

Pierwszy poziom wodonośny obszaru opracowania znajduje się w 2 jednostkach:

Jednostka 12 p/d/zsP/Q w północno-wschodniej części obszaru opracowania
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Jednostkę 12 p/d/zsP/Q wyznaczono przy południowo – zachodniej granicy arkusza, w dolinie rzeki

Bogdanówki i jej niewielkich dopływów. Bogdanówka stanowi dopływ Luciąży. Pierwszy poziom wodonośny

związany  jest  z rzecznymi  piaskami drobnoziarnistymi  i  średnioziarnistymi  z  wkładkami mułków tarasów

zalewowego i nadzalewowego. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, występuje na głębokości poniżej

2  m  (sonda  2,  tab.  3;  studnia  kopana  86,  tab.1).  Miąższość  utworów  wodonośnych  jednostki  12  jest

niewielka, nie przekracza kilku metrów. Osady rzeczne leżą bezpośrednio na glinach zwałowych. Główny

użytkowy  poziom  wodonośny  związany  jest  z  utworami  kredy  górnej  lub  poziomu  czwartorzędowo-

kredowego.  Jednostka  12  obejmuje  głównie  łąki.  Na  obszarze  doliny  znajduje  się  gęsta  sieć  rowów

melioracyjnych. W południowej części występują liczne, niewielkie zbiorniki wodne.

Jednostka 14 p,pż/wm/zn(s)P/Q w pozostałej części obszaru opracowania

Jednostka  14  p,pż/wm/zn(s)P/Q  została  wyznaczona  w  południowo-zachodniej  części  arkusza  i

obejmuje  wysoczyznę  morenową  w  rejonie  doliny  Bogdanówki  i  miejscowości  Wola  Krzysztoporska.

Pierwszy poziom wodonośny występuje tu na głębokości 2-10 m w piaskach różnoziarnistych, miejscami z

przewarstwieniami żwirów (Przekrój C-D, studnie kopane nr 96, 97; otwór nr 65, tab. 2). Znajdują się pod

nadkładem glin zwałowych o niewielkiej, kilkumetrowej miąższości. Zwierciadło wód pierwszego poziomu ma

charakter lekko napięty lub swobodny. Pierwszy poziom wodonośny nie jest tożsamy z głównym użytkowym

poziomem wodonośnym, który w tym rejonie występuje w utworach kredy górnej na głębokości trzydziestu

kilku metrów (otwór nr 65, tab. 2).

W  północno-wschodniej  części  obszaru  opracowania  występuje  swobodne  zwierciadło  wód

podziemnych (głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego poniżej 1 m), w pozostałej części obszaru

zwierciadło napięte (głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego pomiędzy 1-2 m). Pierwszy poziom

wodonośny  nie  jest  głównym  użytkowym  poziomem  wodonośnym.  W  dolinie  Bogdanki  występują

podmokłości świadczące o związku wód podziemnych z wodami powierzchniowymi.

Obszar opracowania leży w obrębie jednolitych części wód podziemnych JCWPd 84 (identyfikator

PLGW200084).  Naturalnymi strefami drenażu wewnątrz JCWPd są rzeka Pilica i jej dopływy z tym, że dla

głębiej położonych warstw wodonośnych jest to głównie rzeka Pilica. 

Obszar  opracowania  znajduje  się  poza  zasięgiem  głównych  zbiorników  wód  podziemnych.

Odległość od granicy najbliższego GZWP 401 Niecka Łódzka – ok. 13 km w kierunku północno-wschodnim.

3.5. Warunki klimatyczne 

Gmina Wola Krzysztoporska jest pod wpływem mas powietrza oceanicznego, jak i kontynentalnego.

Cechą charakterystyczną takiego położenia jest znaczna zmienność pogodowa: 

• średnia roczna temperatura wynosi 7,7oC, 

• średnia roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się w granicach 600-650 mm, 

• występuje przewaga wiatrów zachodnich i południowo-zachodnich, 

•  okres  wegetacyjny  roślin,  charakteryzuje  się  niedoborem  wody,  natomiast  okres  zbiorów  nadmiarem

opadów. 

Zagrożenie suszą: liczba niżówek (susz hydrologicznych) w l. 1951-2000 wg danych IMGW: 8-15.

Warunki  klimatyczne  w  obszarze  opracowania  nie  odbiegają  od  ogólnych  warunków  klimatycznych

panujących w Gminie.

Obszar  opracowania  znajduje  się  w  łódzko-wieluńskim  regionie  klimatycznym  (wg.  W.

Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego – 1987).
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Ryc. nr 1 Rozkład kierunków i prędkości wiatru wyznaczony przez model WRF/CALMET w strefie łódzkiej w 2010 r.            Źródło:  Program ochrony powietrza dla stref w

województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu

działań krótkot.

3.6. Gleby

Obszar  opracowania leży w zasięgu regionu Piotrkowskiego.  Występują  tu gleby wytworzone na

glinach  i  pyłach,  a  sporadycznie  na  piaskach  gliniastych.  Są  to  w większości  gleby  pseudobielicowe,  z

niewielkim  udziałem  gleb  brunatnych.  Dominują  gleby  kompleksu  żytniego  najsłabszego,  z  mniejszym

udziałem  kompleksu  zbożowo-pastewnego  słabego,  żytniego  dobrego  i  żytniego  słabego.  Występują

enklawy leśne a w dolinie Bogdanki użytki zielone słabe i bardzo słabe oraz nieużytki.

3.7. Prawnie chronione zasoby przyrodnicze

W granicach obszaru opracowania nie występują obszary i obiekty objęte ochroną na mocy ustawy

o ochronie przyrody. Najbliższe prawnie chronione obszary i obiekty to:

• Parki narodowe: Świętokrzyski Park Narodowy – ok. 92 km na południowy-wschód.

• Parki krajobrazowe: Sulejowski Park Krajobrazowy – ok. 10 km na wschód.

• Rezerwaty przyrody: rezerwat „Las Jabłoniowy” – ok. 19 km na północny wschód.

• Obszary chronionego krajobrazu: Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Widawki – ok. 1,5 km

na  południowy  zachód.  Obszar  opracowania  wg  studium  uwarunkowań  i  kierunków

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  znajduje  się  w  granicach  proponowanego  Spalsko-

Sulejowskiego OchK.

• Obszary Natura 2000: Lubiaszów w Puszczy Pilickiej – obszar siedliskowy PLH 100026- ok. 25

km na wschód.

• Pomniki przyrody: Lipy drobnolistne (grupa drzew) - Tilia cordata   w Woli Krzysztoporskiej – ok.

3,5 km na wschód.

• Stanowiska dokumentacyjne: „Groty Nagórzyckie” - ok. 29 km na północny-zachód.

• Użytki ekologiczne: bagno (bez nazwy) w Bogdanowie na działce nr 17– ok. 0,8 km na zachód.

• Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Borkowice w Gminie Dłutów – ok. 25 km na północ.
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3.8. Prawnie chronione elementy dziedzictwa kulturowego

W obszarze opracowania nie występują obszary i obiekty zabytkowe, chronione na mocy ustawy o

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

3.9. Krajobraz

Otaczający  krajobraz  stanowi  typowy  krajobraz  rolniczy,  przestrzennie  zdominowany  przez  pola

uprawne  i tereny  pastwiskowe  z  zabudowaniami  mieszkalnymi  na  drugim  planie.  Rysuje  się  szeroki

perspektywiczny widok doliny rzeki Bogdanki ograniczony linią zadrzewień i zalesień po północnej stronie

rzeki z lokalnymi enklawami zadrzewień śródpolnych.

Typy  krajobrazu  -  kulturowy  obejmujący  przekształcony  krajobraz  rolniczy  oraz  krajobraz

rozproszonej  zabudowy  siedliskowej.  Na  opracowywanym  terenie  wyróżnić  można  krajobraz  o  małym

stopniu stabilności obejmującym zbiorowiska synantropijne  pól.

3.10. Świat przyrody

Gmina Wola Krzysztoporska jest stosunkowo uboga w tereny leśne i zadrzewienia. Lasy zajmują

powierzchnię ok. 1886 ha w tym 981 ha lasów prywatnych. Analizowany obszar zawiera niewielkie enklawy

leśne  oraz  znaczne  powierzchnie  zadrzewień  i  zakrzewień.  W  większości  stanowi  jednak  tereny

wykorzystywane rolniczo – w dolinie Bogdanki są to łąki i pastwiska, a w północnej części grunty orne.

Na terenach łąkowych w Gminie występują  przedstawiciele fauny:  gryzonie (nornica, mysz leśna,

mysz zaroślowa, wiewiórka ruda), żaby, ropuchy, jaszczurki, padalce, ryjówki, krety, nietoperze, zające. Z

przedstawicieli ornitofauny spotkać można kuropatwy, skowronki, wróble, sikorki, kawki, jastrzębie, pustułki,

kosy,  szpaki,  bogatki,  modraszki,  zaganiacze,  piecuszki,  zięby,  kruki,  puszczyki,  myszołowy,  krogulce,

kobuzy. Występują liczne owady i pająki. 

4. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska

Środowisko przyrodnicze ulega stałemu procesowi degradacji na skutek działalności gospodarczej

człowieka. Dokonane zmiany są niejednokrotnie nieodwracalne.  Efekty oddziaływania  uzależnione są od

zasięgu oddziaływania, czasu trwania oraz częstotliwości występowania zachodzących zjawisk. Działalność

człowieka prowadzi do stałej kontroli stanu środowiska oraz prowadzenia działań mających na celu poprawę

jego stanu.

Jakość  środowiska  uzależniona  jest  od  poziomu  zanieczyszczenia  powietrza  atmosferycznego,  stanu

czystości  wód  podziemnych  i  powierzchniowych,  poziomu  emisji  pól  elektromagnetycznych,  klimatu

akustycznego.

4.1. Powietrze

Najbliższa automatyczna stacja pomiarowa jakości powierza znajduje się w Parzniewicach Dużych,

przy ujęciu wody. Poniżej podano zweryfikowane i potwierdzone wartości średnie za rok 2017, czas uśr. 24H

Tab.1. Średnie wartości zanieczyszczeń powietrza za rok 2017 stacji Parzniewice Duże, ujęcie wody

Obszar Gminy Wola Krzysztoporska jest objęty programem ochrony powietrza  dla stref w województwie

łódzkim  w  celu  osiągnięcia  poziomu  dopuszczalnego  pyłu  zawieszonego  i  poziomu  docelowego

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań  krótkoterminowych (uchwała nr

XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. z aktualizacjami (Dz. U. Woj.
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Parzniewice Parzniewice Parzniewice Parzniewice Parzniewice

Średnia roku 5,1 1,5 12,8 15,2 56,2

'SO2 [µg/m3] NO [µg/m3] NO2 [µg/m3] Nox [µg/m3] Ozon [µg/m3]



Łódzkiego 2013 r.  poz.  3471)).  Źródłem zanieczyszczeń  powietrza  w obszarze  opracowania jest przede

wszystkim tzw niska emisja z lokalnych kotłowni wyposażonych w urządzenia grzewcze na paliwo stałe.

4.2. Wody powierzchniowe

Najbliższy  punkt  pomiarowo-kontrolny  wód  powierzchniowych  znajduje  się  na  rzece  Luciąża  w

miejscowości  Stara  WIeś.  Wg danych z monitoringu WIOŚ w Łodzi  z roku 2017,  parametry wód w tym

punkcie  pomiarowym  przedstawiały  się  następująco  (wartości  uśrednione  dla  całego  roku  z  danych

okresowych):

PPK Temperatur

a (
o
C)

Tlen
rozpuszczo
ny (mg O2/l)

BZT5  (mg
O2/l)

OWO  (mg
C/l)

Przewodno

ść  w  20
o
C

(uS/cm)

Substancje
rozpuszczo
ne (mg/l)

Odczyn pH Azot ogólny
(mg N/l)

Fosfor
ogólny  (mg
P/l)

Strawa-
Przygłów

13,6 7,8 2,2 7,8 558,3 402,4 7,9 4,83 0,16

Tab.4. Średnie wartości zanieczyszczeń wód w punkcie pomiarowo- kontrolnym Strawa - Przygłów

Wg  raportu  o  stanie  środowiska  dla  woj.  łódzkiego  z  2017  r.  stan   jednolitych  części  wód

powierzchniowych obejmujących obszar opracowania określono jako zły.  Stan ekologiczny określono jako

umiarkowany, nie określono stanu chemicznego. 

O  złej  ocenie  jednolitych  części  wód  powierzchniowych  w większości  wypadków  zadecydowała

ocena  stanu/potencjału  ekologicznego,  w  dużej  mierze  –  ocena  elementów  biologicznych.  Reakcja

organizmów żywych w sposób kompleksowy oddaje wpływ wszystkich oddziałujących na jcwp zakłóceń oraz

interakcji. Niekorzystne warunki tlenowe oraz występowanie dużych stężeń substancji biogennych powodują

eutrofizację,  negatywnie  oddziałują  na  organizmy  żywe  i  skutkują  obniżeniem  oceny  stanu/potencjału

ekologicznego.  Ocena  chemiczna  potwierdziła  zły  stan  wód  badanych  jcwp.  W  województwie  łódzkim

przeważa  presja komunalna  i  rolnicza,  ale  w ośrodkach przemysłowych  wyraźnie  zaznacza  się  również

presja zakładów produkcyjnych, związana ze zrzutem ścieków i poborem wody. Analizując przyczyny złego

stanu jcwp, należy podejść do każdej jednolitej części wód indywidualnie i rozpatrywać specyficzny dla niej

rozkład presji i zdolności samooczyszczania wód.

