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I. WPROWADZENIE 
 
1. Uwagi wstępne 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: 
społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego 
planowania i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za 
podstawę tych działań zrównoważony rozwój i ład przestrzenny. 
Zrównoważony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno  
- gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań gospodarczych  
i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania 
podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno 
współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przez ład przestrzenny należy 
natomiast rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość 
oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 
funkcjonalne: społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno  
- estetyczne.  
Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju  
i ładu przestrzennego, a także uwzględniającym wymagania ochrony środowiska jest 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
„Prognoza” jest realizacją obowiązku określonego w art. 51. Ustawy z dnia  
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015  
poz. 199). 

Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny objęte projektem zmiany 
studium i tereny sąsiednie w obszarze, na którym mogłyby skutkować ustalenia zmiany 
studium. 

Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez: 
 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  
 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie  

2. Cel opracowania prognozy 
Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Karczew 
ma na celu ocenę ustaleń zmiany studium w aspekcie ochrony walorów środowiska 
przyrodniczego, jak również określenie przewidywanych jego przekształceń i 
związanych z tym warunków życia ludzi wynikających z realizacji przyjętych ustaleń 
zmiany. 
3. Podstawowe założenia i metodyka pracy 
Podstawowym założeniem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem 
zmiany studium jest poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych 
najkorzystniejszych dla stanu środowiska, poprzez: 
− Identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i 
zdrowotne komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać 
realizacja dyspozycji przestrzennych zawartych w projekcie studium, 
− Dyskusje i współprace autora prognozy z autorami projektu zmiany studium celem 
eliminacji rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne 
negatywne skutki dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 
− Pełne poinformowanie podmiotów tj. wnioskodawców, społeczność lokalną  
i organy samorządu o skutkach wpływu ustaleń zmiany studium dla środowiska 
przyrodniczego. 
Zadanie to wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących  
w środowisku, przy uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu 
(niezwiązanym ze studium), na które składa się system prawny, postęp cywilizacyjny i 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym/
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym/
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techniczny, zachowania i przemiany świadomości społeczności lokalnej itp. 
Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że: 
• Stanem odniesienia dla prognozy są: 
− Istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony  
w opracowaniu ekofizjograficznym wykonanym dla terenu miasta i gminy, 
− Uwarunkowania wynikające z ustaleń projektu zmiany Studium Uwarunkowań  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta i gminy Karczew, 
• Działania związane z realizacją systemów technicznych na obszarze objętym zmianą 
studium realizowane będą zgodnie z zasadami przyjętymi w zmianie studium. 
• Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu  
o analizę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. 
• Etapem końcowym jest ocena skutku, czyli wynikowego stanu komponentów 
środowiska, powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych 
realizacją ustaleń zmiany studium oraz sformułowanie propozycji zmian lub 
alternatywnej wersji ustaleń, wynikających z troski o osiągnięcie możliwie korzystnego 
stanu środowiska w warunkach projektowanego zagospodarowania przestrzennego 
obszaru. 
4. Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi 
obszaru opracowania 

1. Projektowany dokument powiązany jest z następującymi opracowaniami: 
2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego  

(2004 r.). 
3. Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2004 r.). 
4. Wojewódzki program opieki nad zabytkami na lata 2012-2015 (2011 r.). 
5. Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014  

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 (2012 r.). 
6. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 

Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2018 (2011 r.) 

7. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017  
z uwzględnieniem lat 2018-2023 (2012 r.). 

8. Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017  
z uwzględnieniem lat 2018-2023 (2012 r.). 

9. Program Ochrony Środowiska dla powiatu otwockiego na lata 2012-2105 z 
perspektywą do 2019 r. (2012 r.). 

10. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego miasta i gminy Karczew (2012 r.). 

11. Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany SUiKZP miasta i gminy 
Karczew (2011 r.). 

12. Strategia zrównoważonego Rozwoju Gminy Karczew (2013 r.). 
13. Program ochrony środowiska dla gminy Karczew na lata 2011-1014 z 

perspektywą do roku 2018 (2012 r.). 
14. Raport oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr801 relacji 
Warszawa – Karczew – Wilga – Maciejowice – granica województwa 
mazowieckiego, na odcinku od skrzyżowania z DW 721 wraz ze skrzyżowaniem 
do km 19+190 na terenie Gminy Józefów powiatu otwockiego, województwa 
mazowieckiego (2010 r.). 

15. Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 
2014. (WIOŚ, 2015 r.). 

