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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 Dz.U. z 2021 r. poz. 247).

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  została  sporządzona  do  zmiany  Miejscowego  Planu

Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży w Gminie

Wola Krzysztoporska. Celem sporządzenia prognozy jest ocena skutków realizacji  zapisanych w zmianie

planu 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.411.17.2021.MGw),

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

ZNS-441/2/2021).

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

załączniku  graficznym  do  uchwały  nr  XVII/152/20  z  dnia  19  marca  2020  r.  w sprawie  przystąpienia

do sporządzenia  zmiany  planu  miejscowego  i  obejmuje  obszar  o powierzchni  ok.  26  ha,  położony  w

północnej  części  gminy,  po  północnej  stronie  drogi  krajowej  nr 74,  niedaleko  węzła  drogowego  DK74  i

autostrady A1 („Piotrków Trybunalski Południe”) oraz granicy administracyjnej z Piotrkowem Trybunalskim.

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/152/20 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia

do sporządzenia  zmiany miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego w obrębie  geodezyjnym

Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska,

- 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.,

-  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),
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- 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,

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,

opracowanie PIG, Warszawa 2004 r.

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

- Mapa zasadnicza 1:1000 z zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf. w P. T,

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 czerwiec 2021 r.):

• http://geoportal.gov.pl,

• http://geoportal.lodzkie.pl/imap,

• http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

• http://epsh.pgi.gov.pl/epsh,
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• 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

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. 491 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219  z p. zm.).

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098  z póź. zm.).

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (tekst 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 (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716  z późn. zm.).

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

• Ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzeniu

ścieków (t. j. 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  (t. j. Dz. U. z 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  10  września  2019  r.  w  sprawie  przedsięwzięć  mogących

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 2019, poz. 1839).

• 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
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hałasu w środowisku (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.

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  zmiany  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  zmiany  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
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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  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:

PU – tereny produkcyjno-usługowe

Tereny produkcyjno-usługowe obejmować  będą  zabudowę  przeznaczoną  na cele produkcyjne, magazynowo-składowe i  usługowe,

jednak z wyłączeniem obiektów o powierzchni  sprzedaży powyżej 2000 m2. W granicach tych terenów zakazuje się lokalizowania

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii oraz przedsięwzięć  zawsze znacząco oddziałujących na

środowisko.  Wprowadza  się  dopuszczenie  lokalizowania  urządzeń  i  obiektów  zaopatrzenia  w  wodę  i  energię  elektryczną  oraz

gospodarki ściekowej, nakaz zastosowania zabezpieczeń eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko

oraz zalecenie wprowadzenia przez zakłady o produkcji wodochłonnej zamkniętego obiegu wody.
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Projekt zmiany planu

umożliwia  przede  wszystkim

realizację celów gospodarczych

i infrastrukturalnych tj. tworzenie

korzystnych  warunków  dla

inwestowania  i prowadzenia

działalności gospodarczej  przy

wykorzystaniu  położenia  gminy

w  regionie  na  trasie  przebiegu

dróg  krajowych  a  także

poprawę  jakości  elementów

infrastruktury  technicznej.  W

trakcie opracowywania  projektu

zmiany planu wzięto pod uwagę

kierunki  zmian  w  strukturze

przestrzennej  obszaru

wynikające ze studium. 

Jako  podstawową  funkcję  terenów zainwestowanych  w projekcie  zmiany  planu  ustalono

„tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej”, 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.  Nie określono rodzajów inwestycji, które mogą być  realizowane w

ramach ustalonego przeznaczenia terenów. 

Studium  przewiduje  w  obszarze  objętym  opracowaniem  lokalizację  funkcji  związanych  z

produkcją,  składem,  magazynami.  Zawiera  także  przesłanki  co  do  szczegółowej  lokalizacji  funkcji

przemysłowo–składowo–logistycznej w sąsiedztwie głównych ciągów komunikacyjnych:

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

� Opracowanie ekofizjograficzne do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym     Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska, MAPIDO

Mariusz Pilarz,  styczeń 2021 r.

-  Opracowanie  ekofizjograficzne  zawiera  charakterystykę  środowiska  przyrodniczego,  opis  powiązań

ekologicznych z otoczeniem, diagnozę  stanu i  funkcjonowania środowiska,  prognozę  dalszych zmian

zachodzących  w  środowisku  oraz  ekofizjograficzne  uwarunkowania  dla  dalszego  rozwoju

przestrzennego  miasta.  W części  końcowej  opracowania  sformułowano  wnioski,  które  obok  zasady

zrównoważonego rozwoju miasta powinny być  podstawowymi zasadami uwzględnionymi  w kolejnych

etapach projektowania przestrzennego. Wnioski te zawierają następujące wytyczne:

-  Obszar  objęty  opracowanie  określa  się  jako  obszar  o  warunkach  korzystnych  dla  budownictwa:

korzystne parametry nośności gruntów, niski poziom wód gruntowych poniżej 2 m p.p.t., przynależność

do tworzącej się podmiejskiej strefy przemysłowej.
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 -Analizowany  obszar  opracowania  predysponuje  do  rozwoju  funkcji  użytkowych,  związanych  z

przemysłem  i usługami,  w szczególności  funkcją  logistyczną  składową  i  magazynową  oraz  usługami

związanymi  w szczególności  z  obsługą  terenów  komunikacyjnych,  usługami  gastronomii  i  usługami

handlu.  Funkcja  usługowa  nie  może  być  związana  ze  szpitalami,  domami  opieki  społecznej  oraz

zabudową związaną ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, będącymi terenami ustawowo

chronionymi przed hałasem. Z tego samego względu obszar opracowania nie nadaje się do lokalizacji

funkcji mieszkaniowych na wydzielonych w tym celu terenach,

-  Nie  wskazuje  się  terenów,  których  użytkowanie,  funkcjonowanie  i  zagospodarowanie  będzie

podporządkowane potrzebom prawidłowego funkcjonowania środowiska i zachowania bioróżnorodności

biologicznej.  Funkcje  przyrodnicze  będzie  pełnić  powierzchnia  biologicznie  czynna,  zachowana

obligatoryjnie przy realizacji inwestycji w oparciu o ustalenia planu zagospodarowania.

-  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  mogące  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko.  Oddziaływanie

wynikające  z  przeznaczenia  terenu  nie  może  powodować  przekroczenia  standardów  jakościowych

określonych w przepisach odrębnych.

- W przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego postuluje się zmianę kwalifikacji części terenów

przeznaczonych pod rozwój  funkcji mieszkalnych.  Funkcja mieszkaniowa jest możliwa wyłącznie jako

wbudowana  w obiekty  związane  funkcją  usługową  i  przemysłową.  Należy  wydzielić  istniejące  drogi

publiczne  w  formie  pasa  drogowego.  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. Wzdłuż  drogi  krajowej  i drogi  lokalnej  łączącej  DK74 z centrum logistycznym i dalej

z miejscowością Rokszyce należy rozważyć wprowadzenie zieleni wysokiej, mającej na celu złagodzenie

silnie zinfrastrukturalizowanego krajobrazu podmiejskiej strefy przemysłowej.

Wytyczne uwzględniono w trakcie prac nad projektem planu.

Powiązania projektu zmiany 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

charakterze sektorowym.

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

kierunków działań:

• utworzenie  spójnego  wewnętrznie  regionalnego  systemu  obszarów  chronionych  w  powiązaniu  z
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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 zmiany planu umożliwiają realizacje celów określonych w Strategii rozwoju województwa

łódzkiego

� 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.

Wymienione cele mogą być realizowane poprzez ustalenia projektu zmiany planu.

� 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.”
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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.

3. Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego ustaleniami zmiany planu, 

zasoby przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

3.1. Położenie

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

piotrkowskim, pomiędzy  miejscowościami  Rokszyce  i  Majków Duży.  Około  1 km w kierunku zachodnim

znajduje  się  granica  miasta  Piotrków  Trybunalski  –  siedziby  powiatu.  W  odniesieniu  do  podziału

katastralnego, obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębie geodezyjnym Majków Duży.