4.3. Wody podziemne

Najbliższy punkt sieci  regionalnej  monitoringu wód podziemnych znajduje się  w studni  wierconej

w miejscowości Ręczno (nr 70).  Wg danych WIOŚ w Łodzi z 2016 r. stan jakości wód podziemnych w tym

punkcie określono jako wody II klasy.  W latach 2017-2019 nie badano stanu jakości wód w tym punkcie

pomiarowym ani w żadnym innym na terenie powiatu piotrkowskiego.

Obszar  opracowania  jest  częściowo  wyposażony  w  sieć  wodociągową,  zasilaną  z  ujęcia  wód

podziemnych  w  Kacprowie  (2  studnie  z  roczną  produkcją  72  000  m3.).  Brak  kanalizacji  sanitarnej  i

deszczowej,  budynki  w  miejscowości  Bogdanów  Kolonia  wyposażone  są  w  indywidualne  systemy

odprowadzania ścieków. Obszar znajduje się poza aglomeracją ściekową Wola Krzysztoporska.

Do  głównych  zagrożeń  dla  jakości  wód  podziemnych  należy  zaliczyć  brak  podłączenia  do  sieci

kanalizacji  sanitarnej  budynków.  Zagrożenie  stanowi  także  odpływ  wód  opadowych  i roztopowych  z

nawierzchni  utwardzonych  (drogi)  nieujmowanych  w  system  kanalizacji  deszczowej  oraz  opad

atmosferyczny zawierający pierwiastki i związki zanieczyszczające wodę.

4.4. Hałas

W  obszarze  opracowania  nie  stwierdzono  występowania  emiterów  hałasu.  Źródłem

ponadnormatywnego  hałasu  komunikacyjnego  jest  przebiegająca  po  południowej  stronie  obszaru  linia

kolejowa. Nie wykonywano pomiarów hałasu wzdłuż tej linii. Wg danych WIOŚ w 2016 r. nie wykonywano

pomiarów hałasu na terenie powiatu piotrkowskiego.. 
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Maksymalne  poziomy  hałasu  w  środowisku  w  odniesieniu  do  poszczególnych  funkcji  terenu

przedstawia poniższa tabela (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w

sprawie  dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /t.j.  Dz.  U. 2014 r.  poz.  112 z późn.  zm./).  W

obszarze  opracowania  występują  tereny  podlegające  ochronie  przed  hałasem:  tereny  zabudowy

mieszkaniowej i zagrodowej.

4.5. Promieniowanie elektromagnetyczne

Na  terenach  wiejskich  wyniki  pomiarów  natężenia  składowej  elektrycznej  pola

elektromagnetycznego w czternastu punktach pomiarowych były poniżej dolnej granicy oznaczalności. Tylko

w jednym punkcie pomiarowym, zlokalizowanym  w miejscowości  Wojszyce (pow. kutnowski),  zmierzona

wartość składowej elektrycznej była wyższa i wynosiła 0,4 V/m, co stanowiło 5,7 % wartości dopuszczalnej.

Odpowiadająca tej wielkości wartość gęstości mocy pola wynosiła 0,0004 W/m2, co stanowiło 0,4% wartości

dopuszczalnej. Wyniki pomiarów zawarto w tabeli 3. Średnia arytmetyczna ze wszystkich wyników pomiarów

wyniosła 0,17 V/m. Stanowiło to 2,4 % wartości dopuszczalnej. 

Źródła promieniowania niejonizującego to w szczególności: systemy przesyłowe energii elektrycznej,

stacje radiowe, telewizyjne, telefonia komórkowa i wszelkiego typu urządzenia elektryczne. Ujemny wpływ

na  stan  środowiska  i  zdrowie  ludzi  mają  urządzenia,  które  emitują  fale  elektromagnetyczne  wysokiej

częstotliwości  w  postaci  radiofal  o  częstotliwości  od 0,1  do  300  Hz i  mikrofal  od  300 do 300  000  Hz,

umieszczone  w  środowisku  naturalnym.  Przez  obszar  opracowania  przebiega  napowietrzna  linia

elektroenergetyczna  średniego  napięcia  15  kV,  a  sąsiedztwie  napowietrzna  linia  elektroenergetyczna

wysokiego  napięcia  Rogowiec  –  Wschód  220kV,  będąca  znaczącym  źródłem  promieniowania

niejonizującego. W miejscowości Rokszyce znajduje się instalacja radiokomunikacyjna, moc promieniowana

izotopowo wynosi nie mniej niż 15W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30kHz do

300 GHz – czas pracy 24h/dobę.

W  obszarze  opracowania  oddziaływanie  pól  elektromagnetycznych  na  organizmy  ludzkie  ma

charakter czasowy, związany z przebywaniem w pobliżu linii elektroenergetycznych. Emisja promieniowania

niejonizującego do środowiska będzie się zwiększać wraz z rozbudową infrastruktury telekomunikacyjnej i

sieci elektroenergetycznej oraz zwiększaniu ilości urządzeń elektrycznych  i elektroenergetycznych.

4.6. Gleby

Podstawowymi czynnikami decydującymi o stopniu degradacji gleb są: zakwaszenie gleb i

zubożenie  ich w składniki  umożliwiające wegetacje roślin.  Gleby nadmiernie  zakwaszone są  podatne na

wymywanie, co prowadzi w konsekwencji do wzrostu zanieczyszczenia wód. Przyczyną  zakwaszania gleb

oprócz  naturalnych  procesów  zachodzących  w  glebach  są  nadmierne  ilości  SO2  i  tlenków  azotu

emitowanych przez przemysł i motoryzację.  W terenach rolnych problemem jest przenawożenie gleb, nie

utrzymywanie gleb w tzw. „dobrej kulturze rolnej”.

5. Charakterystyka i ocena wpływu ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko

Granice  opracowania  planu  miejscowego  obejmują  obszar  o  powierzchni  49,7  ha  położony  w

obrębie  geodezyjnym  Bogdanów,  w  jego  północno-wschodniej  części,  pomiędzy  miejscowościami

Bogdanów–Kolonia i Kacprów, po południowej stronie rzeki Bogdanówka.

Ustalenia  projektu  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zawarte  są  w  4  rozdziałach  obejmujących

odpowiednio: 
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1. Przepisy ogólne.

2. Ustalenia ogólne dla całego obszaru planu.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów.

4. Przepisy przejściowe i końcowe.

oraz zawierających 25 kolejnych paragrafów tekstu uchwały. Ustalenia graficzne zostały przedstawione na

rysunku planu sporządzonym na podkładzie pochodzącej z zasobu geodezyjnego mapy zasadniczej w skali

1:1000.

Projekt  ma na  celu  ustalenie  zasad  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  dla  przewidywanej

lokalizacji  funkcji  związanych  z produkcją  rolniczą  a  także wprowadzenie  elementów zagospodarowania

przestrzennego  ograniczających  uciążliwości  związane  z  funkcjonowaniem  fermy w postaci  zalesień  od

strony miejscowości Bogdanów Kolonia. Wyznaczono również istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej i

zagrodowej a także pasy drogowe istniejących dróg publicznych.

W  wyodrębnionych  liniami  rozgraniczającymi  terenach  w  projekcie  ustalono  następujące  rodzaje

przeznaczenia oraz ich symbole literowe:

1) MN -  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)  RU -  teren  obsługi  produkcji  w  gospodarstwach  rolnych,  hodowlanych,  ogrodniczych,  oraz

gospodarstwach leśnych i rybackich;

3) RM -  teren zabudowy zagrodowej;

4) R – tereny rolnicze;

5) LZ – tereny zalesień na gruntach rolnych;

6) LS – tereny lasów;

7) WS – teren wód powierzchniowych, śródlądowych;

8) KDL – teren drogi publicznej – lokalnej,

9) KDW – teren drogi wewnętrznej.

Dla obszaru opracowania nie obowiązuje plan miejscowy.

W stanie istniejącym analizowany obszar jest w zdecydowanej większości niezabudowany. Stanowi

częściowo zadrzewiony i zalesiony fragment terenów rolniczych gminy. W centralnej i południowej części

analizowanego obszaru występują zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Przez jego południowy fragment

przepływa rzeka Bogdanówka.  Komunikację wewnętrzną  w analizowanym obszarze stanowią  wydzielone

geodezyjnie drogi gruntowe, powiązane z zewnętrznym układem dróg publicznych miejscowości Kacprów.

Obszar opracowania położony jest w dolinie rzeki Bogdanówki. Jest częściowo uzbrojony w media, i jest

możliwość  rozbudowy  istniejącej  sieci  wodociągowej  i  elektroenergetycznej  od  strony  miejscowości

Kacprów.

Grunty znajdujące się w analizowanym obszarze to grunty rolne (RIVb, RV, RVI), pastwiska (PsIV, PsV,

PsVI), łąki (ŁV), nieużytki (N), lasy (LsV), zadrzewienia (LzV) i grunty budowlane (Br).

W zakresie szczegółowych ustaleń dotyczących chowu i hodowli zwierząt ustalono:

„1) na terenach oznaczonych symbolami RM zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć związanych z chowem

lub hodowlą  zwierząt,  zaliczanych  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na

środowisko oraz mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko;
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2)  na  terenach  oznaczonych  symbolami R oraz RU zakazuje  się  lokalizacji  przedsięwzięć  związanych  z

chowem lub hodowlą zwierząt, zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na

środowisko;

3) nawozy naturalne wytworzone w obszarze przedsięwzięcia związanego z chowem lub hodowlą zwierząt

podlegają  obowiązkowi  ich  przetworzenia  do  formy  produktów  pofermentacyjnych  w  miejscu  ich

wytwarzania;

4) ustalenia o których mowa w pkt. 3 dotyczą przedsięwzięć związanych z chowem lub hodowlą zwierząt

zaliczanych do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,

5) ograniczenia wynikające z zakazów o których mowa w pkt 1 i 2, odnoszą się do łącznej obsady w ramach

jednego gospodarstwa rolnego w nowoprojektowanych obiektach oraz w już  istniejących. Jeżeli  w skład

gospodarstwa  wchodzą  obiekty  położone  poza  granicami  niniejszego  planu,  dopuszczalną  obsadę

inwentarza ustala się wyłącznie dla obiektów położonych w granicach obszaru objętego planem;

6) gromadzenie, składowanie i przechowywanie odpadów i surowców takich jak obornik, gnojowica, padłe

sztuki  inwentarza  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi  z zakresu ochrony  środowiska i  prawa wodnego,  w

zamkniętych  obiektach  lub  budynkach,  w  sposób  szczelnie  izolujący  odpady  i  surowce  od  podłoża

gruntowego i wód gruntowych i z zastosowaniem technik ograniczających rozprzestrzenianie odorów;

7) nakaz stosowania rozwiązań redukujących rozprzestrzenianie się uciążliwości odorowych i emisji pyłów z

przestrzeni budynków inwentarskich.”

Ustalono maksymalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej

adekwatnie  do  przewidywanej  funkcji  terenów.  Dopuszczono  realizację  zieleni  izolacyjnej  wzdłuż  dróg

publicznych i zakaz likwidacji zieleni przywodnej w sąsiedztwie rzeki Bogdanki. Pozostałe ograniczenia w

zagospodarowaniu   terenów  w  kontekście  ochrony  środowiska  wynikają  z  obowiązujących  przepisów

odrębnych.

W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych i przemysłowych z terenu 1RU do szczelnych zbiorników

bezodpływowych;  odprowadzenie  ścieków  komunalnych z  pozostałych  terenów  zgodnie  z  przepisami

odrębnymi z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach – obszar opracowania znajduje się poza

granicami aglomeracji ściekowej.

W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

a) z terenu działki budowlanej w sposób niewpływający na warunki środowiskowe sąsiednich nieruchomości,

b)  z  terenów  dróg,  parkingów  i  innych  powierzchni  utwardzonych  wymaga  zastosowania  urządzeń  do

redukcji zanieczyszczeń do poziomów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

W zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustalono:

a)   stosowanie  indywidualnych  urządzeń  bazujących  na energii  elektrycznej,  gazie,  oleju  opałowym  lub

innych niekonwencjonalnych źródłach energii cieplnej, a także nowoczesnych, wysoko sprawnych urządzeń

opalanych paliwem stałym z dopuszczeniem zaopatrzenia w ciepło z lokalnych grupowych kotłowni,

b)  realizację  indywidualnych  instalacji  bazujących  na  odnawialnych  źródłach  energii,  w  tym  kolektorów

dachowych i gruntowych z wykorzystaniem pompy ciepła.

Wprowadzone ustalenia mają za zadanie:

• określenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenów związanych z produkcją rolną,  terenów

mieszkaniowych i zabudowy zagrodowej,

• określenie zasad ochrony środowiska, przyrody i  krajobrazu poprzez ustanowienie  ograniczeń  w
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zagospodarowaniu terenów, wprowadzenie zalesień na gruntach rolnych o najniższej przydatności,

• umożliwienie modernizacji istniejących dróg publicznych w pasach drogowych,

• utrzymanie istniejących terenów rolnych.

Realizacja wytyczonych w planie celów, dla opracowywanego obszaru winna skutkować:

• rozwojem funkcji rolniczych i okołorolniczych,

• zwiększeniem lesistości gminy,

• modernizacją i rozwojem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Określając w projekcie planu przeznaczenie  i  zasięg terenów o różnych funkcjach kierowano się

wytycznymi  zawartymi  w  opracowaniu  ekofizjograficznym  oraz  ustaleniami  studium  uwarunkowań  i

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wola Krzysztoporska. 