5. Ogólna charakterystyka terenu opracowania 
Teren objęty zmianą studium położony jest w północnej części gminy, nieco ponad 1 
km na zachód od centrum miasta Karczew. 
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Według regionalizacji fizycznogeograficznej teren opracowania znajduje się  
w mezoregionie Doliny Środkowej Wisły (318.7) należącego do makroregionu Nizina 
Środkowomazowiecka (317).  
Dolina Środkowej Wisły powstała w plejstocenie w wyniku powtarzających się 
cyklicznie procesów erozji i akumulacji rzecznej. Utworzyły się wówczas m. in. tarasy 
nadzalewowe (plejstoceńskie): pierwszy, noszący tu nazwę tarasu karczewskiego, 
który jest odpowiednikiem tarasu praskiego w Warszawie oraz wyższy – taras 
wydmowy. Najmłodszy, taras zalewowy – holoceński (na którym zlokalizowane jest 
planowane przedsięwzięcie) rozciąga się wzdłuż doliny. Jego szerokość wynosi od 
około 1 km do 3,5 km. Przeważająca część jego powierzchni wznosi się na wysokość 
87-90 m n.p.m. W jego obrębie występuje współczesna dolina Wisły oddzielona od 
starszej części tarasu krawędzią o wysokości ok. 1-3 m. Taras zalewowy obfituje w 
liczne starorzecza, w rejonie opracowania po obu stronach Wisły przebiega przez ten 
taras wał przeciwpowodziowy. Tereny położone między wałem przeciwpowodziowym 
na lewym i prawym brzegu rzeki tworzą tzw. międzywale, które tworzy swoisty i cenny 
układ przyrodniczy.  
Taras nadzalewowy (karczewski), którego powierzchnia wznosi się na wysokość 91-94 
m n.p.m. oddzielony jest od tarasu zalewowego 2-3 m krawędzią. W części zachodniej 
jego powierzchnia jest wyrównana, przecięta jedynie doliną Jagodzianki. W części 
wschodniej występuje płytkie, rozległe obniżenie sięgające na południe wsi Całowanie 
poprzecinane licznymi rowami melioracyjnymi. Jest to dawne, zabagnione koryto Wisły 
z okresu plejstocenu. 
Powstanie tarasów w dolinie Wisły wiąże się z występującymi w okresie zlodowacenia 
północnopolskiego na przemian okresami ochłodzenia i ocieplenia klimatu, co 
powodowało zmiany zasięgu czoła lądolodu. W okresach zimnych (stadiałów) czoło 
lodowca przesuwało się na południe i przybliżało się do omawianego rejonu. W tym 
okresie prędkość przepływu w rzece zmniejszała się i następowało osadzanie się w 
dolinie osadów piaszczysto-żwirowych (faza akumulacji rzeki). W czasie ocieplenia 
klimatu, lodowiec cofał się na północ. Zwiększał się zdecydowanie przepływ w rzece i 
przechodziła ona w fazę erozji, rozcinając uprzednio zaakumulowane osady. W ten 
sposób w dolinie Wisły utworzył się system tarasów.  We wczesnym holocenie utworzył 
się taras zalewowy wyższy. Rozciąga się on po obu stronach rzeki oraz w okolicach jej 
dopływów. W wyniku cofnięcia się linii brzegowej Bałtyku został on rozcięty i obecnie 
Wisła akumuluje swe osady na tarasie zalewowym niższym. Taras ten jest wytworzony 
tylko fragmentarycznie wzdłuż łożyska Wisły po obu jej stronach. 
 