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  Równina  Piotrkowska.  Równina  Piotrkowska  jest

lekko falistą  równiną,  pokrytą  osadami moreny dennej,  z pagórkami i wałami wydmowymi.  Była to strefa

odpływu  wód  roztopowych  z  moren  zlodowacenia  Warty.  Wschodnim  skrajem  równiny  płynie  Pilica,

największa rzeka tego regionu. 

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 północnym w kierunku doliny rzeki Strawy. Wysokości bezwzględne

obszaru zamykają się w granicach 222 - 224 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. 

Osady trzeciorzędowe: głównie mułki,o różnej granulacji występują w postaci płatów o miąższości
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10-30 m (18,2 m). Miąższości osadów wg opracowania dla arkusza 701 Piotrków Trybunalski -  w nawiasie

podano  miąższości  wg  otworu  wiertniczego  nr  68,  położonego  ok.  2  km  na  południe  od  obszaru

opracowania.

Utwory czwartorzędowe (plejstocen,  holocen)  pokrywają  całkowicie  starsze  podłoże.  Stanowią  je

gliny zwałowe,  wykształcone w czasie zlodowacenia środkowopolskiego.  Ich miąższość  wynosi  do 70 m

(40,3  m).  Plejstocen  pozostawił  tu  osady  zlodowaceń  południowopolskich,  środkowopolskich

oraz północnopolskich.  Geomorfologia  w  obszarze  opracowania  ukształtowała  się  w  czasie  zlodowaceń

środkowopolskich – głównie Odry. Gliny z tego okresu występują powszechnie i ich miąższość osiąga około

25 m. 

Grunty gliniaste  znajdujące się  w obszarze  opracowania  wykazują  dobre  właściwości  izolacyjne.

Naturalne warunki izolacyjności podłoża są przesłanką do lokalizacji przedsięwzięć mogących oddziaływać

na środowisko.

Warunki geologiczno-inżynierskie korzystne dla budownictwa wiążą  się z występowaniem gruntów

spoistych  w  stanie  zwartym,  półzwartym  lub  twardoplastycznym,  gruntów  niespoistych

średniozagęszczonych  i zagęszczonych,  na  których  nie  występują  zjawiska  geodynamiczne,  a  wody

gruntowe występują głębiej niż 2 m od powierzchni terenu. Większość obszaru opracowania znajduje się w

strefie gruntów korzystnych dla budownictwa, zbudowanych z glin zwałowych.

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

kopalin.  Wg danych z ewidencji gruntów, obszar opracowania objęty jest klasoużytkami Bi, Ba, dr, RIVa. 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 Strawa, łącząca się z rz. Luciążą w sąsiedztwie miejscowości Przygłów i dalej z Jeziorem Sulejowskim

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

powierzchniowych Strawa o kodzie PLRW2000172545289.

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

środowiskowe w obszarze jednostki  PLRW2000172545289.

W obszarze opracowania nie występują naturlane powierzchniowe cieki wodne i wody stojące. E wschodnie

części obszaru znajduje się otwarty zbiornik przeciw pożarowy. Rzeka Strawa przepływa w odległości ok. 80

m od północnej granicy obszaru opracowania.

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

Najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę jest czwartorzędowe piętro wodonośne, związane z

osadami  piaszczystymi  występującymi  pod  glinami  zlodowacenia  środkowopolskiego.  Średnia  głębokość

zalegania głównego użytkowego poziomu wodonośnego w utworach czwartorzędu waha się od 15 do 50 m.
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Obszar opracowania znajduje się w granicach wyznaczonej na mapie hydrologicznej Polski jednostki 6bQ-

Cr3II. Jednostka ta charakteryzuje się tym, że wodonośne utwory czwartorzędowe bezpośrednio kontaktują

hydraulicznie z wodonośnymi utworami kredy górnej, tworząc jeden, połączony poziom wodonośny.  Przyjęto

miąższość  strefy  aktywnej  >  80  m.  Współczynnik  filtracji  wynosi  6,7  m/24h.  Przewodność  jest  wysoka

i mieści  się  w  przedziale  500 –  1000m2/24h.  Wydajności  studzien  są  również  dosyć  wysokie  ,  powyżej

70 m3/h, co obrazują wyniki z próbnych pompowań. Moduł zasobów odnawialnych wynosi 140m3/24h/km2,

zaś dyspozycyjnych 110m3/24h/km2. Na całej powierzchni poziom wodonośny izolowany jest od powierzchni

warstwą glin zwałowych,.

Zasilanie obszaru w wodę użytkową odbywa się z ujęcia w Rokszycach gdzie zatwierdzone zasoby

wynoszą 72, 0 m3/h a pobór 6,1 m3/h.

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. 5 km w kierunku północno-wschodnim.

Obszar opracowania znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych.

3.5. Warunki klimatyczne 

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

Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego – 1987). 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.

3.6. Gleby

Zgodnie  z  regionalizacją  glebowo-rolniczą  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 pszennego  dobrego  i  żytniego  bardzo  dobrego,  z  mniejszym  udziałem  kompleksu zbożowo-

pastewnego mocnego, żytniego dobrego i żytniego słabego.

Na mapie glebowo-rolniczej obszar opracowania jest w większości objęty jednostką Tz – tereny zabudowane

(o  zwartej  zabudowie),  skład  mechaniczny  jednorodny:  piasek  gliniasty  lekki  pylasty,  zmiana  składu

mechanicznego 50-100 cm: glina średnia, bez materii organicznej. Wschodnie i zachodnie krańce obszaru to

kompleks żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry.
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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. 96 km na południowy-wschód.

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

Rezerwaty przyrody: rezerwat „Dęby w Meszczach” – ok. 10 km na północny wschód.

Obszary  chronionego  krajobrazu:  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  Doliny  Widawki –  ok.  9  km  na

południowy zachód.

Obszary Natura 2000:  Lubiaszów w Puszczy Pilickiej – obszar siedliskowy PLH 100026- ok. 18 km na

wschód.

Pomniki  przyrody: Buk  pospolity  (Buk zwyczajny)  -  Fagus  sylvatica   w  Piotrkowie  Trybunalski  przy

ul. Belzackiej 178 – ok.  3,5 km na wschód.

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

Użytki ekologiczne: bagno (bez nazwy) w Piotrkowie Trybunalskim na działce nr 17– ok. 3 km na północ.

Zespoły przyrodniczo – krajobrazowe: Borkowice w Gminie Dłutów – ok. 25 km na północny-zachód.

Otaczający  krajobraz  stanowi  typowy  krajobraz  rolniczy,  przestrzennie  zdominowany  przez  pola

uprawne i tereny pastwiskowe z zabudowaniami mieszkalnymi na drugim planie.  W kierunku wschodnim

rysuje  się  krajobraz  zurbanizowanych  terenów  Piotrkowa  Trybunalskiego.  Wkraczająca  zabudowa

produkcyjno-usługowa,  silnie  rozwijająca  się  infrastruktura  komunikacyjna  i  bliskość  ośrodka miejskiego,

powodują  przeobrażenie  krajobrazu  rolniczego  w  podmiejskie  tereny  strefy  przemysłowej,  silnie

zinfrastruturalizowane,  zabudowane  wielkopowierzchniowymi  obiektami  kubaturowymi.  Mając  na  uwadze

ustalenia obowiązujących planów miejscowych i studium, przewiduje się dalsze przekształcenia krajobrazu w

tym kierunku.

3.8. Prawnie chronione elementy dziedzictwa kulturowego

W obszarze opracowania występuje stanowisko archeologiczne AZP  74-53/19.