6. Prognoza dalszych zmian w środowisku wynikająca z projektowanego przeznaczenia 

terenów

Ustalenia projektu planu spowodują zmiany w środowisku poprzez:

� rozwój funkcji związanych z produkcja rolniczą,

� zwiększenie terenów leśnych gminy,

� realizację usług, które mogą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

� modernizację  i  rozbudowę  sieci  infrastruktury  technicznej  i  drogowej  zapewniającą  prawidłową

obsługę terenów przeznaczonych pod zainwestowanie.

Typy oddziaływań na oddziaływań środowisko wynikające z realizacji założeń projektu.

Składnik

środowiska
Oddziaływanie pozytywne Oddziaływanie negatywne

Powietrze

atmosferyczne

• wprowadzenie zalesień;

• określenie proekologicznych zasad 

dotyczących zaopatrzenia w ciepło

• zwiększenie poziomu emisji zanieczyszczeń w 

wyniku realizacji budynków inwentarskich

• wzrost emisji spalin 

w wyniku rozwoju komunikacji samochodowej

Rzeźba terenu,

krajobraz

• wykorzystanie terenów już 

zainwestowanych;

• wprowadzenie zalesień

• przekształcenia powierzchni ziemi związane z 

realizacją obiektów;

• ubytek terenów gruntów ornych

Gleby

• realizacja kanalizacji z 

odprowadzeniem ścieków do 

bezodpływowych, szczelnych 

zbiorników

• wprowadzenie zalesień

• możliwość zanieczyszczenia w skutek opadu 

zanieczyszczeń pyłowych

• wyłączenie z użytkowania przyrodniczego części 

terenów
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Wody podziemne

• realizacja kanalizacji z 

odprowadzeniem ścieków do 

bezodpływowych, szczelnych 

zbiorników 

• możliwość zanieczyszczenia w skutek opadu 

zanieczyszczeń pyłowych

• umożliwienie realizacji indywidualnych sposobów

gromadzenia i unieszkodliwiania ścieków

Klimat

• utrzymanie terenów biologicznie 

czynnych;

• wprowadzenie zalesień

• umożliwienie realizacji przedsięwzięć mogących 

potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko,

• wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych, 

Człowiek

• wprowadzenie zalesień

• uzyskanie nowych terenów 

związanych z produkcją rolniczą oraz 

tworzenie nowych miejsc pracy

• uciążliwości  związane z odorem, nasilenie 

hałasu

Flora i fauna

• utrzymanie i zwiększenie terenów 

leśnych, 

• brak ingerencji w obszary stanowiące 

system przyrodniczy gminy.

• ograniczenie terenów w użytkowaniu 

przyrodniczym kosztem terenów pod zabudowę

• wprowadzanie obcych gatunków, wypieranie 

roślinności rodzimej,

• ograniczenie siedlisk półnaturalnych

7. Przewidywane oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko

i długoterminowe na środowisko będące efektem realizacji rozwiązań planu.

Konsekwencją  realizacji  założeń  projektu planu,  tj.  utrzymania  funkcjonujących obiektów a także

realizacji  nowych  obiektów  związanych  z  produkcją  rolną,  będą  różnorodne  sposoby  oddziaływania  na

środowisko. Znaczenie ma powierzchnia terenu przeznaczonego na rozwój funkcji związanych z produkcją

rolniczą i wprowadzenie funkcji mogącej potencjalnie oddziaływać na środowisko z zachowaniem odległości

od istniejącej zabudowy.

Proponowane  rozwiązania  planistyczne  mają  charakter  długoterminowy.  Ich  celem  jest  uzyskanie

funkcjonalnej, spełniającej oczekiwania inwestorów przestrzeni dla produkcji rolniczej przy systematycznie

ograniczanym negatywnym wpływie działalności człowieka w środowisku. 

Sama  realizacja  założeń  planu,  zamykająca  się  w  określonym  czasie,  wynikającym  z  możliwości

technologicznych i finansowych, może powodować  zwiększoną uciążliwość dla środowiska  i mieszańców

terenów przylegających. 

Realizacja ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na nowo wyznaczonych

terenach  pod  zabudowę  będzie  powodować  przekształcenia  powierzchni  ziemi.  Związane  one  będą  z

pracami  ziemnymi  mającymi  na  celu  przygotowanie  terenu  dla  potrzeb  realizacji  zadań  związanych  z

zabudową  kubaturową,  drogami  dojazdowymi,  urządzeniami  infrastruktury  technicznej,  parkingami.

Skutkować  będzie wzmożonym hałasem i zapyleniem. Wpływ realizacji  ustaleń  planu zagospodarowania

przestrzennego na powierzchnię ziemi przejawiał się będzie w formie bezpośredniej. Oddziaływanie będzie

miało  charakter  jednorazowy  i  wystąpi  w  momencie  zajęcia  terenu pod planowaną  zabudowę.  Ponadto

występująca  tutaj  pokrywa  glebowa  zostanie  przekształcona.  Grunty  związane  z  przebiegiem  tras  sieci

liniowych urządzeń  infrastruktury technicznej  zostaną  tylko na czas budowy wyłączone z przyrodniczego

użytkowania.  Pośrednio  wpłyną  na  wzrost  natężenia  ruchu pojazdów.  Silniki  spalinowe emitują  gazy  do

atmosfery, które są źródłem substancji toksycznych.

Kolejnym oddziaływaniem o charakterze stałym związanym z funkcjonowaniem terenów zabudowy

jest wytwarzanie ścieków sanitarnych i przemysłowych oraz odpadów. Stopień i zasięg wpływu ograniczony
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jest  przez  wprowadzone  na danym  terenie  zasady postępowania  i  gospodarowania.  Nie  przewiduje  się

kumulacji oddziaływań, długotrwałych oddziaływań negatywnych, czy skutków dla terenów sąsiadujących w

wyniku realizacji funkcji związanych z produkcją rolniczą, które należą do przedsięwzięć mogących zawsze

znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach odrębnych. 

Kumulacja negatywnych (emisja hałasu i spalin) oddziaływań nastąpi wzdłuż odcinków dróg dojazdowych i

na parkingach w wyniku wygenerowanego wzrostu użytkowników w obszarze.

Emisja  odoru  z  przewidywanych  budynków  inwentarskich  jest  zjawiskiem  nieuniknionym.  W

projekcie planu zastosowano możliwe  do zastosowania rozwiązania  ograniczające uciążliwości  odorowe,

tzn.  gromadzenie, składowanie i przechowywanie odpadów i surowców odorotwórczych, takich jak obornik,

gnojowica, padłe sztuki inwentarza wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego zamkniętych budynkach

wyposażonych  w  technologie  szczelnie  izolujące  odpady  i  surowce  od  podłoża  gruntowego  i  wód

gruntowych. Ograniczono także maksymalną obsadę budynków inwentarskich.

Przyjęte rozwiązania planistyczne oraz zapisy uchwały planu ograniczają  wpływ na środowisko z

projektowanych terenów związanych z produkcja rolną.

Prognozowane oddziaływanie na środ. realizacji proj. obiektów związanych z produkcją rolną.

KOMPONENT
ŚRODOWISKA

TYP ODDZIAŁYWANIA

FAZA REALIZACJI FAZA FUNKCJONOWANIA

RZEŹBA krótkoterminowe, nieodwracalne,
bezpośrednie

krótkoterminowe, nieodwracalne,
bezpośrednie

GLEBY krótkoterminowe, nieodwracalne,
bezpośrednie

krótkoterminowe, nieodwracalne,
bezpośrednie

WODY chwilowe, pośrednie chwilowe, pośrednie

POWIETRZE chwilowe, bezpośrednie długoterminowe, bezpośrednie

FLORA I FAUNA krótkoterminowe, nieodwracalne,
bezpośrednie

krótkoterminowe, nieodwracalne,
bezpośrednie

KRAJOBRAZ krótkoterminowe, bezpośrednie krótkoterminowe, bezpośrednie

DOBRA KULTURY brak oddziaływań brak oddziaływań

FORMY  OCHRONY
PRZYRODY

brak oddziaływań brak oddziaływań

Charakterystyka typów oddziaływań na środowisko realizacji i funkcjonowania  
projektowanych form zabudowy.

RODZAJ
ODDZIALYWANIA

WYSTĘPOWANIE

FAZA REALIZACJI FAZA FUNKCJONOWANIA

Bezpośrednie

• zmiany ukształtowania terenu,

• wzrost poziomu hałasu związany z 
pracami budowlanymi, ruchem 
maszyn budowlanych,

• wzrost emisji spalin,

• ograniczenie powierzchni 
biologicznie czynnych

• wzrost ilości wytwarzanych odpadów i 
ścieków,

• nasilenie emisji odoru i hałasu 
komunikacyjnego,

• wprowadzenie zalesień – zmiana 
składu gatunkowego

Pośrednie • powstawanie odpadów w trakcie 
prac

• ekspansja komunikacji drogowej w 
nowo zainwestowanych terenach

Wtórne
• brak występowania • brak występowania

Skumulowane • brak występowania • brak występowania

Krótkoterminowe

• wzrost poziomu hałasu, emisji spalin,
pylenia sypkich materiałów 
budowlanych,

• wytwarzanie odpadów budowlanych,

• zmiany ukształtowania terenu w 
takcie prac,

• wzrost ilości wytwarzanych odpadów, 
ścieków,

• nasilenie emisji spalin 
i hałasu komunikacyjnego,
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Długoterminowe

• zmniejszenie powierzchni gruntów 
ornych,

• zmiany ukształtowania terenu 

wzrost ilości wytwarzanych odpadów i 
ścieków,

• ubytek powierzchni gruntów rolnych,

• nasilenie emisji odoru i hałasu 
komunikacyjnego,

• wzrost powierzchni terenów leśnych

Stałe

• zmiany ukształtowania terenu,

•
• wzrost powierzchni terenów 

zurbanizowanych,

• wzrost wytwarzanych odpadów i 
ścieków, nasilenie emisji spalin i 
hałasu komunikacyjnego,

• zwiększenie powierzchni terenów 
leśnych

• wprowadzenie zieleni urządzonej, 
izolacyjnej

Reasumując bezpośrednie skutki realizacji projektu planu dla środowiska to:

• nieodwracalne przekształcenie terenów w efekcie realizacji funkcji związanych z produkcją rolniczą

wraz z towarzyszącą infrastrukturą,

• możliwe miejscowe pogorszenie wskaźników jakości powietrza (skutkiem budowy kolejnych źródeł

emisji),

• wzrost ilości wytwarzanych odpadów,

• wzrost ilości wytwarzanych ścieków gospodarczych, przemysłowych i opadowych (przyrost terenów

utwardzonych, szczelne bezodpływowe zbiorniki),

• nasilenie emisji odoru i hałasu komunikacyjnego.

Skutkami pośrednimi będą: wzrost zapotrzebowania na energię, wodę oraz wzrost intensywności ruchu

kołowego.

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

dokumentu.

Zaobserwowane problemy dotyczą następujących zjawisk:

• pogarszającego  się  stanu  środowiska  przejawiającego  się  wzrostem  zanieczyszczeń  powietrza,

zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych,

• nasilającego się hałasu w terenach wiejskich,

• zwiększania emisji odorów,

• potrzeby zwiększenia lesistości gminy.

Dla  utrzymania  bioróżnorodności  ważne  jest  zachowanie  enklaw  zieleni,  stanu  czystości  wód  i

powietrza.  W  obszarach  objętych  projektem  planu  nie  występują  żadne  formy  ochrony  przyrody.

Pogarszający  się  stan  środowiska przejawiający  się  wzrostem  zanieczyszczeń  powietrza  w sezonie

grzewczym  wymaga  wprowadzenia  przedsięwzięć  mających  na  celu  ograniczenie  niskiej  emisji  ze

wzrastającej  liczby  obiektów  usługowych  oraz  ograniczenia  uciążliwości  tras  komunikacyjnych.

Wprowadzenie funkcji odorotwórczych wymaga zastosowania rozwiązań ograniczających emisję odorów

poprzez gromadzenie ich w zamkniętych,  odizolowanych od środowiska zewnętrznego obiektach lub

budynkach.

Jednym  z  najważniejszych  problemów  ochrony  środowiska  z  punktu  widzenia  projektowanego

dokumentu jest wpływ gnojowicy i odorów powstających w procesie chowu drobiu. Gnojowica uznawana

jest jako wysokowartościowy nawóz naturalny. Średnio, gnojowica trzody chlewnej zawiera: 0,6%, azotu,

0,2% fosforu, 0,2% potasu i 0,05% magnezu. Oprócz  tych i wielu innych,  korzystnych dla nawożenia
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gleby składników, gnojowica zawiera także szereg związków, które w odpowiednim stężeniu lub postaci

są  bardzo  szkodliwe  dla  środowiska.  W  gnojowicy  występuje  relatywnie  duże  stężenie  amoniaku  i

siarkowodoru oraz  w sposób niekontrolowany emitowany jest do atmosfery metan i dwutlenek węgla.

Obecne są również związki odorotwórcze, takie jak diacetyl, p-krezol, indol, fenole, merkaptany, skatole,

aminy, siarczki metylu  (łącznie 400 związków organicznych i nieorganicznych  o  wysokiej  uciążliwości

zapachowej). Można je podzielić na 4 grupy: 

• lotne związki zawierające siarkę, indole i fenole,

• lotne kwasy tłuszczowe,

• amoniak

• lotne aminy. 