Teren opracowania położony jest nadrzędnych od ponad 89 m n.p.m. do nieco powyżej 
88 m n.p.m., wykazuje lekkie nachylenie w kierunku północnym. Na przeważającej 
części rzeźba jest sztucznie przekształcona, teren jest nadsypany i  wielu miejscach 
wyrównany. Dlatego też na całej powierzchni zostały zlikwidowane drobne formy 
morfologiczne. 
Obszar gminy Karczew położony jest w południowo-wschodniej części Niecki 
Mazowieckiej, która stanowi środkowa, najgłębsza część Niecki Brzeżnej. Nieckę 
Mazowiecką tworzą utwory kredowe, a wypełniają osady zaliczane do trzeciorzędu i 
czwartorzędu. Sedymentacja osadów czwartorzędowych na obszarze gminy, podobnie 
jak na terenie większości obszaru Polski, związana jest z rozwojem zlodowaceń 
plejstoceńskich. Na obszarze tym występowały lądolody dwóch zlodowaceń: 
południowopolskiego i środkowopolskiego. W czasie najmłodszego zlodowacenia, 
północnopolskiego, obszar gminy znajdował się poza zasięgiem lądolodu. 
W dolinie Wisły dominują osady piaszczyste o znacznych miąższościach, 
pochodzących  
z okresów interglacjalnych i glacjalnych. Podczas zlodowacenia północnopolskiego 
tworzyły się piaski rzeczne tarasów karczewskiego i wydmowego. U schyłku 
plejstocenu i w holocenie na starszych utworach piaszczystych uformowały się wydmy i 
pola piasków przewianych. 
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W strefie przypowierzchniowej omawianego terenu w podłożu występują piaski i żwiry 
rzeczne, które miejscami przykryte są madami rzecznymi. Pochodzą one ze schyłku 
zlodowacenia północnopolskiego. Są to mady lekkie, charakteryzują się małą 
miąższością. Pod względem litologicznym reprezentowane są przez mułki i mułki 
piaszczyste. Jak wyżej wspomniano wyżej teren na przeważającej części jest 
przekształcony antropogenicznie, grunty naturalne są przykryte warstwą nasypów o 
zmiennej miąższości. 
Na omawianym terenie nie występują złoża surowców mineralnych. 
Teren opracowania położony jest w dorzeczu Wisły.  
Odcinek środkowy Wisły charakteryzuje się deszczowo-śnieżnym reżimem. Występują tu 
wysokie wezbrania letnie pochodzące z opadów deszczu w górach. Duże rozmiary 
osiągają również wezbrania roztopowe, największe z nich miały miejsce w 1924, 1940 i 
1947 r. Kulminacyjny przepływ wezbrania z marca 1924, wynoszący 5860 m3/ s jest 
największa wartością przepływu w latach współczesnych. Wisła środkowa charakteryzuje 
się dużą zmiennością stanów i przepływów wody. Największa amplituda stanów na 
wodowskazie w rejonie Warszawy miała miejsce w 1960 roku i wynosiła 681 cm. Średni 
roczny przepływ obliczony na podstawie danych z 45 lat wynosi 561 m3/s, dzieląc tę 
wartość przez powierzchnie zlewni otrzymamy odpływ jednostkowy - 6,6 l/s/km2 oraz 
odpływ 210 mm. 
Stan jakościowy wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki monitoringu  
z kryteriami wyrażonymi jako wartości graniczne wskaźników jakości wód. Na stan 
ogólny wody składają się: stan ekologiczny, (w którym pod uwagę brane są elementy 
biologiczne i jako wskaźniki wspierające elementy fizykochemiczne i 
hydromorfologiczne) oraz stan chemiczny oceniany na podstawie wskaźników 
charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego, w tym tzw. substancji priorytetowych. 
Tab. 1. Ocena wód Wisły wg WIOŚ – 2010 -2013 r. 

Nazwa 
rzeki 

Nazwa punktu 
kontrolno 

pomiarowego 

Klasa 
elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

- specyficzne 
zanieczyszczenia 

syntetyczne i 
niesyntetyczne 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Wisła Wisła - Kępa 
Zawadowska 

V II II Zły Poniżej stanu 
dobrego 

Przez teren opracowania przepływa rzeka Jagodzianka. Stanowi ona podstawę 
systemy hydrograficznego gminy jest uregulowana i w chwili obecnej pełni rolę kanału 
melioracyjnego. Jest ona zasilana prawie wyłącznie przez wody pochodzące z rowów 
melioracyjnych. W rejonie północnej granicy terenu objętego zmianą studium rzeka 
Jagodzianka przyjmuje lewostronny dopływ – Kanał Ulgi. 
Teren opracowania położony jest poza strefą bezpośredniego zagrożenia 
powodziowego. 
W strefie doliny Wisły główny poziom wodonośny występuje w czwartorzędowych 
piaskach średnioziarnistych i drobnoziarnistych z domieszką żwiru o miąższości 20-30 
m. Osady te są pochodzenia rzecznego i rzeczno-lodowcowego z okresu zlodowacenia 
północnopolskiego i holoceńskiego. Pozbawiony jest izolacji od powierzchni terenu, co 
stwarza wysoki stopień zagrożenia dla tych wód. Jest to obszar o wysokiej 
odnawialności zasobów wód. Jakość wód na przeważającej powierzchni jest średnia, 
wymagająca uzdatniania. Wydajności potencjalne studni wierconych są zróżnicowane i 
wahają się od 30 do 120 m3/h. Moduł zasobów dyspozycyjnych wynosi 240 
m3/24h/km2. 
Na obszarze doliny Wisły występująca warstwa wodonośna o bardzo dużych zasobach 
odnawialnych wchodzi w skład tzw. zbiornika doliny Wisły. Zasoby wód podziemnych 
zbiornika są powszechnie eksploatowane. Efektem jest powstanie lokalnego leja 
depresyjnego. 
Tworzące warstwę wodonośną piaski rzeczne odznaczają się dobrymi warunkami filtracji 
umożliwiającymi swobodny, podziemny przepływ wód. Warstwa wodonośna łatwo poddaje 
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się drenażowi. Duża miąższość warstwy wodonośnej i dobre warunki filtracji sprzyjają 
szerokiemu rozwojowi leja depresyjnego. Równocześnie praktycznie nieograniczony 
obszar zasilania warstwy wodonośnej i możliwość dopływu wód z zewnątrz z bardzo 
dużego obszaru alimentacji sprawiają, że ograniczenie miejscowego zasilania 
infiltracyjnego nie spowoduje istotnego obniżenia zwierciadła wody gruntowej. 