3.9. Krajobraz

Otaczający  krajobraz  stanowi  typowy  krajobraz  rolniczy,  przestrzennie  zdominowany  przez  pola

uprawne i tereny pastwiskowe z zabudowaniami mieszkalnymi na drugim planie.  W kierunku wschodnim

rysuje  się  krajobraz  zurbanizowanych  terenów  Piotrkowa  Trybunalskiego.  Wkraczająca  zabudowa

produkcyjno-usługowa,  silnie  rozwijająca  się  infrastruktura  komunikacyjna  i  bliskość  ośrodka miejskiego,

powodują  przeobrażenie  krajobrazu  rolniczego  w  podmiejskie  tereny  strefy  przemysłowej,  silnie

zinfrastruturalizowane,  zabudowane  wielkopowierzchniowymi  obiektami  kubaturowymi.  Mając  na  uwadze

ustalenia obowiązujących planów miejscowych i studium, przewiduje się dalsze przekształcenia krajobrazu w

tym kierunku.

Typy  krajobrazu  -  kulturowy  obejmujący  przekształcony  krajobraz  rolniczy  oraz  krajobraz

rozproszonej zabudowy siedliskowej i usługowej na terenach otaczających.

Na opracowywanym terenie wyróżnić  można krajobrazy o bardzo małym stopniu stabilności  obejmującym

tereny zainwestowane.
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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 pozbawiony jest terenów

leśnych i większych skupisk zadrzewień. Największą część użytków zielonych gminy stanowią tereny rolne.

Niewielka, niezagospodarowana północna i wschodnia część analizowanego obszaru to tereny zwałowisk,

bez zadrzewień i zakrzewień. W sąsiedztwie obiektów produkcyjno-usługowych występuje zieleń urządzona.

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

Ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2017 roku wykonana wg zasad określonych w

art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy

2004/107/WE wykazała,  że  na  terenie  gminy  Wola Krzysztoporska  i  na  sąsiadującym  z  analizowanym

obszarem  Piotrkowem  Trybunalskim,  na  podstawie  pomiarów  zawartości  substancji  stwierdzono

przekroczenie poziomów:

• dopuszczalnych pyłu zwieszonego PM 2,5, PM10,

• docelowych  B(a)P w pyle PM10 oraz ozonu O3,

• celu długoterminowego ozonu O3 wg kryteriów określonych dla ochrony zdrowia (granica obszaru

przekroczeń jest oddalona od analizowanego obszaru o ok. 10 km – dane ze stacji pomiarowej w

Parzniewicach).

Przyczynami  stwierdzonych  przekroczeń  było  w  przeważającej  większości  oddziaływanie:  niskiej

emisji  związanej  z  indywidualnym  ogrzewaniem  budynków  i  ruchem  pojazdów  oraz  emisji  z  zakładów

przemysłowych,  spalanie  odpadów  w  paleniskach  domowych  a  także  szczególne  lokalne  warunki

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Źródłami  zanieczyszczeń  powietrza  na  analizowanym  obszarze  jest  przede  wszystkim  emisja

punktowa i powierzchniowa z obszaru Piotrkowa Trybunalskiego oraz emisja liniowa z drogi krajowej nr 74.
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W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza na terenie województwa łódzkiego przez WIOŚ

w  Łodzi  w  kryteriach  ochrony  zdrowia dla  Gminy  Wola  Krzysztoporska  w  2017  r.  uzyskano  wyniki

wskazujące  na  klasę  C.  Klasę  C  wyznacza  się  jeżeli  stężenia  zanieczyszczeń  na  badanym  terenie

przekraczały poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe powiększone o margines tolerancji w przypadku,

gdy margines jest określony. W Gminie dla kryteriów  ustanowionych w celu ochrony zdrowia stwierdzono

ponadnormatywne  stężenia  substancji  dla:  pyłu  zawieszonego  PM10,  B(a)P  w  pyle  PM10,  pyłu

zawieszonego PM2,5 oraz ozonu O3.  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. Łódzkiego 2013 r. poz. 3471)).

W wyniku rocznej  oceny jakości powietrza za 2017 r. dla wszystkich metali  ciężkich mających określone

poziomy docelowe cały obszar województwa został zakwalifikowany do klasy A,  co oznacza konieczność

utrzymania  jakości  powietrza  na  tym  samym  lub  lepszym  poziomie.   

Jednak  wysoki  poziom  stężenia  benzo(α)pirenu  zadecydował  o  zakwalifikowaniu  obszaru  całego

województwa do klasy C w kryteriach ochrony zdrowia..

W celu poprawy jakości powietrza realizowany jest we wszystkich strefach w województwie program

ochrony  powietrza.  Głównym  problemem pozostają  pyły  powstające  głównie  w procesie  spalania  paliw

stałych. Nadal rejestrowane były ponadnormatywne ilości pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 oraz wysokie

stężenia benzo-(a)pirenu w pyle w rejonach bezpośredniego oddziaływania emisji pochodzącej ze środków

transportu.

Stężenia pozostałych mierzonych zanieczyszczeń gazowych, w tym dwutlenku siarki, tlenku węgla,

benzenu i ozonu oraz metali w pyle PM10 tj. ołowiu, arsenu, kadmu, niklu spełniały kryteria ustanowione w

celu  ochrony zdrowia  ludzkiego.  Spełnione  były  również  wymagania obowiązujące  dla  dwutlenku siarki,

tlenków azotu i ozonu, ustanowione ze względu na ochronę roślin.

Zanieczyszczenie atmosfery skutkuje występowaniem zjawiska „kwaśnych deszczy” wpływających

na  stan  jakościowy  gleb  i  wód  powierzchniowych.  Badania  składu  fizyko-chemicznego  opadów  oraz

obserwacje i pomiary parametrów meteorologicznych dostarczają informacje o obciążeniu obszarów leśnych,

gleb i wód powierzchniowych substancjami zakwaszającymi, biogennymi i metalami ciężkimi.

Wg „Raportu o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2016 r.” „kwaśne deszcze” tj. opady o wartości

pH  poniżej  5,6,  oznaczającej  naturalny  stopień  zakwaszenia  wód  opadowych  (w  szczególności  SO2),

stwierdzono w 60% punktach pasywnych. Obserwuje się postępujący spadek stężenia średniorocznego SO2

od  2010  roku  -  w  latach  2010/2016  zanotowano  spadek  stężeń  o  ok.  50%  (stacja  automatyczna  w

Pabianicach).

4.2. Wody powierzchniowe

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

miejscowości  Przygłów (kod  PL01S0901_1403).  Wg danych  z monitoringu  WIOŚ  w Łodzi  z  roku 2016,

parametry wód w tym punkcie pomiarowym przedstawiały się następująco (wartości uśrednione dla całego
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roku z danych okresowych):

PPK Temperatur

a (oC)

Tlen
rozpuszczo
ny (mg O2/l)

BZT5  (mg
O2/l)

OWO  (mg
C/l)

Przewodno

ść  w  20oC
(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  2016  r.  stan   jednolitych  części  wód

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

umiarkowany, nie określono stanu chemicznego. 

W granicach obszaru opracowania brak powierzchniowych cieków wodnych i wód stojących.

Największe  zagrożenie  dla  jakości  wód  powierzchniowych  stanowi  działalność  antropogeniczna.

Główne  presje  wywierane  przez  człowieka  to  pobory  wody,  wprowadzanie  ścieków  komunalnych  i

przemysłowych oraz zanieczyszczenia obszarowe.

4.3. Wody podziemne

Zanieczyszczenie wód podziemnych określane jest na podstawie badań monitoringu krajowego wód

podziemnych. 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 V-stopniowej skali. 