Zestawienie różnorodności i stężenia składników gnojowicy z jej ilością, a zwłaszcza silną koncentracją

w wybranych regionach, pozwala na wyodrębnienie kilku zjawisk, które wywierają lub mogą wywierać

destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne: 

• bardzo duża, w stosunku do możliwości przyswojenia przez naturalne środowisko, zawartość  azotu

organicznego w rezultacie prowadzi do jego denitryfikacji , co skutkuje silnym zakwaszeniem gleb, w tym

spływu azotu do cieków wodnych, 

•  niekontrolowana  fermentacja  masy  organicznej  zawartej  w  gnojowicy  prowadzi  do  uwalniania  do

atmosfery dużej ilości metanu, 

• silna emisja odorów bardzo pogarsza warunki życia lokalnej społeczności (do kilkunastu kilometrów od

umiejscowienia chlewni lub obór), a także obniża warunki egzystencji hodowanych stad. 

Istotnymi problemami przy realizacji ustaleń planu, będzie przestrzeganie zasad ochrony środowiska

w działaniach inwestycyjnych zgodnie z ustaleniami planu i z obowiązującymi przepisami odrębnymi,

głównie  w zakresie  ochrony powietrza,  wód i  gleb.  Ważne jest  również  zabezpieczenie  środowiska

gruntowo-wodnego przed przenikaniem zanieczyszczeń niesionych przez wody opadowe i roztopowe z

utwardzonych terenów dróg i parkingów a przede wszystkim zanieczyszczeń pochodzących z produkcji

rolniczej,  przestrzeganie  obowiązku  zachowania  standardów  emisyjnych  i  standardów  jakości

środowiska w oparciu  o  zastosowanie  do  celów grzewczych  i  technologicznych  mediów  i  urządzeń

nieuciążliwych  dla  otoczenia.  Istotnym  dla  stanu  powietrza  będzie  wprowadzenie  wysokosprawnych

urządzeń grzewczych charakteryzujących się niską emisją do atmosfery oraz realizacja projektowanej

sieci gazowej.

Wzrost  natężenia  ruchu  drogowego,  który  głównie  koncentrował  się  będzie  na  drogach

zapewniających obsługę komunikacyjną analizowanego obszaru planu, powoduje emisję hałasu i spalin

odczuwalną na terenach przylegających do dróg i terenach z nimi sąsiadujących. Środki zapobiegające

powstawaniu hałasu drogowego obejmują stosowanie różnych nawierzchni drogowych zapewniających

różny  poziom  efektywności  akustycznej,  stosowanie  ekranów  akustycznych,  innych  urządzeń

zmniejszających  poziom hałasu,  odpowiednie  zarządzanie  ruchem. Występuje problem konieczności

ograniczenia uciążliwości akustycznej oraz potrzeba utrzymania właściwego poziomu hałasu ze względu

na  występowanie  w  analizowanym  obszarze  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  i

zagrodowej,  które  to  tereny  zaliczane  są  do  terenów  podlegających  ochronie  akustycznej

(Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  8  października  2012r.  zmieniające  rozporządzenie  w

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112).
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9. Rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie  i  ograniczanie  negatywnych  oddziaływań  na  

środowisko.

Środowisko  obszaru  objętego  planem  cechuje  się  niewielkim  stopniem  przekształcenia. W celu

zapobiegania i ograniczania negatywnych oddziaływań na środowisko w planie wprowadzono następujące

ustalenia:

          9.1. Powietrze, w tym zapobieganie i ograniczanie powstawania odorów

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza

przed zanieczyszczeniem zalicza się:

• emisję  zorganizowaną  pochodzącą  ze  źródeł  punktowych  (lokalne  kotłownie,  ogrzewanie

budynków mieszkalnych tzw. niska emisja – z terenów sąsiadujących),

• emisję odorów z projektowanych terenów produkcji rolniczej.

Rodzaje  i  ilość  podstawowych  zanieczyszczeń  emitowanych  do  atmosfery  wynikają  przede

wszystkim z rodzaju i ilości spalanych paliw i maksymalnej obsady budynków inwentarskich.

Obowiązująca ustawa - Prawo ochrony środowiska, w zakresie ochrony powietrza, zapobiega powstawaniu

źródeł  emisji  substancji  zanieczyszczających.  Określa  ono  dopuszczalne  wartości  stężeń  substancji

zanieczyszczających w powietrzu dla jednostek organizacyjnych. 

Na  terenach  objętych  projektem  planu  najbardziej  uciążliwa  będzie  emisja  odorów  z  terenów

związanych z produkcją rolną, w szczególności pochodzących ze składowanego obornika i gnojowicy oraz z

wentylacji kaczników. Obecnie znane, dostępne techniki określają:

1. Sposoby przechowywania gnojowicy:

• wewnątrz budynku w głębokich kanałach pod podłogą,

• zbiorniki nadziemne,

• zbiorniki podziemne – laguny.

 2. Metody neutralizacji gnojowicy:

• stosowanie dodatków chemicznych i mikroorganizmów,

• tworzenie beztlenowych warunków przechowywania lub jej dodatkowe napowietrzanie,

• fermentacja metanowa – przetworzenie substratu na biogaz.

3. Sposoby przeciwdziałania powstawania odorów:

• odpowiednie żywienie zwierząt – zmniejszenie ilości białka ogólnego i ilości zadawanej paszy,

zwiększenie populacji bakterii utleniających powstały metan w żołądkach przeżuwaczy,

• częste usuwanie gnojowicy i wymiana ściółki, stosowanie dodatków do ściółki i odchodów,

• stosowanie mechanicznej wentylacji wyposażonej w biofiltry redukujące ilość amoniaku.

Kodeks  Przeciwdziałania  Uciążliwości  Zapachowej  opracowany  przez  Ministerstwo  Rolnictwa

określa następujące metody ograniczenia uciążliwości zapachowych pochodzących z rolnictwa:

Działania planistyczne

• odpowiednie  planowanie  przestrzenne  –  przemyślane  sytuowanie  zakładów  i  budynków

mieszkalnych aby zapobiec kolizji interesów; 

• właściwe usytuowanie  odpowietrzeń  zbiorników w celu ich oddalenia  od miejsc przebywania

ludzi; 
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• tworzenie  strefy  buforowej  –  np.  obszary  pokryte  roślinnością;  jest  to  sposób  unikania

ewentualnych  skarg  na  działalność  składowisk  odpadów,  oczyszczalni  ścieków,  ferm

hodowlanych; 

• kształtowanie krajobrazu - sadzenie drzew, roślinności średnio i wysokopiennej.

Działania techniczne:

• regulacja parametrów procesu (temperatura, ciśnienie, czas trwania, intensywność wentylacji); 

• spełnienie wymagań najlepszej dostępnej techniki BAT;  

• unikanie przerwania procesu beztlenowego; 

• aplikacja nawozów w czasie sprzyjającego przebiegu pogody (bezwietrzna, zamglona);      

• hermetyzacja - ograniczenie wydzielania odorów na zewnątrz budynków oraz z poszczególnych

operacji  technologicznych  (polega  m.in.  na  zastosowaniu  podwójnych  drzwi  wejściowych  i

wyjściowych,  eliminacji  niepotrzebnych  otworów,  prawidłowe  zaprojektowanie  instalacji

wentylacyjnej  w  obiegu zamkniętym  oraz  stosowanie  podciśnienia  –  kierowanie  powietrza  z

miejsca magazynowania odpadów (bunkra) do komory spalania); 

• prowadzenie transportu technologicznego materiałów produkcyjnych uciążliwych zapachowo w

szczelnie  zamkniętych  przewodach  -  ograniczenie  do  minimum  transportu  okresowego  w

pojemnikach;  

• stosowanie zamkniętych szczelnych zbiorników; 

• zakrywanie zbiorników i lagun cieczy emitujących substancje zapachowoczynne; 

• zastosowanie technik filtracyjnych – techniki adsorpcyjne (węgiel aktywny, tlenek glinu, zeolity)

techniki biologiczne (biofiltry, biopłuczki), techniki absorpcyjne (absorpcja wymywanie, absorpcja

katalityczna),

• spalanie termiczne, katalityczne, technologia plazmy nietermicznej,

• dezodoryzacja,

• ozonowanie,

• kondensacja.

Metody ograniczania emisji: 

1) żywienie zwierząt - optymalizacja składu pasz: 

• obniżenie poziomu białka ogólnego w mieszankach; 

• stosowanie żywienia fazowego; 

• optymalizacja stosunku białka i aminokwasów do energii; 

• poprawa jakości białka (dobór komponentów mieszanek, białko idealne); 

• stosowanie dodatków czystych aminokwasów (uzupełnienie niedoborów); 

• preparowanie pasz (poprawa strawności i higieny pasz); 

• stosowanie dodatków paszowych (substancje antybakteryjne, enzymy paszowe – saponiny, probiotyki,

kwasy organiczne – kwas benzoesowy (C7H6O2), wyciągi  z roślin,  włókna rozpuszczalne - wysłodki

buraczane, otręby sojowe, preparaty huminowe). 

2) techniczne: 

• optymalizacja mikroklimatu pomieszczeń inwentarskich; 

• poprawa jakości ściółki zastosowanej w budynku; 

• promieniowanie ultrafioletowe; 

• ozonowanie powietrza; 

30



• zastosowanie lamp kwarcowo-rtęciowych;  

•  stosowanie  wentylacji  mechanicznej  z  recyrkulacją,  która umożliwia  wewnętrzny  (zamknięty)  obieg

powietrza i zmniejsza wyrzut zanieczyszczeń powietrza do środowiska zewnętrznego; 

•  stosowanie biofiltrów (wypełnienie:  gleba,  torf, kompost,  kora, trociny – mieszanka:  torf,  kompost i

dodatek haloizytu); 

• zakładanie w rowach kanalizacyjnych systemu natryskowego i spryskiwanie ich kwasami; 

• stosowanie kurtyn wodnych przy wentylacji budynków inwentarskich; 

• podsuszanie pomiotu na taśmociągach nawozowych przy pomocy wentylacji; 

• metody zoohigieniczne - zabiegi mające utrzymać ściółkę w stanie względnie suchym; 

•  dodawanie  do  ściółki  preparatów  chemicznych,  mineralnych  lub  mikrobiologicznych,  które  wiążą

amoniak  w  trwałe  połączenia  chemiczne,  osuszają  oraz  zmniejszają  pH  ściółki  -  do  neutralizacji

amoniaku  używane  są:  formaldehyd,  wapno  palone,  superfosfat,  kwasy  organiczne  (octowy,

propionowy),  różnorodne  preparaty  fungistyczne,  glinokrzemiany  –  kaolin,  zeolit,  bentonit,  dolomit,

pewne odmiany węgla brunatnego, preparaty torfowe, saponiny oraz preparaty zawierające liofilizowane

niepatogenne mikroorganizmy, a także torf; 

•  organizowanie  stref  izolacyjnych  i  ochronnych,  z  uwzględnieniem  zasady  stosowania  gatunków

rodzimych w krajobrazie otwartym, zasad ich doboru zgodnie z charakterystyką gatunku (szybki wzrost,

gęstość  korony)  oraz  ze  wskazaniem  dostosowywania  nasadzeń  do  potrzeb  bytowych  ptaków,  z

udziałem drzew : 

-  wysokich:  buk  zwyczajny,  grab  zwyczajny,  klon  (zwyczajny),  jesion  wyniosły,  wiąz  (polny  lub

szypułkowy), lipa drobnolistna, dąb (szypułkowy, bezszypułkowy), sosna czarna, modrzew europejski; 

- średniowysokich:, olsza czarna, grab zwyczajny, wierzba iwa, jarząb pospolity; 

oraz krzewów: głóg, śnieguliczka biała, liguster pospolity, suchodrzew tatarski, dereń biały lub lilak. 

W celu poprawy jakości stanu istniejącego atmosfery oraz przeciwdziałaniu powstawaniu

odorów w planie ustalono następujące działania: 

1) oddalenie planowanej fermy kaczników od istniejących zabudowań,

2) zalesienie znacznych powierzchni nieużytkowanych gruntów rolnych od strony miejscowości

Bogdanów  Kolonia,  które  rozpatrywane  łącznie  z  planowanymi  zalesieniami  w  otoczeniu

obszaru  opracowania  wynikającymi  ze  studium  uwarunkowań  stworzą  naturalną  strefę

buforową dla rozprzestrzeniania się odorów i hałasu,

3) stosowanie  instalacji  na  paliwa  charakteryzujące  się  niskimi  wskaźnikami  emisyjnymi  tj.

paliwa płynne, gaz ziemny, energie elektryczną,

4) realizację  indywidualnych  instalacji  bazujących  na  odnawialnych  źródłach  energii,  w  tym

kolektorów dachowych i gruntowych z wykorzystaniem pompy ciepła.

5) wprowadzenie nasadzeń w formie alei drzew wzdłuż dróg publicznych,

6) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i proj. sieci gazowej oraz indywidualnych zbiorników,

7) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
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8) ograniczenie maksymalnej liczby DJP do 40 w terenie RM i 210 w terenach RU i R;

9) zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii;

10) gromadzenie,  składowanie  i  przechowywanie  odpadów  i  surowców  takich  jak  obornik,

gnojowica,  padłe  sztuki  inwentarza  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi  z  zakresu  ochrony

środowiska i prawa wodnego, w zamkniętych obiektach lub budynkach, w sposób szczelnie

izolujący odpady i  surowce od podłoża gruntowego i wód gruntowych i  z zastosowaniem

technik ograniczających rozprzestrzenianie odorów

11) ochrona wód podziemnych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa wodnego,

12) zakaz likwidacji zieleni przywodnej w terenie o symbolu 1WS; pozostałe zasady dotyczące

ochrony wód płynących rzeki Bogdanki zgodnie z przepisami  odrębnymi z zakresu prawa

wodnego.