Ogólny kierunek przepływu skierowany jest ze wschodu na zachód, gdzie wody 
podziemne drenowane są przez Wisłę. Wahania zwierciadła wody gruntowej odbywają się 
w rytmie sezonowych zmian bilansu opadów i parowania, a w sąsiedztwie koryta Wisły 
także od stanów wody w rzece. Na podstawie obserwacji w studni pomiarowej IMiGW w 
Józefowie można szacować, że przeciętne wahania zwierciadła wody gruntowej w cyklu 
rocznym nie przekraczają 0,5 - 0,7 m, a ekstremalne różnice między stanami wód 
gruntowych w skali wieloletniej nieco przekraczają 1 m. Najwyższe stany wód gruntowych 
obserwuje się wiosną i jesienią przy wysokich opadach i słabym parowaniu.  
Na obszarze gminy Karczew poziomy wodonośne istnieją również w utworach 
mioceńskich i oligoceńskich.  
Poziom mioceński nie jest ujmowany dla celów pitnych.  
Oligoceński poziom wodonośny występuje na głębokości poniżej 150 m w 
różnoziarnistych utworach piaszczystych z glaukonitem. 
 
Poziom zwierciadło wód gruntowych o zwierciadle swobodnym występuje na 
omawianym terenie stosunkowo płytko na głębokości nieco około 2,0 m p.p.t., należy 
zaznaczyć, że ze względu na wprowadzenie na znacznej powierzchni terenu nasypów, 
warunki hydrogeologiczne, a przede wszystkim położenie zwierciadła wód gruntowych 
zostało zmodyfikowane. 
Teren opracowania położony jest w granicach zbiornika wód podziemnych w utworach 
czwartorzędowych GZWP Dolina Środkowej Wisły (GZWP 222). 
Gmina Karczew położona jest w granicach głównego zbiornika wód podziemnych w 
utworach trzeciorzędowych GZWP Subniecka Warszawska (GZWP 215 A).  
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną podstawowa jednostka gospodarki wodnej 
(łącznie z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego to jednolita część 
wód (JCW). Jednolita część wód jest pojęciem obejmującym zarówno zbiorniki wód 
stojących, jak i cieki, a także przybrzeżne fragmenty wód morskich i wody podziemne. 
Prawo wodne jednolite części wód dzieli na jednolite części wód powierzchniowych – 
JWCP (wśród nich wyodrębniając również jednolite części wód przybrzeżnych lub 
przejściowych oraz jednolite części wód sztucznych lub silnie zmienionych) i jednolite 
części wód podziemnych – JWCPd. Jednolitą częścią wód powierzchniowych jest 
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych: jezioro (włączając w to inne 
naturalne zbiorniki, np. naturalne stawy), sztuczny zbiornik wodny, ciek (struga, 
strumień, potok, rzeka, kanał), a także fragment morskich wód wewnętrznych, 
przejściowych lub przybrzeżnych. Większe cieki dzielone są na mniejsze odcinki 
stanowiące JCWP. Za JCWPd uznaje się określoną objętość wód podziemnych 
znajdującą się wewnątrz warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 
Podział na JCWP naturalne i silnie zmienione lub sztuczne znajduje swoje 
odzwierciedlenie w klasyfikacji jakości wód – dla naturalnych części wód wyznacza się 
ich stan ekologiczny, podczas gdy dla silnie zmienionych (np. w znacznym stopniu 
uregulowanych lub przekształconych w zbiornik zaporowy) i sztucznych części wód – 
potencjał ekologiczny. 
Zgodnie z danymi KZGW teren opracowania położony jest w obrębie JCWP - 
Jagodzianka od Dopływu z Regut do ujścia (PLRW200024255899), której stan został 
określony jako zły. 
Teren opracowania położony jest w obrębie jednej JCWPd:  
Nr JCWPd: 83 
Powierzchnia: 3231,2 km2 
Region: Środkowej Wisły 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramowa_Dyrektywa_Wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_powierzchniowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_przybrzeżne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_przejściowe
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wody_sztuczne&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Wody_silnie_zmienione&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wody_podziemne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jezioro
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staw_(akwen)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_antropogeniczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Struga_(hydrologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strumień
http://pl.wikipedia.org/wiki/Potok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rzeka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kanał_wodny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warstwa_wodonośna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Klasyfikacja_jakości_wód
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulacja_rzeki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zbiornik_zaporowy
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Województwo: lubelskie i mazowieckie 
Powiaty: garwoliński, grójecki, kozienicki, łukowski, miasto Stołeczne Warszawa, 
miński, otwocki, piaseczyński, puławski, rycki, siedlecki i wołomiński 
Głębokość występowania wód słodkich ok. 800 m (wg Hydrogeologii regionalnej Polski 
zwykle wody podziemne występują do głębokości nieprzekraczającej 300 m). 
Na obszarze całej jednostki jest jeden bądź dwa poziomy wodonośne czwartorzędowe. 
Wykształcony jest również lokalnie poziom mioceński. Ponadto powszechnie występują 
wodonośne utwory oligoceńskie (dwa lub jeden poziom) będące w bezpośredniej więzi 
hydraulicznej z poziomem kredowym. Generalnie kształtowanie się zwierciadeł 
piezometrycznych wskazuje na brak kontaktu między wodami w utworach 
czwartorzędowych i poziomów mioceńskiego i oligoceńskiego. 
Q, - wody porowe w utworach piaszczystych 
M, - wody porowe w utworach piaszczystych 
Ol, - wody porowe w utworach piaszczystych 
Cr – wody szczelinowe w utworach węglanowych 
GZWP występujące w obrębie JCWPd (symbol i numer): 
- udokumentowane: 222 Qd, 406 Cr3 
- nieudokumentowane: 215 Tr, 215A Tr, 405 Cr3 
Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych 
jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych tak, aby osiągnąć dobry stan tych wód. 
Celem środowiskowym dla sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód 
powierzchniowych jest ochrona tych wód oraz poprawa ich potencjału i stanu tak, aby 
osiągnąć dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny sztucznych i silnie 
zmienionych jednolitych części wód powierzchniowych. 
Powyższe cele, realizuje się przez podejmowanie działań polegających na: 