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

Klimat akustyczny gminy kształtowany jest w głównej mierze przez trasy komunikacyjne i zakłady

przemysłowe.  Tereny,  na  których  eksponowany  jest  hałas  o  ponadnormatywnym  poziomie,  przy  którym

zauważa się wyraźny wpływ na zdrowie, zaliczamy do terenów o wysokiej uciążliwości hałasu. O wielkości

poziomu hałasu komunikacyjnego decyduje,  natężenie  ruchu,  udział  taboru ciężkiego w natężeniu  ruchu

pojazdów  kołowych,  prędkość  pojazdów,  stan  i  rodzaj  nawierzchni  oraz  inne.  Istotne  są  tu:  obszar

oddziaływania oraz liczba ludności narażonej na jego oddziaływanie. Obserwowany wzrost liczby pojazdów

wzmożony ruch tranzytowy (towarowy i osobowy) powodują ciągły wzrost poziomu hałasu w środowisku oraz

zanieczyszczenie atmosfery spalinami i pyłami. Z roku na rok coraz większa emisja hałasu komunikacyjnego

do środowiska jest przyczyną pogarszania się komfortu życia. 

Hałas zazwyczaj opisywany jest jako niepożądany dźwięk Negatywne reakcje na hałas nasilają się

szczególnie  przy  poziomach  powyżej  65  dB,  przy  czym  czynnikiem,  który  znacząco  wpływa  na  relacje

między warunkami akustycznymi a człowiekiem jest tzw. subiektywna wrażliwość na hałas. 

Wg danych WIOŚ w 2016 r. nie wykonywano pomiarów hałasu na terenie powiatu piotrkowskiego.

Maksymalne  poziomy  hałasu  w  środowisku  w  odniesieniu  do  poszczególnych  funkcji  terenu  określa

rozporządzenie  -   w  granicach  obszaru  opracowania nie  występują  tereny  podlegające  ochronie  przed
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hałasem (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./).

Rozkład izolinii hałasu drogowego w sąsiedztwie drogi krajowej nr 74 wg danych GDDKiA, wykazuje

wysokie poziomy hałasu w ciągu całej doby (w całym obszarze minimum 55dB, w sąsiedztwie drogi 75 dB)

jak i w porze nocnej (w całym obszarze minimum 50dB, w sąsiedztwie drogi 70dB).

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

Gleby w analizowanym obszarze w zasadzie są wyłączone z przyrodniczego funkcjonowania. Są

narażone na erozję  powierzchniową  przez wymywanie wierzchnich warstw gleby przez wodę.  Proces ten

przyspieszają  czynniki  związane  z  działalnością  ludzką  w  obszarze  opracowania,  w  tym  spływ  wód  z

powierzchni utwardzonych, zawierający związki chemiczne przyspieszające proces erozji, wykorzystywanie

nieutwardzonych powierzchni jako tymczasowych terenów składowych, parkingów (w szczególności wzdłuż

dróg).

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
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przemysł i motoryzację. Tereny wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych narażone są w sposób ciągły na

zanieczyszczenia  powstałe  w  wyniku  spalania  paliw:  tlenki  azotu,  węglowodory  i  pierwiastki  śladowe.

Eksploatacja  dróg  i  pojazdów  jest  również  przyczyną  przenikania  do  gleby  związków  organicznych

i metalicznych:  kadmu,  niklu,  miedzi  i  cynku.  Kolizje  drogowe  z  udziałem  pojazdów  transportujących

substancje  niebezpieczne  powodują  lokalne  zagrożenia  dla  środowiska  glebowego  przez  skażenia

substancjami ropopochodnymi, kwasami i innymi.

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

Granice opracowania zmiany planu miejscowego obejmują obszar o powierzchni ok. 26 ha, położony

w północnej  części  gminy,  po  pnocnej  stronie  drogi  krajowej  nr 74,  niedaleko węzła  drogowego  DK74 i

autostrady A1 („Piotrków Trybunalski Południe”) oraz granicy administracyjnej z Piotrkowem Trybunalskim.

Ustalenia  projektu  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zawarte  są  w  4  rozdziałach

obejmujących  odpowiednio: 

1. Przepisy ogólne.

2. Ustalenia ogólne dla całego obszaru zmiany planu.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenów.

4. Przepisy przejściowe i końcowe.

oraz zawierających 19 kolejnych paragrafów tekstu uchwały. Ustalenia graficzne zostały przedstawione na

rysunku zmiany planu sporządzonym na podkładzie pochodzącej z zasobu geodezyjnego mapy zasadniczej

w skali 1:1000.

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

produkcyjnych,  składów  i  magazynów  oraz  zabudowy  usługowej  wraz  z  towarzyszącymi  dojazdami,

parkingami, terenami składowymi, związanych z istniejczmi obiektami sąsiadującymi z DK74, w nawiązaniu

do  istniejącego  stanu  zagospodarowania  i  obowiązujących  w  sąsiedztwie  planów  zagospodarowania

przestrzennego a także studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczono

również pasy drogowe istniejących dróg publicznych.

W  wyodrębnionych  liniami  rozgraniczającymi  terenach  w  projekcie  ustalono  następujące  rodzaje

przeznaczenia oraz ich symbole literowe:

P/U -  teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej;

U -  teren zabudowy usługowej;

KDL - teren drogi publicznej – lokalnej,

KDD - teren drogi publicznej – dojazdowej.

Analizowany  obszar  posiada  obowiązujący  plan  miejscowy  (uchwała  Rady  Gminy  w  Woli

Krzysztoporskiej nr XXXIII/162/98 z dnia 9 lutego 1998 r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu

zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wola Krzysztoporska),  w  myśl  ustaleń  którego  przeznaczenia

terenów to:

„P,UI – tereny przemysłowe, produkcyjno-usługowe” (ok. 70% powierzchni obszaru)

„MN – tereny zabudowy mieszkaniowej” (ok. 30% powierzchni obszaru)

Istniejące zainwestowanie to: obiekty magazynowe wraz z towarzyszącymi obiektami technicznymi,
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usługi  hotelarsko-gastronomiczne  (zajazd  Stary  Młyn),  droga  publiczna  łącząca  drogę  krajową  z

miejscowością  Majków  Duży.  Na  obszarach  niezainwestowanych  występuje  zieleń  nieurządzona,

zwałowiska  ziemi,  zbiornik  przeciwpożarowy.  Projekt  zachowuje  przeznaczenie  podstawowe  terenów

produkcyjno-usługowych wynikające z obowiązującego planu i wprowadza tereny obiektów produkcyjnych,

składów  i  magazynów  oraz  zabudowy  usługowej  w  miejscu  wcześniej  projektowanej  zabudowy

mieszkaniowej  a  także  uszczegóławia zasady  realizacji  projektowanych  inwestycji.  Wprowadza  pasy

drogowe dróg publicznych w śladzie istniejących dróg.

Dla obszaru objętego projektem planu ustala się: zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących

zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko określonych  w  przepisach  odrębnych  oraz zakaz

lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystapienia poważnej awarii.

Ustala się także wprowadzenie nasadzeń wzdłuż drogi krajowej nr 74 i dróg lokalnych.

Wprowadzone zmiany mają za zadanie:

• ustalenie  zasad  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  komercyjnych  –  produkcyjnych  i

usługowych,

• ujednolicenie zapisów planu miejscowego z obowiązującymi, sąsiednimi planami,

• umożliwienie modernizacji istniejących dróg publicznych w pasach drogowych,

• stworzenie zwartego obszaru o funkcji produkcyjno-usługowej,

• rozwój zakładów przemysłowych i usług w tym należących do przedsięwzięć mogących potencjalnie

znacząco oddziaływać na środowisko,

• porządkowanie  przestrzeni  w  celu  podniesieniu  jej  jakości,  funkcjonalności

 i atrakcyjności,

• utrzymanie w realnych proporcjach terenów zieleni towarzyszącej obiektom, tj. zieleni urządzonej,

izolacyjnej.