Najkorzystniejszym  sposobem  eliminacji  odorów  jest  eliminacja  źródeł  odorów  lub  unikanie

wprowadzania  takich  źródeł.  Jednakże  z  uwagi  na  cel  opracowania  projektu  planu  mającego  stworzyć

warunki  realizacji  terenów  związanych  z  produkcją  rolniczą  przy  uwzględnieniu  konieczności  ochrony

środowiska należy poszukiwać rozwiązań  technicznych i systemowych ograniczających rozprzestrzenianie

się  odorów.  Ponieważ  obecne  rozwiązania  techniczne  nie  umożliwiają  całkowitej  eliminacji  odorów

pochodzących z produkcji zwierzęcej, najważniejszym czynnikiem ograniczającym jest lokalizacja ich źródła

w miejscu, którego cechy, otoczenie i warunki naturalne ograniczają ich rozprzestrzenianie się. Wytypowany

teren położony na północny-wschód od zabudowań  miejscowości  Bogdanów Kolonia,  oddzielony jest od

nich  szeroką  doliną  rzeki  Bogdanki,  terenami  leśnymi  i  pasami  zadrzewień.  Projekt  planu  przewiduje

wprowadzenie zalesień dookoła projektowanego źródła odorów, co będzie stanowiło dodatkową barierę dla

ich rozprzestrzeniania. Należy także zwrócić uwagę, że przy dominujących wiatrach południowo-zachodnich

występujących w regionie, przez większą część roku odory będą wywiewane w kierunku niezabudowanych

terenów rolnych, na których planuje się wprowadzenie zalesień.

W oparciu o przeprowadzony wywiad z wieloletnim hodowcą drobiu ze Śląska autor prognozy zaznacza, że

przy  obecnych  dostępnych  technikach,  nie  jest  możliwe  wprowadzenie  systemu  całkowitego  usuwania

odorów z powietrza wyrzucanego przez wentylację mechaniczną  kaczników z uwagi na brak dostępnych

technologii  filtracyjnych  umożliwiających  odseparowanie  wszystkich  związków  organicznych  i

nieorganicznych powodujących powstawanie odorów w objętościach powietrza koniecznych do wymiany w

ramach wymaganej krotności wymiany powietrza w budynku kacznika. Stosowanie biofiltrów jest możliwe w

kontrolowanym procesie składowania i fermentacji obornika i gnojowicy.

9.2. Wody i gleby

Na  jakość  wód  i  stan  gleb  zasadniczy  wpływ  ma  sposób  prowadzenia  gospodarki  odpadami,

gospodarki ściekami i sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych.

Wytwarzanie i składowanie odpadów

W wyniku wprowadzenia ustaleniami planu dopuszczenia do intensyfikacji zabudowy usługowej ilość

wytwarzanych odpadów wzrośnie.

W projekcie planu w zakresie gospodarki odpadami ustalono:  gromadzenie i usuwanie odpadów

na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu gospodarowania odpadami oraz gminnych

przepisach porządkowych. W granicach terenu 1RU odbiór odpadów i surowców przez koncesjonowaną

firmę  na  zasadach  określonych  w  przepisach  odrębnych  z  zakresu  gospodarowania  odpadami.
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Gromadzenie, składowanie i przechowywanie odpadów i surowców takich jak obornik, gnojowica, padłe

sztuki inwentarza zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i  prawa wodnego, w

zamkniętych  obiektach  lub  budynkach,  w  sposób  szczelnie  izolujący  odpady  i  surowce  od  podłoża

gruntowego i wód gruntowych.

Nadrzędnym celem działań towarzyszących realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego jest ograniczenie do minimum negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, co w

konsekwencji wpłynie na wygląd, estetykę i czystość. 

Odprowadzenie ścieków, wód opadowych i roztopowych

Konsekwencją  prowadzenia  działalności  na  terenach  objętych  ustaleniami  analizowanej  planu

miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest wytwarzanie ścieków komunalnych, przemysłowych i

opadowych.

Ustalenia  planu  w  zakresie  gospodarki  ściekowej  określają  nakazy  chroniące  jakość  wód

powierzchniowych i podziemnych oraz gleb,, tj.:

1. odprowadzenie  ścieków komunalnych  i  przemysłowych  z  terenu  1RU do szczelnych  zbiorników

bezodpływowych;

2. odprowadzenie  ścieków komunalnych z pozostałych  terenów zgodnie  z przepisami odrębnymi  z

zakresu  utrzymania  czystości  i porządku  w gminach  –  obszar  opracowania  znajduje  się  poza

granicami aglomeracji ściekowej.

3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu działki budowlanej w sposób niewpływający

na  warunki  środowiskowe  sąsiednich  nieruchomości  a  z  terenów  dróg,  parkingów  i  innych

powierzchni  utwardzonych  wymaga  zastosowania  urządzeń  do  redukcji  zanieczyszczeń  do

poziomów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

Obszar  opracowania  znajduje  się  poza  wyznaczonym  obszarem  aglomeracji  ściekowej  gminy  Wola

Krzysztoporska  i  poza  obszarem  aglomeracji  ściekowej  miasta  Piotrków  Trybunalski.  Istniejące  obiekty

posiadają indywidualne systemy odprowadzania ścieków.

Przyjęte  w  analizowanym  planie  rozwiązania  są  zgodne  z  dotychczasową  polityką  gminy  w  zakresie

porządkowania  gospodarki  wodno-ściekowej  oraz  spełniają  wymogi  ochrony  środowiska.  W  celu

zabezpieczenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych niezbędne jest konsekwentne egzekwowanie

wykluczenia  możliwości  bezpośredniego  odprowadzania  ścieków,  w  tym  opadowych  i  roztopowych,  do

gruntu i cieków w szczególności z terenów składowych i komunikacyjnych.

9.3. Korzystanie z zasobów środowiska

Zaopatrzenie  w  wodę  realizowane  będzie  z  rozdzielczej  sieci  wodociągowej  istniejącej  

i projektowanej gminnej sieci wodociągowej czerpiącej z ujęcia w Kacprowie. Realizacja przeciwpożarowego

zaopatrzenia w wodę prowadzona będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Większość obszaru opracowania przeznacza się na funkcje przyrodnicze. Tereny objęte zmianą planu nie

wymagają wyłączenia z użytkowania rolnego, gdyż nie występują w nim grunty rolne klasy bonitacyjnej I-III.

9.4. Ochrona krajobrazu

W  zakresie  ogólnym  w  projekcie  planu  ustala  się  następujące  zasady  wpływające  na  jakość

krajobrazu:

• zachowanie  w  sposobie  zagospodarowania  terenu,  odpowiednich  proporcji  między  zabudowaną,  a

niezabudowaną częścią terenu inwestycji, określonych wskaźnikami zawartymi w uchwale;
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• nakaz uwzględniania nieprzekraczalnych linii zabudowy określonych na Rysunku Planu oraz ustalonych

wskaźników zagospodarowania terenu

• parametry nowo wydzielanych działek budowlanych;

• parametry nowo realizowanych obiektów, zasady remontów i modernizacji zachowywanych;

• dopuszcza się modernizację linii średniego i niskiego napięcia w wykonaniu kablowym;

• dopuszcza się realizację nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż dróg lokalnych.

Projekt  planu nie przewiduje  wprowadzania  zasadniczych  zmian  w krajobrazie  terenu.  Nowa zabudowa

związana z produkcją rolniczą będzie osłonięta zadrzewieniami i zalesieniami.

9.5. Emisja hałasu

W projekcie planu dla terenów zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej  i  zabudowy zagrodowej

ustalono  dopuszczalne  poziomy hałasu  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w  przepisach  odrębnych.  Dla

ograniczenia  negatywnych  oddziaływań  hałasu  samochodowego  istotne  znaczenie  będzie  miała

odpowiednia  organizacja  ruchu drogowego.  Odczuwalny może być  również  hałas  emitowany przez  linie

energetyczne – problem ten można rozwiązać poprzez skablowanie linii napowietrznych.

Hałas emitowany z budynków inwentarskich przewidywanych do realizacji na terenie związanym z

produkcja  rolną  związany  z  bytowaniem  żywego  inwentarza  będzie  ograniczony  poprzez  utrzymywanie

inwentarza  w  zamkniętych  budynkach  a  także  lokalizację  planowanego  przedsięwzięcia  w  znacznej

odległości od budynków mieszkalnych.

 9.6. Emisja pól magnetycznych

Źródłem  pola  elektromagnetycznego  są  stacje  radiowe,  telewizyjne  i  telefonii  komórkowej,

medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, urządzenia przemysłowe i gospodarstwa domowego

oraz  systemy  przesyłowe  energii  elektrycznej. Promieniowanie  jonizujące  jest  elementem  środowiska

naturalnego. Na analizowanym terenie występują źródła promieniowania elektromagnetycznego w postaci

linii energetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej.

Dopuszczalny  poziom  pól  elektromagnetycznych  określa  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  

z  dnia  17  grudnia  2019  r.  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  

w środowisku. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i  dostępnych dla ludzi  pomiary

wykonywane  są  ustawowo  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska.  Wyniki  pomiarów

przeprowadzonych  w  trzech  punktach  miasta  wskazują,  iż  w  żadnym  badanym  punkcie  nie  wystąpiły

przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych

9.7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

W projekcie planu wprowadzono zakaz realizacji  zakładów stwarzających możliwość  wystąpienia

poważnej  awarii.  Ustalono  zakaz  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na

środowisko określonych w przepisach odrębnych. 

Potencjalne  zagrożenia  środowiska  stwarzają  odpady  i  surowce  tymczasowo  składowane  na  terenie

związanym  z produkcją  rolną.  Sposób ich składowania  zgodnie  z ustaleniami planu (szczelne  zbiorniki)

będzie zabezpieczał środowisko przed przedostawaniem się zanieczyszczeń i niebezpiecznych związków.

Potencjalnym  źródłem zagrożenia  dla gleb  i  wód gruntowych są  również  nieujmowane wody opadowe i

roztopowe z terenów składowych i komunikacyjnych.

Ponad to potencjalne źródła zagrożeń  stanowią drogi, gdzie mogą wystąpić  awarie w transporcie

samochodowym podczas przewozu gazu propan – butan, NH3 oraz paliw płynnych. 
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9.8. Środowisko biologiczne

Analizowany obszar jest terenem niezurbanizowanym położonym w granicach gminy wiejskiej. Nie

występują  tu  obiekty  i  obszary  przyrodnicze  chronione,  ani  tereny  wchodzące  w  skład  przyrodniczego

systemu  gminy.  W  celu  zachowania  równowagi  między  terenami  zainwestowanymi  i  w  użytkowaniu

przyrodniczym  w projekcie ustalono udział  powierzchni  biologicznie  czynnych,  maksymalną  powierzchnię

zabudowy dla terenów zabudowy oraz wskaźnik intensywności zabudowy. 

Odpowiednie wielkości wymienionych parametrów dla określonych rodzajów zabudowy zawiera tabela. 

Przeznaczenie

podstawowe terenu

Max. % powierzchni

zabudowy

Min. % powierzchni

biologicznie czynnej
Intensywność zabudowy

MN 30 40,00%  Od 0.01 do 0.8

RM 30 40,00%  Od 0.01 do 0.8

RU 30 40,00%  Od 0.01 do 0.5

Środowisko biologiczne chronią zapisy określające:

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko oraz zakaz

lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii,

• nakaz wykorzystania  gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania,  z  zachowaniem  w

sposobie zagospodarowania terenu, odpowiednich proporcji między zabudowaną, a niezabudowaną

częścią działki (lub terenu inwestycji), określonych wskaźnikami zawartymi w uchwale,

• obowiązek odprowadzenia ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

• odprowadzania wód deszczowych  z terenu działki budowlanej w sposób niewpływający na warunki

środowiskowe  sąsiednich  nieruchomości,  a  z  terenów  dróg,  parkingów  i  innych  powierzchni

utwardzonych  wymaga  zastosowania  urządzeń  do  redukcji  zanieczyszczeń  do  poziomów

wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;,

• konieczność  utrzymania  gospodarki  odpadami  komunalnymi  i   innymi  odpadami  na  zasadach

określonych w przepisach odrębnych z zakresu gospodarowania odpadami oraz gminnych przepisach

porządkowych.  W granicach terenu 1RU odbiór odpadów i surowców przez koncesjonowaną firmę na

zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu gospodarowania odpadami

• stosowanie  paliw  charakteryzujących  się  niskimi  wskaźnikami  emisyjnymi  tj.  paliwa  płynne,  gaz

ziemny, energie elektryczną,

• realizację indywidualnych instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii, w tym kolektorów

dachowych i gruntowych z wykorzystaniem pompy ciepła.

9.9. Ludzie

Przestrzeganie  przepisów  ustanowionych  w  projekcie  planu  powoduje  eliminację  zagrożeń  dla

zdrowia ludzi. W szczególności dotyczy to zapisów określających:

• nieprzekraczalne  linie  zabudowy  określające  lokalizację  obiektów  budowlanych  od  dróg  

i sieci infrastruktury technicznej,

• proporcje pomiędzy terenami przeznaczonymi do zabudowy i biologicznie czynnymi,

• zasady odprowadzania ścieków i usuwania odpadów,

• zasady modernizacji układu komunikacyjnego,

• zasady budowy i funkcjonowania sieci infrastruktury technicznej,

• realizowanie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę zgodnie z przepisami odrębnymi,

• zakaz  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz
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zakaz lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii,

• zasady kształtowania przestrzeni publicznych,

• w  obrębie  strefy  ochronnej  napowietrznej  linii  elektroenergetycznej  średniego  napięcia  15  kV

wyznaczonej w odległości po 7,5 m od osi tej linii  zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi.