 stopniowej redukcji zanieczyszczeń powodowanych przez substancje 
priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego,  

 zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych 
substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego.  

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub 
ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz 
poprawa ich stanu, a także ochrona i podejmowanie działań naprawczych, oraz 
zapewnianie równowagi między poborem, a zasilaniem tych wód tak, aby osiągnąć ich 
dobry stan.  
Realizując te cele, podejmuje się w szczególności działania polegające na stopniowym 
redukowaniu zanieczyszczenia wód podziemnych poprzez odwracanie znaczących  
i utrzymujących się tendencji wzrostowych zanieczyszczenia powstałego w wyniku 
działalności człowieka.  
Na przeważającej części terenu naturalne gleby w wyniku wprowadzenia nasypów 
zostały przekształcone. Pierwotnie na całym omawianym obszarze występowały gleby 
charakterystyczne dla tarasów zalewowych.  Są to gleby pochodzenia napływowego – 
mady, wytworzone przeważnie z utworów pyłowych oraz piasków różnoziarnistych 
frakcji z domieszkami pyłów i glin. 
Gmina Karczew położona jest w mazowiecko - podlaskim regionie klimatycznym. 
Obszar ten charakteryzuje się występowaniem znacznych amplitud rocznych 
temperatur powietrza. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,4°C. 
Najcieplejszym miesiącem jest lipiec ze średnią temperaturą 18,3 °C, a najzimniejszym 
luty o średniej temperaturze 3,4°C. Średnia dobowa temperatura powietrza równa lub 
niższa od 0°C występuje średnio w roku przez 70-80 dni. Okres wegetacyjny trwa 
średnio około 215 - 220 dni, a okres bezprzymrozkowy: 167 - 185 dni. Średnia roczna 
liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 70-80 dni. 
Opady roczne są niższe od średniej wartości dla Polski lecz wyższe od średniej dla 
PasaWielkich Dolin i wynoszą około 580 mm. Najwięcej dni z opadem występuje w 
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lipcu, a najmniej w marcu i kwietniu. Typowe okresy występowania wezbrań mają 
miejsce na przełomie marca i kwietnia i mają charakter roztopowy. Przeważają wiatry 
zachodnie i południowo-zachodnie, przy znacznym udziale wiatrów wschodnich wiosną 
i jesienią. 
Cały powiat otwocki cechuje znaczna różnorodność czynników klimatycznych, 
charakterystyczna dla strefy podmiejskiej. Na kształtowanie się lokalnych warunków 
klimatycznych mają wpływ znaczne powierzchnie lasów sosnowych we wschodniej 
części gminy, stosunkowo mały udział terenów zabudowanych, mniejsze 
zanieczyszczenie atmosfery w stosunku do miejsko – przemysłowego rejonu 
Warszawy oraz modyfikujący kierunki wiatrów, głównie zimą i jesienią, wpływ doliny 
Wisły. Odczuwalne są różnice warunków termicznych między doliną Wisły,  
a wzniesionymi nad nią obszarami tarasu nadzalewowego. Obszary niżej położonych, 
bardziej wilgotnych łąk i pól cechuje niższa temperatura powietrza, mniejsze wahania 
dobowe, oraz duża wilgotność powietrza.  
 
W opublikowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 
dokumencie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport 
za rok 2014” dokonano analizy wielkości stężeń zanieczyszczeń według kryteriów 
dotyczących ochrony zdrowia i ochrony roślin. Omawiany teren położony jest w obrębie 
tzw. strefy mazowieckiej – PL 1404. 
Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 
dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, docelowego i 
celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 
sierpnia 2013 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 
r. poz. 1031). 
W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić 
następujące klasy stref: 
1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 
klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji 
nie jest określony – poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 
klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o 
margines tolerancji (tylko dla PM2,5), 
klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych i poziomów docelowych, 
2. Dla substancji dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 
klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu 
długoterminowego, 
klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu 
długoterminowego. 
3. Dla substancji dla których określone są poziomy docelowe: 
klasa A – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego, 
klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy. 
 
Tab.2. Wynikowe klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie 
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
Lp. Nazwa strefy Kod 

strefy 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 

obszaru całej 
strefy 

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 As Cd Ni BaP PM2,5 

1. Strefa 
mazowiecka 

PL1404 A A C A A A A A A A C C 
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Tab.3. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie 
rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu otwockiego są: 
1. Źródła komunalno - bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska 

domowe, emitory z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący 
wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. 
niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. 

2. Źródła transportowe - emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 
tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, 
tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki. 

3. Pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu. 
4. Zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu powiatu, zgodnie  

z dominującym kierunkiem wiatru. 
Rolniczo-przemysłowy charakter powiatu warunkuje w dużym stopniu rodzaj i ilość 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. Według szacunków WIOŚ w 
Warszawie główny wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza na terenie powiatów, 
takich jak powiat otwocki, ma energetyka (udział w bilansie zanieczyszczeń 50-60%) 
oraz transport i komunikacja (20% zanieczyszczeń). Pozostała część przypada na 
przemysł i usługi. 
Poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu jest w dalszym ciągu 
niska emisja. Szacuje się, że na terenach wiejskich odpowiada ona w 80% za 
zanieczyszczenie powietrza. Niewątpliwym problemem jest spalanie w domowych 
piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. Na stan powietrza 
oddziałują w coraz większym stopniu źródła komunikacyjne. Wysokie zanieczyszczenie 
powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów 
występuje na skrzyżowaniach głównych ulic miast, przy trasach komunikacyjnych o 
dużym natężeniu ruchu – w odległości około 920 m od wschodniej granicy planowanej 
inwestycji przebiega droga wojewódzka nr 801. Przyczyną nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny 
pojazdów, zła eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub 
zbyt małą przepustowością dróg.  
Stężenia zanieczyszczeń charakteryzuje zmienność sezonowa, związana z warunkami 
klimatycznymi. Na podwyższenie stężeń większości zanieczyszczeń wpływają niska 
temperatura, znikome opady atmosferyczne oraz słaby wiatr. Głównym źródłem emisji 
dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku węgla jest spalanie paliw w celach grzewczych, 
dlatego też stężenia tych zanieczyszczeń cechuje duża zmienność sezonowa zależna 
od temperatury powietrza i konieczności ogrzewania pomieszczeń. Emisja dwutlenku 
siarki powstaje głównie ze spalania paliw. Dominujący udział w zanieczyszczaniu ma 
spalanie węgla, koksu oraz olejów opałowych. Zużycie tych paliw jest maksymalne w 
czasie jesiennym i zimowym, stąd też zdecydowanie większe jest zasiarczenie 
atmosfery w tym okresie. Pomiary SO2 wykazują wyższe zanieczyszczenie powietrza w 
czasie zimy. 
Zmienność sezonową wykazuje również pył zawieszony i dwutlenek azotu. Wartości 
stężeń w miesiącach zimnych są wyższe niż w miesiącach ciepłych. Jednak różnice w 
wielkościach stężeń pomiędzy sezonami są niższe niż w przypadku dwutlenku siarki. 
Dla tych zanieczyszczeń istotny jest również wpływ innych źródeł zanieczyszczeń, niż 
procesy spalania w celach grzewczych. W stężeniach pyłu dużą rolę odgrywa emisja 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla 