Realizacja wytyczonych w zmianie planu celów, dla opracowywanego terenu winna skutkować:

• rozwojem funkcji produkcyjnej i usługowej, 

• modernizacją i rozwojem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Określając w projekcie zmiany 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 zmiany planu spowodują zmiany w środowisku poprzez:

� rozwój funkcji produkcyjno-usługowej,

� intensyfikację zabudowy,

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

� modernizację  i  rozbudowę  sieci  infrastruktury  technicznej  i  drogowej  zapewniającą  prawidłową

obsługą komunikacyjną, dostępność terenu oraz możliwość swobodnego parkowania,
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� wprowadzenie terenów zieleni urządzonej, izolacyjnej.

Typy oddziaływań na oddziaływań środowisko wynikające z realizacji założeń projektu.

Składnik

środowiska
Oddziaływanie pozytywne Oddziaływanie negatywne

Powietrze

atmosferyczne

• wprowadzenie zieleni urządzonej i 

izolacyjnej;

• określenie proekologicznych zasad 

realizacji nowych inwestycji

• utrzymanie poziomu emisji zanieczyszczeń, 

niskiej emisji w wyniku utrzymania i 

rozszerzenia terenów produkcyjno-

usługowych

• wzrost emisji spalin w wyniku rozwoju 

komunikacji samochodowej

Rzeźba terenu,

krajobraz

• wykorzystanie terenów już 

zainwestowanych;

• uporządkowanie sposobu lokalizacji 

zabudowy, poprawa estetyki i 

funkcjonalności

• przekształcenia powierzchni ziemi związane z

realizacją dróg i obiektów infrastruktury 

technicznej

• ubytek terenów zielonych nieużytkowanych

Gleby

• realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej z, odprowadzeniem 

ścieków do oczyszczalni

• zakaz składowania odpadów

• możliwość zanieczyszczenia w skutek opadu 

zanieczyszczeń pyłowych

• wyłączenie z użytkowania przyrodniczego

• umożliwienie realizacji indywidualnych 

sposobów gromadzenia i unieszkodliwiania 

ścieków

Wody podziemne

• realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej z, odprowadzeniem 

ścieków do oczyszczalni

• utrzymanie terenów zieleni, 

• możliwość zanieczyszczenia w skutek opadu 

zanieczyszczeń pyłowych

• umożliwienie realizacji indywidualnych 

sposobów gromadzenia i unieszkodliwiania 

ścieków

Klimat

• utrzymanie terenów biologicznie 

czynnych

• utrzymanie i rozwój terenów produkcji i usług 

mogących potencjalnie znacząco oddziaływać

na środowisko,

• wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych i 

gazowych, 

Człowiek

• wprowadzenie terenów zieleni 

urządzonej i izolacyjnej, 

• uzyskanie nowych terenów usługowych

oraz tworzenie nowych miejsc pracy

• uciążliwości komunikacyjne, nasilenie hałasu

Flora i fauna

• utrzymanie niezbędnych terenów 

zieleni, 

• brak ingerencji w obszary stanowiące 

system przyrodniczy gminy.

• ograniczenie terenów w użytkowaniu 

przyrodniczym kosztem terenów zurbaniz.,

• 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 zmiany planu, tj. utrzymania funkcjonujących obiektów a

także realizacji nowych obiektów produkcyjnych i usługowych, będą różnorodne sposoby oddziaływania na
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środowisko.  Powstanie  zwarty  obszar  o  powierzchni  ok.  26  ha  o  funkcji  produkcyjno-usługowej  z

wydzielonym  pasem drogi  publicznej. Na całym terenie zakazuje  się  realizację  przedsięwzięć  mogących

zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  i  lokalizacji  zakładów  stwarzających  ryzyko  wystąpienia

poważnej awarii.

W  przypadku  analizowanego  projektu  znaczenie  ma  powierzchnia  terenu  objętego  zmianą,

wprowadzenie  dominującej  formy  użytkowania  tj.  obiektów  produkcyjnych,  składów  i  magazynów  oraz

zabudowy usługowej.

Proponowane  rozwiązania  planistyczne  mają  charakter  długoterminowy.  Ich  celem  jest  uzyskanie

funkcjonalnej, estetycznej, spełniającej oczekiwania inwestorów przestrzeni dla działalności komercyjnej przy

systematycznie ograniczanym negatywnym wpływie działalności człowieka w środowisku. 

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

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

terenów przylegających. 

Realizacja  ustaleń  zmiany  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  zmiany 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. Funkcjonujące tereny zabudowy usługowej mogą oddziaływać bezpośrednio

w efekcie funkcjonowania określonego typu usług lub nasiloną  głównie w sezonie grzewczym. 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  oraz  odpadów.  Stopień  i  zasięg  wpływu  ograniczony  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 komercyjnych, które należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie 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.  Brak  sąsiedztwa

podlegającego ochronie przed hałasem (terenów mieszkaniowych, usług oświaty, i zdrowia) oraz obiektów i

obszarów przyrodniczych, chronionych oraz dóbr kultury. W miejsce wyznaczonych w obowiązującym planie

miejscowym  terenów  zabudowy  mieszkaniowej,  z  racji  istniejącego  zagospodarowania  terenu  i  braku

możliwości  dotrzymania  odpowiednich  standardów  jakości  środowiska  dla  funkcji  mieszkaniowej,

wprowadzono tereny produkcyjne, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
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Przyjęte  rozwiązania  planistyczne  oraz  zapisy  uchwały  zmiany  planu  ograniczają  wpływ  na

środowisko i nie powodują większych zagrożeń dla środowiska i ludzi gospodarujących na tym terenie. 

Prognozowane oddziaływanie na środowisko realizacji projektowanych obiektów usługowych.

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 chwilowe, 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 usługowych 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

• intensyfikacja zabudowy,

• wzrost wytwarzanych odpadów i 
ścieków,

• nasilenie emisji spalin i hałasu 
komunikacyjnego,

• wprowadzenie zieleni urządzonej – 
zmiana składu gatunkowego

Pośrednie • powstawanie odpadów w trakcie prac • ekspansja komunikacji drogowej w 
nowo zainwestowanych terenach

Wtórne
• brak występowania • brak występowania

Skumulowane

• kumulacja hałasu i emisji spalin 
wywołanych  funkcjonowaniem 
komunikacji i sprzętu budowlanego, 

• kumulacja hałasu i emisji spalin 
wywołanych nasileniem ruchu 
komunikacyjnego związanego z 
przejazdami tranzytowymi jak i 
wzmożoną obsługą klientów 

Krótkoterminowe

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

• wytwarzanie odpadów budowlanych,

• zmiany ukształtowania terenu w takcie
prac,

• wzrost ilości wytwarzanych 
odpadów, ścieków, zanieczyszczeń 
z systemów grzewczych,

• nasilenie emisji spalin 
i hałasu komunikacyjnego,

Długoterminowe

• zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej,

• zmiany ukształtowania terenu 

• zastąpienie zbiorowisk pół 
naturalnych zielenią urządzoną 

• intensyfikacja urbanizacji,

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

• ubytek powierzchni biologicznie 
czynnych,

• wzrost powierzchni terenów zieleni 
urządzonej, izolacyjnej

Stałe

• zmiany ukształtowania terenu,

• zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej,

• wzrost powierzchni terenów 
zurbanizowanych,

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

• ubytek powierzchni biologicznie 
czynnych,

• wprowadzenie zieleni urządzonej, 
izolacyjnej
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Reasumując bezpośrednie skutki realizacji projektu zmiany planu dla środowiska to:

• nieodwracalne  przekształcenie  terenów  w  efekcie  realizacji  funkcji  komercyjnych  wraz  

z towarzyszącą infrastrukturą,

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

emisji),

• wzrost ilości wytwarzanych odpadów,

• wzrost ilości wytwarzanych ścieków gospodarczych i opadowych (przyrost terenów utwardzonych).

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  w

sezonie grzewczym, zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych,

• nasilającego się hałasu w terenach podmiejskich,

• potrzeby  zachowania  terenów  zieleni  urządzonej  wpływających  na  estetykę  przestrzeni  oraz

pełniących funkcje izolacyjne w strefach zabudowy usługowej. 