9.10 . Dobra kultury

Na obszarze planu nie występują obiekty i obszary wymagające ochrony jako elementy dziedzictwa

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej w rozumieniu ustawy.

10. Propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowień  

projektu planu oraz częstotliwości jego przeprowadzania.

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ani prawo ochrony środowiska nie definiują metod

analizy skutków realizacji postanowień projektu planu oraz metod jego przeprowadzania. Skutki te mogą być

poddawane analizie na etapie opracowywania:

• oceny aktualności studium i planów miejscowych,  obligatoryjnie sporządzanej  przynajmniej raz w

czasie trwania kadencji Rady Gminy,

• analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia nowego planu miejscowego dla analizowanego

obszaru,

• opracowywania  uwarunkowań  do  nowego studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania

przestrzennego.

11. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu.

Różne  rodzaje  emitowanych  zanieczyszczeń  mogą  być  przenoszone  w środowisku na  znaczne

odległości  najczęściej  drogą  powietrzną  lub  wodną.  Każde  zanieczyszczenie  emitowane  do  atmosfery

zostaje po pewnym czasie z niej  usunięte.  Realizacja zabudowy komercyjnej,  usługowej,  produkcyjnej  z

uwzględnieniem  zasad ochrony środowiska zapisanych  w projekcie uchwały  nie  przyczyni  się  do  emisji

zanieczyszczeń, które mogą być odczuwalne na terenach sąsiednich i przenoszone na większe odległości.

Z uwagi na lokalizacje analizowanego obszaru nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie realizowanych w

oparciu o ustalenia planu form zagospodarowania terenu.

12. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych analizowanego projektu planu

  12.0. Analiza prawidłowości lokalizacji planowanych funkcji użytkowych

Podstawowym  zadaniem  projektowanego  planu  miejscowego  jest  wskazanie  najdogodniejszej

lokalizacji  planowanej fermy kaczników i ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania terenu mając na

uwadze  konieczność  ograniczenia  oddziaływania  ww.  inwestycji  na  ludzi,  wody  powierzchniowe  i

podziemne, powierzchnie ziemi, emisji hałasu, uciążliwości odorowych i związków azotu. Oddziaływanie na

ludzi  jest  wypadkową  oddziaływania  na  elementy  środowiska  przyrodniczego,  a  zatem  poniższe

oddziaływania na elementy nieożywione, należy w konsekwencji traktować jako oddziaływania na zdrowie i

życie człowieka.

Plan  ogranicza  także  lokalizację   przedsięwzięć  związanych  z  chowem  lub hodowlą  zwierząt,
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zaliczanych  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  w  terenach  R,

dopuszczając  lokalizację  maksymalnie  jednego  siedliska  rolniczego  w  ramach  jednego  gospodarstwa

rolnego, funkcjonującego w granicach obszaru planu. Teoretycznie możliwe jest zatem zlokalizowanie na

podstawie  przepisów  odrębnych  funkcji  związanych  z  chowem  lub  hodowlą  zwierząt  potencjalnie

oddziaływających na środowisko na każdej działce znajdujących się w wyznaczonych terenach rolnych. W

obszarze  planu  znajduje  się  15  działek  rolnych,  których  powierzchnia  umożliwia  lokalizację  chowu  lub

hodowli  zwierząt  w  ilości  kwalifikującej  jako  przedsięwzięcie  potencjalnie  oddziałujące  na  środowisko.

Mniejsze  działki  rolne  po  północnej  stronie  drogi  1KDL  ze  względu  na  powierzchnię  i  proporcje  nie

umożliwiają  lokalizacji  zabudowy  koniecznej  do  realizacji  takiego  przedsięwzięcia  i  zostały  pominięte  w

niniejszej analizie. 

Analiza zestawia ze sobą dwa warianty: 

1. Najbardziej  prawdopodobny,  w stosunku do którego toczą  się  już  odrębne procedury,  w którym

funkcje uciążliwe zlokalizowane zostaną na wyznaczonym w tym celu terenie 1RU,

2. Maksymalny, a zarazem najmniej prawdopodobny z uwagi na brak wniosków w tym zakresie i brak

dogodnych  dojazdów  do  nieruchomości,  w  którym  funkcje  uciążliwe  zlokalizowane  zostaną  na

każdej z 15 działek spełniających warunki przestrzenne ich lokalizacji w terenach R i RU. 

Uciążliwości odorowe i hałas

1. W projekcie planu wskazano lokalizację terenu o symbolu 1RU z przeznaczeniem podstawowym

umożliwiającym realizację planowanej fermy. Teren znajduje się w odległości ok. 550 na południowy

zachód  od  najbliższych  zabudowań  miejscowości  Bogdanów  Kolonia  i  ok.  370  na  południe  od

najbliższych zabudowań miejscowości Wola Bogdanowska. Najbliższy powierzchniowy ciek wodny

–  rzeka  Bogdanówka  znajduje  się  około  450  m na  południe  od  granicy  terenu  1RU  –  obszar

znajdujący  się  pomiędzy  rzeką  a  terenem  1RU  jest  płaski,  różnica  wysokości  względnych  nie

przekracza 2 m. Od strony północno-wschodniej i północnej miejscowości Bogdanów Kolonia i Wola

Bogdanowska w stanie istniejącym znajduje się pas zadrzewień i zalesień o miąższości około 300

m.  Wg wygenerowanej  na  wskazanym  obszarze  róży  wiatrów,  w  ciągu  roku  dominują  wiatry

zachodnie i południkowo-zachodnie (pkt. 3.5 prognozy). 

2. W  projekcie  planu  ograniczono   lokalizację   przedsięwzięć  związanych  z  chowem  lub hodowlą

zwierząt, zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w

terenach R, dopuszczając lokalizację maksymalnie jednego siedliska rolniczego w ramach jednego

gospodarstwa  rolnego,  funkcjonującego  w  granicach  obszaru  planu.  Tereny  rolne  występują  w

całym obszarze planu. Tereny 1-3R znajdują  się  w zbliżonej  lokalizacji  do terenu 1RU, a zatem

ograniczenie emisji odorów z tych terenów należy traktować w podobny sposób jak z terenu 1RU –

wg pkt.1. Tereny 4R i 5R znajdują się w sąsiedztwie zabudowań miejscowości Bogdanów Kolonia,

na północny wschód od nich.

Oddziaływanie uciążliwości odorowych i hałasu pochodzących z planowanej fermy w terenie 1RU i

terenów  1-3R  zostaną  w  znaczący  sposób  ograniczone  poprzez  zachowanie  znacznej  odległości  od

najbliższych  zabudowań  mieszkaniowych  miejscowości  Bogdanów  Kolonia  i  Wola  Bogdanowska  i

zlokalizowanie funkcji związanych z chowem lub hodowlą zwierząt po ich stronie zawietrznej przez większą
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część roku (lokalizacja po korzystnej stronie względem terenów mieszkaniowych dotyczy także terenów 4-

5R). W czasie występowania wiatrów przeciwnych, zanieczyszczenia i hałas z terenów 1RU i 1-3R będą

propagować w kierunku terenów zabudowanych, czemu przeciwdziałać będzie naturalna bariera izolacyjna

złożona z zieleni średniej i wysokiej. Projekt planu przewiduje dogęszczenie istniejącego pasa zadrzewień

buforujących  tereny  mieszkaniowe  od  planowanej  inwestycji.  Całkowite  wyeliminowanie  uciążliwości

odorowych, pomimo zapisanych w planie ustaleń  nie jest możliwe, chociażby ze względu na  sprawność

urządzeń  ograniczających  rozprzestrzenianie  się  odorów  oraz  konieczność  opróżniania  szczelnych

zbiorników  i  przewozu  odpadów  pochodzących  z  produkcji  rolniczej.  Możliwe  jest  także  przenoszenie

odorów na obszary zabudowane znajdujące się w większej odległości od planowanej lokalizacji, które nie są

oddzielone barierą ochronną, tj. miejscowości Kacprów i Wola Krzysztoporska, a w wariancie maksymalnym

z  terenów  4-5R   także  na  zabudowania  miejscowości  Bogdanów  Kolonia.  Plan  wprowadza   nakaz

stosowania  rozwiązań  redukujących  rozprzestrzenianie  się  uciążliwości  odorowych  i  emisji  pyłów  z

przestrzeni budynków inwentarskich, a zatem należy wnioskować, że emisja odorów z wszystkich terenów

RU i R będzie w znaczący sposób ograniczona.

Powierzchnia ziemi i wody

Powierzchnia  ziemi  w  związku  z  planowaną  inwestycją  zostanie  przekształcona  w  zakresie

związanym  z  fazą  realizacji  inwestycji,  będzie  obejmowała  budowę  budynków  inwentarskich,  dróg  i

utwardzonych  placów.  W  fazie  funkcjonowania  możliwe  są  zmiany  w  strukturze  powierzchni  ziemi

spowodowane ruchem pojazdów poza terenami utwardzonymi, spływem wód opadowych i roztopowych z

nawierzchni  utwardzonych  oraz  w  związku  z  ewentualnymi  awariami  na  terenie  fermy  –  tego  typu

oddziaływania  są  poza  możliwością  podjęcia  działań  zapobiegawczych  i  ochronnych  wynikających  z

ustalenia zasad zabudowy i zagospodarowania terenu w planie miejscowym.

 Jakakolwiek lokalizacja intensywnej  produkcji  zwierzęcej  niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczenia

wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności w związku z awarią lub przepełnieniem obiektów i

urządzeń służących do gromadzenia odpadów. Na etapie sporządzenia planu miejscowego można zatem

jedynie ustalić konieczność stosowania rozwiązań izolujących gromadzone zanieczyszczenia od środowiska

gruntowo-wodnego, natomiast w fazie funkcjonowania, ochrona przed przedostawaniem się zanieczyszczeń

do  ziemi  i  wód  zależy  od  organizacji  funkcjonowania  fermy,  przestrzegania  terminowego  opróżniania

zbiorników,  stałej  kontroli  drożności  przewodów  i  poziomów  zanieczyszczeń.  Projekt  planu  przewiduje

doprowadzenie  drogi  do planowanej  fermy w terenie 1RU, tereny 3-5R znajdują  się  w sąsiedztwie  dróg

publicznych  lub  wewnętrznych,  co  umożliwi  wywóz  odpadów  powstałych  w  czasie  produkcji  rolniczej.

Lokalizacja  chowu  i  hodowli  zwierząt  w  terenach  1-2R  z  uwagi  na  brak  istniejących  i  wyznaczonych

dojazdów jest mało prawdopodobna z uwagi na wysokie koszty urządzenia dogodnych dojazdów.

Konflikty

Lokalizacja zabudowy związanej z intensywną  produkcją zwierzęcą  może rodzić  sprzeciwy wśród

mieszkańców miejscowości znajdujących się  najbliżej  planowanej  inwestycji. Głównym problemem w tym

wypadku są uciążliwości odorowe, które jak wykazano we wcześniejszej części analizy wystąpią  pomimo

zastosowania  najlepszych  rozwiązań  w  zakresie  lokalizacji  fermy  i  najnowocześniejszych  rozwiązań

technicznych.  Także  plany  inwestycyjne  mieszkańców  na  terenach  otaczających  fermę,  związane  z

rekreacją,  mieszkalnictwem  i  wypoczynkiem  mogą  wchodzić  w  konflikt  z  planowaną  inwestycją.  Projekt

planu, poza opisanymi wcześniej ustaleniami lokalizacyjnymi, w otoczeniu planowanej fermy nie przewiduje
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form zagospodarowania terenu związanych z rekreacją i wypoczynkiem. Funkcje mieszkaniowe mogą być

realizowane w ramach dopuszczonej w terenach RM i R zabudowy zagrodowej, których możliwość realizacji

wynika z odrębnych przepisów związanych z ustrojem rolnym. Projekt planu nie zakazuje tego typu funkcji,

pozostawiając w gestii inwestorów  ostateczną decyzję o lokalizacji tego typu zabudowy. Należy wspomnieć,

że  w  obecnym  stanie  prawnym  w  Polsce,  odory  nie  są  określane  jako  zanieczyszczenia,  których

dopuszczalne  poziomy  regulują  przepisy  i  które  podlegają  monitoringowi  przez  inspektoraty  ochrony

środowiska. W  ramach  zabudowy  zagrodowej  w  terenach  R  mogą  być  teoretycznie  lokalizowane

przedsięwzięcia  związane  z  chowem  lub hodowlą  zwierząt,  zaliczane  do  przedsięwzięć  mogących

potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  wchodzące  w  konflikt  z  zabudową  mieszkaniową.

Przewiduje się jednak, że decyzje potencjalnych inwestorów co do lokalizacji w siedlisku rolniczym funkcji

związanej  z  chowem  i  hodowlą  zwierząt  obok  funkcji  mieszkaniowej,  będą  podejmowane  przez  tych

inwestorów po przeanalizowaniu potencjalnych uciążliwości dla funkcji własnych i sąsiedzkich.

              Wnioski

1. Mając na uwadze przedstawione powyżej  argumenty uzasadniające lokalizację planowanej  fermy

drobiu  w  terenie  1RU  i  terenach  1-3R  w  oddaleniu  od  zabudowań  mieszkalnych  i  cieków

powierzchniowych,  dominujące  kierunki  wiatru  a  także  zastosowane  rozwiązania  ograniczające

rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń:  pasy zieleni buforowej i rozwiązania technologiczne (pkt 9

prognozy), należy stwierdzić,  że planowana lokalizacja została wytypowana w sposób prawidłowy,

wykorzystując i  wzmacniając istniejące,  naturalne bariery.  Całkowite wyeliminowanie  uciążliwości

nie  jest  możliwe,  natomiast  wskazana  lokalizacja  w  znaczący  sposób  ogranicza  negatywne

oddziaływania na środowisko przyrodnicze a w konsekwencji na człowieka.