poszczególnych zanieczyszczeń w 

strefie 

   SO2 NOx O3 

1. Strefa mazowiecka PL1404 A A A 
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tzw. "niezorganizowana" np. pylenie ze źle zagospodarowanych obszarów, pokrytych 
kurzem ulic. W stężeniach dwutlenku azotu poza emisją z procesów spalania 
występuje również emisja tlenków azotu ze środków transportu. 
Hałasem nazywamy każdy niepożądany dźwięk, mogący być uciążliwy albo szkodliwy 
dla zdrowia człowieka. Został on uznany za zanieczyszczenie środowiska pochodzące 
z licznych źródeł i cechujące się powszechnością występowania. Jego uciążliwość 
zależy od poziomu, pory i częstotliwości trwania. Z prowadzonych badań wynika, że 
klimat akustyczny Polski ulega ciągłemu pogorszeniu, na co wpływa rozwój 
motoryzacji, zwiększenie natężenia ruchu drogowego, rozprzestrzenianie się ruchu 
drogowego na tereny do tej pory nienarażone na hałas. 
Hałas w rejonie analizowanego obszaru nie jest monitorowany. Brak jest punktów 
mogących stanowić istotne źródła hałasu. Głównym i dominującym źródłem 
niezorganizowanej emisji hałasu w rejonie opracowania jest droga wojewódzka nr 801 . 
Teren opracowania znajduje się w obszarze potencjalnych łęgów niżowych 
reprezentowany przez zespół  Nadrzecznego łęgu jesionowo-wiązowego Ficario-
Ulmetum typicum. 
Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się hipotetyczny stan 
roślinności, opisany fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby 
być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji pierwotnej lub wtórnej, gdyby 
oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu 
roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane 
siedliska. 
Roślinność potencjalna ustalana jest na podstawie rozpoznania rzeczywistych 
zbiorowisk roślinnych tworzących tzw. "dynamiczne kręgi zbiorowisk roślinnych" oraz 
bezpośredniej i pośredniej analizy siedliska abiotycznego. (IGiPZ PAN,2008). 
Tren opracowania wg Regionalizacji geobotanicznej Polski (IGiPZ PAN,2008), leży w 
rejonie podokręgu Otwockiego (E.3a.4.g)  
Dział:   Dział Mazowiecko-Poleski, Pododział Mazowiecki 
Kraina:  Południowmazowiecko-Podlaska 
Podkraina: Południowomazowiecka 
Okręg:  Równiny Wołomińskiej 
Podokręg: Otwocki 
Teren opracowania pod względem florystycznym jest bardzo ubogi. Ze względu na 
wprowadzone nasypy większość zieleni została zniszczona.  
Występują tu nieliczne typowe gatunki ruderalne oraz murawy o pochodzeniu 
antropogenicznym. Jedynie wzdłuż drogi 801 rośnie zieleń wysoka reprezentowana 
przez zadrzewienia i zakrzewienia, głównie wierzbowo-topolowe. 
Z uwagi na przekształcenia antropogeniczne omawianego terenu, jego ubogi skład 
florystyczny, warunki dla bytowania zwierząt są tu niekorzystne.  
 
II. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE 
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS 
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 
 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego stanowi 
dokument planistyczny o lokalnym znaczeniu, którego jednak zasięg oddziaływania 
wykracza poza granice terenu objętego studium. Przy konstrukcji zmiany studium miały 
zastosowanie cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i 
krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu. 
Na szczeblu międzynarodowym sformułowano zasadę trwałego i zrównoważonego 
rozwoju, często nazywaną także zasadą ekorozwoju. Według niej cele rozwoju 
gospodarczego służące zaspokojeniu potrzeb współczesnego społeczeństwa muszą 
być zgodne z zasadą zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. Stała się ona 
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podstawą polityki państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. W 
Traktacie z Maastricht sformułowano główne cele ochrony środowiska: 

 zachowanie, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, 
ochronę zdrowia człowieka,  

 racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,  

 wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych 
problemów środowiska.  

Poszczególnym działom gospodarki wyznaczono zadania służące realizacji celów 
równoważnego rozwoju. Najważniejsze z nich: 
1. Przemysł: 

 wzrost produkcji wyrobów spełniających standardy ekologiczne (eko-
znakowanie), 

 właściwa gospodarka odpadami. 
2. Energetyka: 

 ograniczenie poziomów emisji SO2 i NxOy do atmosfery, 

 rozwój programów naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. 

3. Transport: 

 poprawa jakości paliw i stanu technicznego pojazdów. 
4. Rolnictwo i leśnictwo: 

 utrzymanie podstawowych procesów naturalnych umożliwiających trwały rozwój 
rolnictwa, 

 ochrona gleb, wód i zasobów genetycznych, 

 ograniczenie stosowania pestycydów, 

 zachowanie bioróżnorodności, 

 ograniczenie zagrożenia pożarowego. 
5. Turystyka: 

 intensyfikacja działań na rzecz ochrony środowiska w działalności turystycznej, 

 podjęcie działań ochronnych przez społeczności lokalne w obszarach 
atrakcyjnie turystycznie. 