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

W  obszarach  objętych  projektem  zmiany  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.

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

środowiska  w  działaniach  inwestycyjnych  zgodnie  z  ustaleniami  zmiany  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,  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.

Przyczyną nadmiernego skażenia powietrza są również emisje przemysłowe transportowane z terenów

sąsiadujących oraz niska emisja z lokalnych kotłowni nasilająca się w okresach grzewczych, wynikająca

z  powszechnie  stosowanego  opału  o  niskiej  jakości  jak  i  częstego  spalania  śmieci.  Możliwość

zaopatrzenia  terenu  w  gaz  jak  również  dopuszczenie  rozwiązań  z  wykorzystaniem  alternatywnych

nośników energii opartych na odnawialnych źródłach energii przyczyni się do częściowego ograniczenia

niekorzystnego zjawiska. 

Wzrost natężenia ruchu drogowego, który głównie koncentrował się będzie na drodze krajowej nr 74 i na
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odcinkach  dróg  klasy  KDL  biegnących  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  oraz  zapewniających  obsługę

komunikacyjną analizowanego obszaru zmiany 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.  Nie  występuje  tu  problem  konieczności  ograniczenia

uciążliwości  akustycznej  oraz  potrzeba  utrzymania  właściwego  poziomu  hałasu  ze  względu  na

występowanie  w analizowanym obszarze  terenów zabudowy mieszkaniowej,  mieszkaniowo-usługowej

oraz związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów szpitali w miastach, 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).

Tereny  zieleni  towarzyszącej  obiektom  usługowym  komercyjnym  pełnią  również  funkcję  izolacyjną.

Zachowanie i utworzenie nowych terenów zieleni urządzonej wpływa korzystnie na estetykę przestrzeni..

Dla  jakości  wyznaczonych  terenów  usług  istotnym  będzie  przestrzeganie  zapisanych  

w uchwale zasad ich zagospodarowania.

9. Rozwiązania  mające  na  celu  zapobieganie  i  ograniczanie  negatywnych  oddziaływań  na  

środowisko.

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

zapobiegania  i  ograniczania  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko  w  zmianie  planu  wprowadzono

następujące ustalenia:

          9.1. Powietrze

Do najważniejszych niekorzystnych zjawisk wymuszających działania w zakresie ochrony powietrza

przed zanieczyszczeniem zalicza się:

• emisję zorganizowaną  pochodzącą  ze źródeł  punktowych (zakłady przemysłowe,  usługi,  lokalne

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

• emisję ze źródeł liniowych i powierzchniowych (drogi okalające obszar oraz parkingi).

Rodzaje  i  ilość  podstawowych  zanieczyszczeń  emitowanych  do  atmosfery  wynikają  przede

wszystkim z rodzaju i ilości spalanych paliw.

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 zmiany planu najbardziej  uciążliwa  będzie  emisja pochodząca z

terenów komunikacji  drogowej.  Silniki  spalinowe  emitują  gazy,  które są  źródłem substancji  toksycznych.

Najbardziej pospolitymi substancjami powstającymi wskutek pracy silników samochodowych są: dwutlenek

siarki (SO2), tlenki azotu (NOx),tlenek węgla (CO), węglowodory (CnHm), cząstki smoły i sadzy, aldehydy,

inne pyły.

Listę  substancji  zanieczyszczających  oraz  dopuszczalne  wartości  stężeń  tych  substancji  w  powietrzu,
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obszary,  na  których  obowiązują  dopuszczalne  wartości  stężeń,  zakres  i  warunki  dotrzymywania

dopuszczalnych  wartości  stężeń  oraz  czas  obowiązywania  dopuszczalnych  wartości  stężeń  określa

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu.

W  celu  poprawy  jakości  stanu  istniejącego  atmosfery  w  zmianie  planu ustalono  następujące

działania: 

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

płynne, gaz ziemny, energie elektryczną,

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

dachowych i gruntowych z wykorzystaniem pompy ciepła.

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

4) zaopatrzenie w gaz z istniejącej i projektowanej sieci gazowej oraz indywidualnych zbiorników, 

5) dla całego obszaru objętego planem - zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco

oddziaływać  na  środowisko  oraz  zakaz  lokalizacji  zakładów  stwarzających  ryzyko  wystąpienia

poważnej awarii.

Działania  te  nie  wpłyną  na  ilość  emitowanych  spalin  i  pyłów  wynikających  z  eksploatacji  dróg  i

parkingów w sąsiedztwie obszaru zmiany planu, które są głównymi źródłami uciążliwości w analizowanym

obszarze.  Nowe  obiekty  komercyjne  generować  będą  intensyfikację  ruch  drogowego  wynikającą  z

konieczności dostaw towarów oraz obsługi większej liczby klientów.

             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  zmiany  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.

Nadrzędnym  celem  działań  towarzyszących  realizacji  ustaleń  zmiany  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 usługowej na terenach objętych ustaleniami analizowanej

zmiany  planu  miejscowego  zagospodarowania  przestrzennego  jest  wytwarzanie  ścieków komunalnych  i
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opadowych.

Ustalenia zmiany planu    w zakresie gospodarki ściekowej  określają  nakazy chroniące jakość  wód

powierzchniowych i podziemnych oraz gleb,, tj.:

1. odprowadzenie  ścieków komunalnych  do sieci  kanalizacji  sanitarnej  a  z  terenu  1U/P  także  za

pomocą  indywidualnych  rozwiązań,  przy  uwzględnieniu  warunków  wynikających  z  przepisów

odrębnych z zakresu ochrony środowiska,

2. odprowadzenie ścieków przemysłowych do sieci kanalizacji sanitarnej, po redukcji zanieczyszczeń

do poziomów wynikających z przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

3. odprowadzenie  wód  opadowych  i  roztopowych  do  sieci  kanalizacji  deszczowej  lub

zagospodarowanie  na  terenie  działki  budowlanej  w  sposób  niezagrażający  sąsiednim  działkom

budowlanym;

4. w  przypadku  połaci  dachowych  i  placów  utwardzonych  o  łącznej  powierzchni  przekraczającej

5000m2,  z których wody opadowe i roztopowe są ujmowane do tego samego systemu kanalizacji

deszczowej,  przed  wprowadzeniem  do  tej  sieci,  obowiązek  ujmowania  wód  opadowych  i

roztopowych do lokalnego zbiornika retencyjnego;

Obszar  opracowania  znajduje  się  poza  wyznaczonym  obszarem  aglomeracji  ściekowej  gminy  Wola

Krzysztoporska i  poza obszarem aglomeracji ściekowej  miasta Piotrków Trybunalski.  Ścieki komunalne z

istniejącego  zespołu  magazynów  odporwadzane  są  do  rzeki  Strawy  –  wymagane  jest  doprowadzenie

wytwarzanych ścieków do jakości umożliwiającej  wprowadzenie ich do środowiska, zgodnie z przepisami

odrębnymi w tym zakresie.

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  Rokszycach.  Realizacja

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę prowadzona będzie zgodnie z przepisami odrębnymi.

Teren projektu  zmiany planu  obejmuje  tereny zainwestowane  i  przewidziane  do zainwestowania  wśród,

których nie wydzielono samodzielnych terenów w użytkowaniu przyrodniczym. Projektowane tereny zieleni -

to  zieleń  urządzona  i  izolacyjna  towarzysząca  obiektom  usługowym.  Tereny  objęte  zmianą  planu  nie

wymagają wyłączenia z użytkowania rolnego, gdyż zostały już wyłączone na mocy obowiązującego planu.

             9.4. Ochrona krajobrazu

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

krajobrazu:

• wykorzystanie terenu już zainwestowanego,

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

28



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wola Krzysztoporska

niezabudowaną częścią terenu inwestycji, określonych wskaźnikami zawartymi w uchwale;

• 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 budowę linii średniego i niskiego napięcia w wykonaniu napowietrznym i kablowym;

• dopuszcza się realizację nasadzeń zieleni wysokiej wzdłuż drogi krajowej nr 74 i dróg lokalnych.