2. Wariant maksymalny, przewidujący lokalizację funkcji potencjalnie oddziałujących na środowisko na

każdej z 15 działek umożliwiających tę lokalizację, można podzielić obszarowo na 2 jednostki: 

• tereny 1-3R, których lokalizacja posiada podobne cechy jak lokalizacja terenu 1RU i dla których

wnioski są analogiczne,

• tereny 4-5R, których lokalizacja w sąsiedztwie zabudowań miejscowości Bogdanów Kolonia może

stwarzać potencjalne konflikty przestrzenno-środowiskowe. Eliminacja ewentualnych uciążliwości z

tych  terenów  w  oparciu  o  ustalenia  planu  (nakaz  stosowania  rozwiązań  redukujących

rozprzestrzenianie się odoru i pyłów, zasady postępowania z nawozami, ochrona wód podziemnych

wg przepisów odrębnych, ograniczenie liczby siedlisk) oraz przepisy odrębne (odległości zabudowy

od cieków wodnych), w znacznej mierze rozwiązują potencjalne konflikty. Należy mieć na uwadze

fakt,  że  tereny  te  w  stanie  istniejącym  są  użytkowanymi  łąkami  (fakt  potwierdzony  w  czasie

inwentaryzacji)  a właściciele nie składali  wniosków o zmianę  przeznaczenia  tych terenów w celu

umożliwienia chowu i hodowli zwierząt w zakresie kwalifikującym je jako uciążliwe dla środowiska

(wnioski dotyczyły umożliwienia lokalizacji pasieki, funkcji rekreacyjnych i zagrodowych).

12.1. Zgodność projektowanego zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami określonymi

w opracowaniu ekofizjograficznym 

W  projekcie  planu  uwzględniono  wszystkie  wytyczne  sformułowane  w  Opracowaniu

ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby planu. Utrzymano zasadnicze funkcje przyrodnicze związane

z  rolnictwem  i  leśnictwem,  zachowano  rzekę  Bogdankę,  wprowadzono  znaczne  powierzchnie  zalesień.

Zaprojektowano  teren  związany  z  produkcją  rolniczą  przy  uwzględnieniu  wymogów ochrony środowiska
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wynikających  z  odrębnych  przepisów  poprzez  ustalenia  dotyczące  odprowadzania  ścieków i  sposobów

składowania  odpadów  z  produkcji  rolniczej.  Ograniczono  możliwości  realizacji  przedsięwzięć  mogących

oddziaływać na środowisko a także zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Ustalono

niezbędne parametry zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady ochrony środowiska i ładu

przestrzennego.  Wysoki  poziom  wód  gruntowych  i  warunki  gruntowe  utrudniające  budownictwo  są

problemami, które powinny zostać rozwiązane na etapie opracowania projektu budowlanego.

Projekt planu zlokalizowany jest poza obszarami: 

• narażonymi na osuwanie się mas ziemnych,

• złóż, terenów i obszarów górniczych,

• o nachyleniu terenu powyżej 20%,

• szczególnego zagrożenia powodzią.

12.2. Zgodność projektowanego zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami określonymi

w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Opracowując  projekt  uwzględniono  założenia  polityki  przestrzennej  wytyczone  w  Studium

uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wola  Krzysztoporska.  W  zakresie

przeznaczenia  terenów  dla  analizowanego  obszaru projekt  planu  utrzymuje  założone  w  Studium

przeznaczenie  i  wskaźniki  zagospodarowania  a  także  minimalne  linie  zabudowy.  Przewiduje  lokalizację

funkcji związanej z produkcją rolniczą w terenach rolniczych, a na gruntach rolnych o najniższej przydatności

przewiduje  wprowadzenie  zalesień.  Utrzymuje  enklawy  leśne,  rzekę  Bogdankę  oraz  istniejące  tereny

zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Analiza zgodności ustaleń projektu planu z ustaleniami studium w terenach rolnych:

Ustalenia  studium dla  objętych  projektem
mpzp terenów rolniczych

Ustalenia projektu planu dla Zgodność studium i projektu planu - wnioski

1) ochrona przed zmianą przeznaczenia na
cele  nierolnicze  gruntów  ii  i  iii  klasy
bonitacyjnej;

Brak gruntów rolnych klasy i-iii w obszarze
planu

Nie dotyczy

2) wykorzystanie terenu na cele produkcji
rolniczej  i  ograniczaniu  przeznaczania  na
cele nierolnicze.

Ustalenie  przeznaczenia  terenów:  r-tereny
rolnicze, rm – tereny zabudowy zagrodowej,  ru -
teren  obsługi  produkcji  w  gospodarstwach
rolnych,  hodowlanych,  ogrodniczych,  oraz
gospodarstwach leśnych i rybackich.

Projekt planu nie narusza ustaleń studium,
utrzymując  rolnicze  użytkowanie  terenów
rolnych wyznaczonych w studium, zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie wymaganego
zakresu projektu planu miejscowego.

3) poprawianie ich wartości użytkowej oraz
zapobieganie obniżania ich produkcyjności.

Ustalenie  zasad  ochrony  środowiska  i
możliwości  realizacji  zabudowy  rolniczej
poprzez uzasadnione wskazanie lokalizacji
planowanej  fermy  drobiu  a  także
ograniczenie  możliwości  realizacji
zabudowy zagrodowej w terenach rolnych.

Projekt  planu  odnosi  się  do  wszystkich
terenów  użytkowanych  rolniczo,  zarówno
upraw  polowych,  łąk  i  pastwisk  jak  i
zabudowy związanej z produkcją rolniczą  i
zabudowy  zagrodowej,  ustalając  zasady  i
ograniczenia  w  ich  realizacji,  a  zatem
przyczynia  się  do  poprawy  ich  wartości
użytkowej.

4)  ochrona  gruntów  rolnych  przed
rozproszoną zabudową.

Ustalenie  jednoznacznej,  wynikającej  z
analizy lokalizacji terenu produkcji rolniczej
oraz  terenu  zabudowy  zagrodowej  i
wyznaczenie  dróg  wewnętrznych  do  tych
terenów.

W ramach terenów ru i rm wskazanie co do
lokalizacji  zabudowy  zostało  przesądzone
stanem  istniejącym  oraz  analizą.  W
terenach  r,  ewentualne  siedliska  rolnicze,
które mogły by powstać w ramach każdego
gospodarstwa  rolnego  ze  względu  na
dostępność  komunikacyjną
najprawdopodobniej  realizowane  będą  w
sąsiedztwie wyznaczonych dróg, co ochroni
te  tereny  przed  rozpraszaniem  zabudowy
pomimo  braku  jednoznacznego  zapisu  w
uchwale.

5) w miarę możliwości osłanianie istniejącej
zabudowy  uciążliwej  dla  środowiska,
dysharmonijnej  w  krajobrazie  pasmami

Wokół  terenu  ru  od  strony  miejscowości
bogdanów  kolonia  wyznaczono  tereny
leśne i zalesień.

Wyznaczone strefy buforowe zbudowane z
istniejących  zadrzewień  i  projektowanych
zalesień  izolują  istniejąca  zabudowę  od
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zadrzewień i zakrzewień, uciążliwości związanych z fermą drobiu.

6)  przy  budowie,  rozbudowie  lub
modernizacji  obiektów  związanych  z
działalnością  rolniczą,  a  także  innych
obiektów  budowlanych,  należy  stosować
takie rozwiązania,  które ograniczają skutki
ujemnego oddziaływania na grunty,

Ustalono:  „gromadzenie,  składowanie  i
przechowywanie  odpadów  i  surowców
takich jak obornik, gnojowica, padłe sztuki
inwentarza  zgodnie  z  przepisami
odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i
prawa wodnego, w zamkniętych obiektach
lub  budynkach,  w  sposób  szczelnie
izolujący  odpady  i  surowce  od  podłoża
gruntowego i wód gruntowych”.

Wprowadzony  nakaz  zabezpiecza
środowisko gruntowo-wodne.

7)  dopuszcza  się  budowę  obiektów
związanych funkcjonalnie z podniesieniem
efektywności gospodarki rolnej,

Wyznaczono teren ru związany z produkcją
rolniczą – ferma drobiu.

Ustalenie  planu  jest  realizacją  postulatu
wynikającego  ze  studium.  Produkty
pofermentacyjne  pochodzące  z  fermy
drobiu  będą  mogły  stanowić  naturalny
nawóz  zasilający  tereny  uprawne,  co
przyczyni  się  do  zwiększenia  ich
produktywności.

8)  utrzymanie  istniejących  zbiorników
wodnych, łąk i pastwisk:

W  ramach  terenów  r  określono
podstawowe  przeznaczenie  terenów:
uprawy  polowe,  sady,  łąki  i  pastwiska.
Zbiorniki wodne nie występują.

Ustalenie  przeznaczenia  podstawowego
jako łąk i pastwisk jest zgodne ze studium.

9)  przeznaczanie  pod  zalesienie  gruntów
nieprzydatnych  i  mało  przydatnych  dla
produkcji  rolnej,  z  uwzględnieniem
wymogów  ochrony  przyrody  według
przepisów odrębnych;

Na  gruntach  rolnych  v  i  vi  klasy
zaprojektowane zalesienia.

Projekt planu całkowicie zgodny ze studium
w tym zakresie.

10)  utrzymanie  i  wprowadzanie  nowych
zadrzewień  śródpolnych  oraz  zachowanie
w  stanie  naturalnym  miedz  w  celu
ograniczenia erozji wietrznej gleb;

Zadrzewienia  śródpolne  i  miedze  nie
występują  w  terenach  rolnych  objętych
projektem plan.

Nie dotyczy.

11)  utrzymanie  tras  komunikacyjnych  i
ciągów  infrastruktury  technicznej,  z
dopuszczeniem  ich  uzupełnień  w
niezbędnym zakresie,

Wrysowano przebieg dróg wewnętrznych w
ciągu  istniejących  dróg  gruntowych  linii
elektroenergetycznej i ustalono dla niej pas
ochronny. W ustaleniach określono zasady
modernizacji infrastruktury technicznej.

Projekt  planu  utrzymuje  przebiegi  dróg  i
głównych linii elektroenergetycznych.

12)  modernizacja  systemu  melioracji  w
nawiązaniu  do  systemu  nawadniania
użytków rolnych,

Brak ustaleń w zakresie systemu melioracji. Nie dotyczy.

13)  utrzymania  istniejącej  zabudowy  nie
wskazanej  na  rysunku  studium,  z
możliwością  powiększenia  jej  powierzchni
użytkowej o ok. 20% poprzez przebudowę,
rozbudowę,  nadbudowę  dla  poprawy
standardów mieszkaniowych;

Ustalenie  parametrów  zagospodarowania
terenu dla istniejącej zabudowy zagrodowej
rm w nawiązaniu do stanu istniejącego.

Projekt planu zakłada możliwość rozbudowy
istniejącej  zabudowy  zagrodowej,  ale
rozporządzenie  w  sprawie  wymaganego
zakresu  projektu  planu  nie  przewiduje
możliwości  ustalenia  powierzchni
użytkowej  obiektów.  Zabudowa  istniejąca
zajmuje około 10% powierzchni terenu rm a
zatem ustalono wskaźniki zabudowy terenu
umożliwiające  racjonalną  rozbudowę  do
30%  powierzchni  terenu,  co  nie  narusza
ustaleń wynikających ze studium.

14) kształtowanie korytarzy ekologicznych,
w  tym  m.in.:  utrzymanie  korytarzy
ekologicznych  zapewniających  ciągłość
przyrodniczą,  w  tym  m.in.  przy
wyznaczaniu  terenów  urbanizacji  oraz
ponadlokalnej infrastruktury komunikacyjnej
i energetycznej,

W  obszarze  planu  nie  występują
zinwentaryzowane korytarze ekologiczne.

Nie dotyczy.

15)  przeznaczenie  części  gruntów
(oznaczonych na rysunku kierunków)  pod
lokalizację  urządzeń  wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł energii. „

W  projekcie  planu  nie  przewiduje  się
lokalizacji  urządzeń  wytwarzających
energię  z  odnawialnych  źródeł  energii
wymagających  wyznaczenia  odrębnych
terenów,  natomiast  dopuszczono  budowę
mikroinstalacji w nawiązaniu do przepisów
odrębnych.

Umożliwienie  realizacji  mikroinstalacji  w
ramach  wyznaczonych  terenów  rm  i  ru
częściowo realizuje postulat wynikający ze
studium.

12.3.  Zgodność  projektowanego  zagospodarowania  terenów  z  przepisami  prawa  ochrony  

środowiska

Opracowując projekt planu uwzględniono przepisy prawne dotyczące ochrony środowiska, przyrody,

dóbr kultury i inne zawarte w dokumentach wyszczególnionych w pkt. 1.3 niniejszej prognozy.

Zapisy projektu tekstu planu są zgodne z przepisami i potrzebami ochrony środowiska.  Ustalenia projektu
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planu  w  zakresie  infrastruktury  technicznej,  minimalizują  negatywne  oddziaływanie  wynikające  z

zamieszkiwania  i  prowadzenia  działalności  gospodarczej  człowieka  na  tym  terenie.  

W ustaleniach projektu planu uwzględniono wymagania wynikające z potrzeb ochrony środowiska dotyczące

głównie  ochrony  wód  powierzchniowych,  podziemnych,  gleb,  ochrony  powietrza  atmosferycznego,

krajobrazu.