Projekt zmiany planu nie przewiduje wprowadzania zasadniczych zmian w krajobrazie terenu. Ma na celu

podniesienie  estetyki  i  funkcjonalności  tworzącej  się  podmiejskiej  strefy  przemysłowej  Piotrkowa

Trybunalskiego.

Zmiany  będą  konsekwencją  umożliwienia  modernizacji  i  rozbudowy  obiektów  centrum  logistycznego  i

zabudowy komercyjnej wzdłuż drogi krajowej nr 74. W otoczeniu obiektów komercyjnych zachowane zostaną

określone  w  odpowiedniej  proporcji  tereny  zieleni  (urządzonej  i  izolacyjnej)  poprzez  wprowadzenie

obowiązku  zachowania  minimum  powierzchni  biologicznie  czynnej  w  wielkości  odpowiedniej  dla

poszczególnych  rodzajów  przeznaczenia  podstawowego.  Nowa  zabudowa,  zgodnie  z  zapisami  zmiany

planu  umożliwi  wraz  z  zachowaną  (zespół  magazynów  i  pozostałe  zabudowania)  utworzenie  zwartego

kompleksu przemysłowo-usługowego w miejscu o swobodnym dostępie komunikacyjnym.

             9.5. Emisja hałasu

W  projekcie  zmiany  planu  dla  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  ustalono  jako  funkcję

podstawową obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz zabudowę usługową. W żadnym z wyznaczonych

obszarów funkcjonalnych nie dopuszczono realizacji zabudowy mieszkaniowej ani związanej ze stałym lub

czasowym pobytem młodzieży, czy domów opieki społecznej i szpitali.   Obszar objęty projektem nie podlega

ochronie akustycznej. W celu ograniczenia oddziaływania akustycznego na tereny sąsiadujące w ustaleniach

projektu  zmiany  planu  wprowadzono  nasadzeń  wzdłuż  dróg  publicznych. Kumulacja  hałasu

komunikacyjnego i będącego skutkiem działalności komercyjnej może być źródłem uciążliwych oddziaływań

akustycznych. Dla ograniczenia negatywnych oddziaływań hałasu samochodowego istotne znaczenie będzie

miała odpowiednia organizacja ruchu drogowego.

             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  30  października  2003r  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  

w środowisku. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę  mieszkaniową  i  dostępnych dla ludzi pomiary
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wykonywane są ustawowo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

.
             9.7. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii

W  projekcie  zmiany  planu  wprowadzono  zakaz  realizacji  zakładów  stwarzających  możliwość

wystąpienia  poważnej  awarii.  Przewiduje  się  utrzymanie  funkcjonowania  istniejących  obiektów

produkcyjnych  i  magazynowych  (w  granicach  projektu  zmiany  planu).  Ustalono  zakaz  lokalizacji

przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  oddziaływać  na  środowisko  określonych  w  przepisach

odrębnych.

Potencjalne  zagrożenia  środowiska  stwarzają  urządzenia  techniczne  (instalacje)  w  zakładach

magazynujących  lub  stosujących  w  procesie  produkcji  toksyczne  środki  przemysłowe  (amoniak,  chlor,

produkty ropopochodne, inne chemiczne), transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych,

łatwopalnych,  wybuchowych,  magazynowanie  materiałów  i  substancji  niebezpiecznych).  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. 

             9.8. Środowisko biologiczne

Analizowany  obszar  jest  terenem  zurbanizowanym  położonym  w  granicach  gminy  wiejskiej,

sąsiadującym  z  ośrodkiem miejskim i  związaną  z  nim infrastrukturą.  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

U/P 80 5%  od 0,01 do 2.0

U 80 5%  od 0,01 do 2.0

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  kanalizacji  sanitarnej  lub  za  pomocą  indywidualnych

rozwiązań,  przy uwzględnieniu  warunków wynikających z przepisów odrębnych  z zakresu ochrony

środowiska;

• odprowadzania wód deszczowych do kanalizacji deszczowej lub zagospodarowanie na terenie działki
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budowlanej w sposób niezagrażający sąsiednim działkom budowlanym,

• konieczność  utrzymania  gospodarki  odpadami  komunalnymi  i   innymi  odpadami  na  zasadach

określonych w przepisach odrębnych z zakresu gospodarowania odpadami oraz gminnych przepisach

porządkowych,

• 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 zmiany 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

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 pobyt ludzi.

             9.10 . Dobra kultury

Na obszarze zmiany planu występuje stanowisko archeologiczne  AZP 74-53/19. W projekcie zmiany

planu ustalono ochronę stanowiska w granicach wyznaczonych przez Urząd Ochrony Zabytków.

10. Propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji  postanowień  

projektu zmiany 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 zmiany 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,
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• 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 zmiany planu form zagospodarowania terenu.

12. Ocena rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych analizowanego projektu zmiany planu

             12.1. Zgodność projektowanego zagospodarowania terenów z uwarunkowaniami określonymi

w opracowaniu ekofizjograficznym 

W  projekcie  zmiany  planu  uwzględniono  wszystkie  wytyczne  sformułowane  w  Opracowaniu

ekofizjograficznym sporządzonym na potrzeby zmiany planu. Dostosowano przeznaczenie terenu do stanu

istniejącego,  przede wszystkim  zmieniono kwalifikację  terenów mieszkaniowych,  dla  których  nie  było  by

możliwe  dotrzymanie standardów jakości środowiska. Tereny inwestycyjne  wyznaczono w obszarach już

zainwestowanych  ograniczając  inwestycje  w  terenach  otwartych,  intensyfikując,  modernizując  istniejące

formy zagospodarowania,  dążąc  do koncentracji  zabudowy.  Wydzielono pasy drogowe  istniejących dróg

publicznych o minimalnych szerokościach wynikających z przepisów odrębnych. Ustalono minimalny udział

powierzchni  biologicznie  czynnej,  maksymalny  udział  powierzchni  zabudowy,  wskaźniki  intensywności

zabudowy.  Zakazano możliwości  realizacji  zakładów  przemysłowych  o  zwiększonym  lub  dużym  ryzyku

wystąpienia poważnych awarii  oraz przedsięwzięć  mogące zawsze znacząco oddziaływać  na środowisko.

Wprowadzono możliwość realizacji nasadzeń wzdłuż dróg publicznych.

Projekt zmiany planu zlokalizowany jest poza obszarami: 

• o niekorzystnych lub ograniczonych warunkach posadowienia budowli,

• o poziomie wód gruntowych powyżej 2 m p.p.t.,

• 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. 
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Projekt zmiany planu utrzymuje założone w Studium przeznaczenie i wskaźniki zagospodarowania terenów

a także szczegółowe ustalenia dotyczące lokalizacji uciążliwych przedsięwzięć.

      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 zmiany planu są zgodne z przepisami i potrzebami ochrony środowiska.  Ustalenia

projektu  zmiany  planu  w  zakresie  infrastruktury  technicznej,  minimalizują  negatywne  oddziaływanie

wynikające  z  zamieszkiwania  i  prowadzenia  działalności  gospodarczej  człowieka  na  tym  terenie.  W

ustaleniach  projektu  zmiany  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 zmiany planu zapewnia ład przestrzenny, utrzymanie terenów

zabudowy  komercyjnej  z  zielenią  towarzyszącą,  ukształtowanie  i  rozwój  sieci  komunikacyjnej  (drogi

wewnętrzne,  parkingi),  oraz  sieci  infrastruktury  technicznej.  Ustalenia  projektu  zmiany  planu  w zakresie

infrastruktury  technicznej,  minimalizują  negatywne  oddziaływanie  działalności  gospodarczej  człowieka  na

tym terenie.