12.4. Ocena warunków zagospodarowania terenu wynikających z potrzeb ochrony środowiska

Rozwój  gospodarczy,  dążenie do poprawy warunków i standardów życia mieszkańców powoduje

intensyfikację  zainwestowania  terenu.  Projekt  planu  zapewnia  ład  przestrzenny,  utrzymanie  terenów

zabudowy  mieszkaniowej  i  zagrodowej  z  zielenią  towarzyszącą,  ukształtowanie  i  rozwój  sieci

komunikacyjnej  oraz sieci infrastruktury technicznej.  Ustalenia projektu planu w zakresie realizacji  nowej

funkcji  związanej  z  produkcją  rolniczą  minimalizują  negatywne  oddziaływanie  działalności  gospodarczej

człowieka na tym terenie.

W ustaleniach projektu planu uwzględniono wymagania wynikające z potrzeb ochrony środowiska dotyczące

głównie  ochrony  wód  powierzchniowych,  podziemnych,  gleb,  ochrony  powietrza  atmosferycznego,

krajobrazu.

          12.5.  Ocena  skutków  realizacji  ustaleń  planu  dla  form  ochrony  przyrody  oraz  obszarów

chronionych

Projekt  planu  wprowadzający  możliwość  realizacji  funkcji  związanych  z  produkcją  rolniczą  nie

narusza  walorów środowiskowych  i  krajobrazowych,  z  uwagi  na  restrykcyjne  zapisy dotyczące  sposobu

odprowadzania ścieków i składowania odpadów i surowców.

Realizacja ustaleń projektu planu pozostanie bez wpływu na przyrodnicze obszary chronione ze względu na

lokalizację terenów i obiektów chronionych w znacznej odległości od granic terenu objętego planem.

12.6. Ocena zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi

Przestrzeganie  przepisów  ustanowionych  w  projekcie  planu  powoduje  eliminację  zagrożeń  dla

środowiska i zdrowia ludzi. W szczególności dotyczy to zapisów określających:

• proporcje pomiędzy terenami przeznaczonymi do zabudowy i terenami przyrodniczymi,

• zasady odprowadzania ścieków (komunalnych, przemysłowych i opadowych) i usuw. odpadów,

• zasady  ogrzewania  budynków  z  zastrzeżeniem  zapisów  dotyczących  ochrony  powietrza

atmosferycznego,

• zasady funkcjonowania układu komunikacyjnego,

• zakaz  lokalizacji  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  oraz

zakaz lokalizacji zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii,

• konieczność  usytuowania  zabudowy  z  zachowaniem  minimalnych  odległości  wynikających  z

przepisów  odrębnych  lub  norm  w  stosunku  do  sieci  urządzeń  infrastruktury  technicznej  i

komunikacyjnej.

PROGNOZA SKUTKÓW – WNIOSKI:

PROGNOZA SKUTKÓW USTALEN planu
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ELEMENT ŚRODOWISKA

Rzeźba terenu
Wpływ lokalny mało znaczący ograniczony, uwarunkowany zmianami 

wprowadzonymi przez istniejące zagospodarowanie

Powierzchnie biologicznie 

czynne

Ustalono wymagane współczynniki minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej  w poszczególnych terenach zabudowy

Gleby
Niskiej jakości, przekształcone w wyniku realizacji istniejącego 

zagospodarowania, zachowanie stanu

Wody powierzchniowe 

i podziemne

Poprawa jakości wód w wyniku ustalenia zasad gospodarki wodno - 

ściekowej

Klimat
Utrzymanie warunków - warunki przewietrzania utrzymane, możliwe zmiany 

jakości powietrza w związku z prowadzona produkcją rolniczą (odór)

Roślinność Wprowadzenie zalesień, zmiany gatunkowe

Zwierzęta Nie przewiduje się znaczącego wpływu

Obszary przyrodnicze 

chronione

Brak w obszarze planu

Krajobraz Walory krajobrazu zostaną zachowane

Dobra kultury Nie występują.

13. Ocena możliwości rozwiązań  eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie  

rozwiązań, które wynikają z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozwiązania zaproponowane w projekcie planu powodują ograniczenie negatywnych oddziaływań na

środowisko. Są to:

• uporządkowanie sposobu lokalizacji zabudowy,  określenie powierzchni biologicznie czynnej oraz

parametrów budynków, 

• konieczność realizacji szczelnych zbiorników na nieczystości, wpływająca bezpośrednio na jakość

wód powierzchniowych i podziemnych,

• rozbudowa  sieci  gazowej  oraz  elektroenergetycznej  z  możliwością  skablowania  sieci

napowietrznych,  wpływające  na  eliminację  lokalnych  źródeł  promieniowania

elektromagnetycznego,

• oparcie  gospodarki  odpadami  na  zasadach  określonych  w  przepisach  odrębnych  z  zakresu

gospodarowania odpadami oraz gminnych przepisach porządkowych, a w odniesieniu do terenu

produkcji rolniczej konieczność usuwania odpadów przez koncesjonowaną firmę,

• stosowanie  instalacji  na  paliwa  charakteryzujące się  niskimi  wskaźnikami emisyjnymi  tj.  paliwa

płynne, gaz ziemny, energie elektryczną,

• realizację  indywidualnych  instalacji  bazujących  na  odnawialnych  źródłach  energii,  w  tym

kolektorów dachowych i gruntowych z wykorzystaniem pompy ciepła, 

• zachowanie powierzchni leśnych i wprowadzenie znacznych powierzchni zalesień,

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

• zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii.

Ustalenia projektu planu nie przewidują rozwiązań, które w pełni eliminowałyby negatywne oddziaływanie na

środowisko ale w znaczący sposób je ograniczają. Szczegółowy opis rozwiązań przedstawiono w pkt. 9.1

prognozy.
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14. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w planie.

Objęta  analizą  plan  nie  zawiera  rozwiązań  alternatywnych.  Jest  ona  zgodna  z  podstawowymi

zasadami  ochrony  środowiska.  Zapisy  planu  ograniczają  rozwiązania  planistyczne  mogące  stwarzać

konflikty lub kolizje z wymogami ochrony środowiska. Zastosowane rozwiązania są zgodne z warunkami i

możliwościami środowiskowymi, zaspokajają potrzeby inwestorów, wpływają na poprawę funkcjonalności.

Analizowany obszar znajduje się w znacznej odległości od obszarów Natura 2000 i nie występuje

potrzeba  rozpatrywania  rozwiązań  alternatywnych,  mających  na  uwadze  cel  i  przedmiot  ochrony  tych

obszarów.

15. Wnioski końcowe

Podsumowując można stwierdzić,  że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje

podstawowe ustalenia w zakresie określającym: 

• funkcje obszaru, 

• parametry rozwoju struktury przestrzennej,

• zasady ochrony środowiska,

• zamierzenia o charakterze proekologicznym.

Oceniany projekt planu nie powinien spowodować naruszenia równowagi przyrodniczej na obszarze

opracowania, ani też ujemnych skutków dla zdrowia ludzi i obszarów chronionych. 

Projekt planu zapewnia: 

• warunki do utrzymania i poprawy standardów środowiskowych,

• warunki do rozwoju sektora produkcji rolniczej,

• możliwość realizacji priorytetów gospodarczych,

• warunki dla ochrony i wzbogacania terenów leśnych,

• ochronę przed inwestycjami mogącymi znacząco pogorszyć stan środowiska,

• pozostanie  bez  wpływu  na  chronione  obiekty  i  obszary  przyrodnicze  oraz  na  dobra  kultury  

i obiekty o wartościach zabytkowych zlokalizowane na terenie gminy.

Środowisko  obszaru  objętego  plan  cechuje  się  niewielkim  stopniem  przekształcenia.  Ustalenia

projektu  planu  nie  przewidują  rozwiązań,  które  w  pełni  eliminowałyby  negatywne  oddziaływanie  na

środowisko. Projekt ten realizuje cele ekologiczne, którymi są: poprawa jakości powietrza atmosferycznego,

przeciwdziałanie  zmianom klimatycznym,  ochrona wód i  racjonalne gospodarowanie  zasobami wodnymi,

ochrona  i  zachowanie  bioróżnorodności  regionu  (poprzez  odpowiednią  lokalizację),  ochrona  wdrażanie

zasad nowoczesnej gospodarki odpadami. 

Ustalenia projektu planu są zgodne z wytycznymi zawartymi w Opracowaniu ekofizjograficznym i

Studium uwarunkowań  i  kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Zakres wpływu i  przewidywanych

przekształceń  środowiska spowodowanych realizacją  ustaleń  planu mieścić się będzie w dopuszczalnych

granicach.

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Potrzeba sporządzenia opracowania określanego prognozą  oddziaływania na środowisko projektu

planu  zagospodarowania  przestrzennego  wynika  z  przepisów  ustawy  „O  udostępnianiu  informacji  o

środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko.” 

Prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego
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rozwiązania uwzględniają przedsięwzięcia niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska,

czy spełniają one swoją rolę oraz w jakim stopniu realizacja ustaleń planu może oddziaływać na środowisko.

Zgodnie  z  zapisami  ustawowymi  rolą  prognozy  jest  sprawdzenie,  czy  w  przyjętych  rozwiązaniach

zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

Prognoza analizuje zapisy planu mając na uwadze uwarunkowania wynikające z:

• obowiązujących aktów prawnych (ustawy i rozporządzenia krajowe, dyrektywy Uni Europejskiej), 

• obowiązujących aktów prawa miejscowego uchwalanych na szczeblu wojewódzkim i gminnym,

• programów  sporządzanych  na  szczeblu  krajowym,  wojewódzkim,  powiatowym  i  gminnym,  w

szczególności związanych z ochroną środowiska przyrodniczego,

• opracowania ekofizjograficznego sporządzonego na potrzeby planu.

Projektem planu zagospodarowania przestrzennego objęto fragment gminy Wola Krzysztoporska.

Przedmiotem  ustaleń  planu  są  zasady  realizacji  funkcji  związanych  z  rolnictwem  i  leśnictwem  oraz  z

produkcją  rolniczą, określenie  warunków zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.  Projektowane  zmiany

mają na celu umożliwienie realizacji funkcji związanych z produkcją rolniczą przy zachowaniu zasad ochrony

środowiska,  przyrody i  krajobrazu.  Objęcie planem większego obszaru niż  tylko działki  przewidzianej  do

realizacji  tej  funkcji  ma  na  celu  umożliwienie  zaprojektowania  i  wykonania  od  strony  zabudowań

miejscowości  Bogdanów Kolonia  rozwiązań  ograniczających  ewentualny  negatywny  wpływ  inwestycji  na

środowisko (hałas, odór).

W celu zmniejszenia i kompensacji oddziaływań  na środowisko przyrodnicze w projekcie planu

zaproponowano  następujące  rozwiązania:  lokalizację  funkcji  związanych  z  produkcją  rolniczą  poza

terenami  chronionymi  i  należącymi  do  przyrodniczego  systemu  miasta,  w  terenach  dostępnych

komunikacyjnie,  uporządkowanie  sposobu  lokalizacji  zabudowy,  określenie  powierzchni  biologicznie

czynnej  oraz  parametrów  budynków,  rozbudowę  i  modernizację  sieci  infrastruktury  gazowej  oraz

zaopatrzenia w ciepło, kanalizacji sanitarnej (wpływające bezpośrednio na jakość wód powierzchniowych i

podziemnych,  stan  powietrza), konieczność  realizacji  bezodpływowych  zbiorników  na  ścieki,

gromadzenie  materiałów odorotwórczych  w zamkniętych  budynkach,  oparcie gospodarki odpadami na

zasadach obowiązujących na terenie gminy oraz przy udziale koncesjonowanych firm, a także stosowanie

instalacji  na paliwa charakteryzujące się  niskimi wskaźnikami emisyjnymi  tj.  paliwa  płynne,  gaz ziemny,

energie elektryczną.  Ograniczono lokalizację  przedsięwzięć  mogących zawsze znacząco oddziaływać  na

środowisko i zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

Projekt  został  sporządzony  z  uwzględnieniem  potrzeby  zachowania  trwałości  podstawowych

procesów przyrodniczych i zasad zrównoważonego rozwoju. Przeanalizowano położenie obszaru planu w

odniesieniu do:

• obszarów chronionych na mocy ustawy o ochronie przyrody, 

• obszarów i obiektów zabytkowych,

• obszarów osuwiskowych i zalewowych,

• obszarów występowania złóż kopalin,

i innych uwarunkowań wynikających z potrzeb ochrony środowiska.

Nie  występuje  konieczność  przeprowadzenia  postępowania  dotyczącego  transgranicznego

oddziaływania na środowisko.  Można stwierdzić,  że zakres przewidywanych  przekształceń  środowiska

spowodowanych realizacją ustaleń planu mieścić się będzie w dopuszczalnych granicach.\
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Załączniki:

Oświadczenie Autora prognozy

Inwentaryzacja fotograficzna

Rysunek nr 1: Ocena wpływu ustaleń planu na środowisko

Rysunek nr 2: Położenie obszaru objętego planem na tle obszarów chronionych
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28 październik 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.  51 ust. 2 pkt 1 lit  f  oraz art.  74a ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o

udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021 r. poz. 247 z późn. zm) ja,

niżej podpisany Mariusz Pilarz, ur. 31.12.1984 r. w Bielsku-Białej, oświadczam, że ukończyłem

jednolite studia magisterskie i brałem udział w opracowaniu minimum 5 prognoz oddziaływania na

środowisko i mam co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach zespołu opracowującego takie

prognozy.
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