W ustaleniach projektu zmiany 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  zmiany  planu  dla  form  ochrony  przyrody  oraz  

obszarów  chronionych

Projekt  zmiany  planu  wprowadzający  możliwość  realizacji  zabudowy  komercyjnej  nie  narusza

walorów  środowiskowych  i  krajobrazowych.  Wprowadza  zainwestowanie  zgodne  z  już  występującym,

wzbogaca je, porządkuje, ustala zasady realizacji projektowanych inwestycji.

Realizacja  ustaleń  projektu  zmiany planu  pozostanie  bez  wpływu  na  przyrodnicze  obiekty  chronione  ze

względu na lokalizację  terenów i  obiektów chronionych w znacznej  odległości  od granic  terenu objętego

zmiana planu.

             12.6. Ocena zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi

Przestrzeganie przepisów ustanowionych w projekcie zmiany 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 i opadowych) i usuwania odpadów,

• zasady  ogrzewania  budynków  z  zastrzeżeniem  zapisów  dotyczących  ochrony  powietrza

33



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wola Krzysztoporska

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:

ELEMENT ŚRODOWISKA PROGNOZA SKUTKÓW USTALEN PLANU

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
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

Roślinność Zmiany gatunkowe roślinności terenów rolniczych 

Zwierzęta Nie przewiduje się znaczącego wpływu

Obszary przyrodnicze 

chronione

Nie przewiduje się znaczącego wpływu

Krajobraz Walory krajobrazu zostaną zachowane

Dobra kultury Nie przewiduje się znaczącego wpływu

13. Ocena możliwości rozwiązań  eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływanie  

rozwiązań, które wynikają z projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozwiązania  zaproponowane  w  projekcie  zmiany  planu  powodują  ograniczenie  negatywnych

oddziaływań na środowisko. Są to:

• uporządkowanie sposobu lokalizacji  zabudowy,  określenie powierzchni biologicznie czynnej  oraz

parametrów budynków, 

• rozbudowa  i  modernizacja  istniejącej  sieci  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej   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

• stosowanie  instalacji  na  paliwa  charakteryzujące  się  niskimi  wskaźnikami emisyjnymi  tj.  paliwa
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płynne, gaz ziemny, energie elektryczną,

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

dachowych i gruntowych z wykorzystaniem pompy ciepła,

• modernizacja układu komunikacyjnego zwiększająca dostępność terenów, możliwość swobodnego

parkowania, 

• zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko,

• zakaz lokalizacji zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii,

• wprowadzenie nasadzeń wzdłuż dróg publicznych.

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

oddziaływanie na środowisko ale w znaczący sposób je ograniczają.

14. Propozycje rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w zmianie planu.

Objęta  analizą  zmiana  planu  nie  zawiera  rozwiązań  alternatywnych.  Jest  ona  zgodna  z

podstawowymi zasadami ochrony środowiska. Zapisy zmiany 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 i estetyki.

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 zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

obejmuje podstawowe ustalenia w zakresie określającym: 

• funkcje obszaru, 

• parametry rozwoju struktury przestrzennej,

• zasady ochrony środowiska,

• zamierzenia o charakterze proekologicznym.

Oceniany projekt zmiany planu nie powinien spowodować  naruszenia równowagi przyrodniczej na

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

Projekt zmiany planu zapewnia: 

• warunki do utrzymania i poprawy standardów środowiskowych,

• warunki do rozwoju sektora produkcyjno-usługowego,

• możliwość realizacji priorytetów gospodarczych,

• warunki dla ochrony i wzbogacania terenów zieleni izolacyjnej,

• 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.
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Środowisko obszaru objętego zmiana planu cechuje się znacznym stopniem przekształcenia. Dalszy

rozwój  zainwestowania,  wzbogacenie  form  użytkowania,  rozwój  funkcji  komercyjnych  i  infrastruktury

technicznej  może w różnorodny sposób wpływać  na środowisko przyrodnicze.  Ustalenia projektu zmiany

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  zmiany  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  zmiany planu mieścić  się

będzie w dopuszczalnych granicach.

16. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Potrzeba sporządzenia opracowania określanego prognozą  oddziaływania na środowisko projektu

zmiany 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  zmiany  planu  zagospodarowania

przestrzennego  rozwiązania  uwzględniają  przedsięwzięcia  niezbędne  dla  zapobiegania  powstawania

zagrożeń  środowiska, czy spełniają  one swoją rolę  oraz w jakim stopniu realizacja ustaleń  zmiany 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 zmiany 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 zmiany planu.

Projektem  zmiany  planu  zagospodarowania  przestrzennego  objęto  fragment  gminy  Wola

Krzysztoporska.  Przedmiotem ustaleń planu są zasady realizacji funkcji komercyjnej (obiekty produkcyjne,

składy i magazyny oraz zabudowa usługowa), określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Projektowane  zmiany  mają  na  celu  zastąpienie  wyznaczonych  w  obowiązującym  planie  miejscowym

terenów  mieszkaniowych,  na  których  z  uwagi  na  istniejące  zagospodarowanie  terenu  i  bliskość  drogi

krajowej  nie  było  by  możliwe  dotrzymanie  odpowiednich  standardów jakości  środowiska. Wprowadzone

zmiany  mają  za  zadanie  umożliwienie  inwestorom  racjonalne  zagospodarowanie  nieruchomości  przy

uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i modernizacji

dróg publicznych.
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Realizacja  ustaleń  zmiany  planu  terenów  komercyjnych  może  spowodować  oddziaływanie  na

środowisko  w  związku  z  rozszerzeniem  terytorialnym  istniejących  już  funkcji  powodującym  wzrost

ilościowy wytwarzanych ścieków bytowo-gospodarczych,  odpadów stałych, rosnącą niską emisją pyłowo-

gazową  do atmosfery,  wzrostem poziomu hałasu komunikacyjnego.  W celu zmniejszenia  i  kompensacji

oddziaływań  na  środowisko  przyrodnicze  w  projekcie  zmiany  planu  zaproponowano  następujące

rozwiązania: lokalizację obejmującą tereny zainwestowane, 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  i  deszczowej

(wpływające  bezpośrednio  na  jakość  wód  powierzchniowych  i  podziemnych,  stan  powietrza), oparcie

gospodarki odpadami na zasadach obowiązujących na terenie gminy oraz  stosowanie instalacji na paliwa

charakteryzujące się  niskimi wskaźnikami emisyjnymi  tj.  paliwa płynne,  gaz ziemny,  energie elektryczną,

Wszystko z zachowaniem niezbędnych terenów zieleni urządzonej i izolacyjnej.

Projekt  został  sporządzony  z  uwzględnieniem  potrzeby  zachowania  trwałości  podstawowych  procesów

przyrodniczych  i  zasad  zrównoważonego  rozwoju.  Przeanalizowano  położenie  obszaru  zmiany  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 zmiany planu mieścić się będzie w dopuszczalnych granicach.
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Załączniki:

Oświadczenie Autora prognozy

Rysunek nr 1: Ocena wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko

Rysunek nr 2: Położenie analizowanego obszaru w kontekście obszarów chronionych
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30 czerwca 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.



Granice obszaru objętego planem

Rzeka Strawa

Droga krajowa nr 74

Napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia

Strefa ochronna napowietrznej sici elektroenergetycznej

Projektowane zagospodarowanie w zmianie planu

Istniejące zagospodarowanie 

Komunikacja

Usługi

Magazyny

Nieużytki - zwałowiska ziemi

Obsługa techniczna - zbiorniki wody

Legenda

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Majków Duży 
w Gminie Wola Krzysztoporska

Załącznik Nr-1

Ocena wpływu ustaleń zmiany planu na środowisko

Skala 1:5000
Majków Duży

W miejscu nieużytków - zwałowisk
ziemi, w obowiązującym mpzp
planuje się wprowadzenie terenów
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - jest to jedyny
obszar, którego funkcja w projekcie
zmiany planu została znacząco
zmieniona.