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 
2016 - zasady zrównoważonego rozwoju winny być wdrożone poprzez następujące 
cele i kierunki działań: 
1. Ochrona przyrody 
Cele średniookresowe do 2016 r: 
Podstawowym celem jest zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej 
przyrody na różnych poziomach organizacji: na poziomie wewnątrzgatunkowym 
(genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym (ekosystemowym), wraz z 
umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób 
niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. 
2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów. 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace w kierunku racjonalnego 
użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 
3. Racjonalne gospodarowanie zasobami wody 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
Głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową 
od deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie 
samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, 
zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
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4. Ochrona powierzchni ziemi 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
a. Przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez 
czynniki antropogenie. 
b. Zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, 
przywracając  
im funkcję przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 
5. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
a. Ograniczenie presji wywieranej na środowisko podczas prowadzenia prac 
geologicznych  i eksploatacji kopalin. 
b. Eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin. 
c. Wzmocnienie ochrony niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie planowania 
przestrzennego. 
6. Środowisko a zdrowie 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
Celem działań w obszarze zdrowia środowiskowego jest dalsza poprawa stanu 
zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z 
sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi 
potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie 
środowiska. 
7. Jakość powietrza 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań 
wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy 
LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. 
nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 
2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą 
dla SO2 - 358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton. 
8. Ochrona wód 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
Do końca 2015 r. Polska powinna zapewnić 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i 
fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni 
ścieków i sieci kanalizacyjnych dla wszystkich aglomeracji powyżej 2 000 RLM.  
Naczelnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych 
jest utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również 
zachowanie i przywracanie ciągłości ekologicznej cieków. 
9. Gospodarka odpadami 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
a. Utrzymanie tendencji oddzielenia ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu 
gospodarczego kraju (mniej odpadów na jednostkę produktów, mniej opakowań, 
dłuższe okresy życia produktów itp.). 
b. Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób 
bezpieczny dla środowiska. 
c. Eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów. 
d. Pełne zorganizowanie krajowego systemu zbierania wraków samochodów i 
demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji. 
e. Zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadów komunalnych,  
aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% w stosunku do odpadów 
wytworzonych w gospodarstwach domowych. 
10. Oddziaływanie hałasu i pół elektromagnetycznych 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
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Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie 
wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie 
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 
Podobny jest też cel działań związanych z zabezpieczeniem społeczeństwa przed 
nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
11. Substancje chemiczne w środowisku 
Cele średniookresowe do 2016 r; 
Średniookresowym celem polityki ekologicznej w odniesieniu do chemikaliów jest 
stworzenie efektywnego systemu nadzoru nad substancjami chemicznymi 
dopuszczonymi na rynek, zgodnego z zasadami Rozporządzenia REACH. 
 
III. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO  
DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
1. Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofizjograficznego 
Opracowanie ekofizjograficzne wykonane dla miasta i gminy Karczew określa główne 
walory środowiska przyrodniczego gminy, zagrożenia dla jego funkcjonowania oraz 
preferowane sposoby zagospodarowania i użytkowania poszczególnych rejonów z 
uwagi na uwarunkowania przyrodnicze. W opracowaniu ekofizjograficznym wskazano 
generalne wytyczne do zmiany studium odnoszące się do całego obszaru gminy. 
Zasady te określono na: 

o ustalenia Planów ochrony: rezerwatów przyrody, Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego oraz respektować ograniczenia wynikające z położenia w 
obszarze Natura 2000, 

o zakaz wprowadzania ścieków sanitarnych do gruntu i cieków. Odprowadzanie 
ścieków do szczelnego, bezodpływowego zbiornika lub w przypadku większych, 
zorganizowanych inwestycji do oczyszczalni grupowych. Docelowo wymagane 
jest podłączenie inwestycji do sieci kanalizacyjnej oraz istnienie rozdzielczej 
sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

o zakaz wykorzystywania paliwa stałego; gospodarka cieplna wyłącznie w oparciu 
o paliwa ekologiczne lub stopniowe zwiększanie udziału paliw ekologicznych w 
gospodarce cieplnej (m.in. zastępowanie kotłowni węglowych i koksowych 
gazowymi i olejowymi itp.), 

o na powierzchniach cennych hydrologicznie (doliny rzeczne, młaki, niewielkie 
zatorfowienia) zakaz prowadzenia wszelkich prac prowadzących do zmian 
stosunków wodnych w tym, pogłębiania istniejących rowów melioracyjnych, 
prowadzenia prac melioracyjnych i hydrotechnicznych. Zgodnie z Prawem 
wodnym, funkcjonowanie melioracji musi być podporządkowane potrzebie 
zachowania zróżnicowanych biocenoz polnych i łąkowych. Wskazany jest 
systematyczny monitoring funkcjonowania urządzeń melioracyjnych i szybka 
naprawa w przypadku zidentyfikowania nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, 

o racjonalną ochronę gleb organicznych oraz wysokich klas bonitacyjnych (II – IV) 
przed zmianą przeznaczenia na inne cele, 

o racjonalną ochronę lasów przed zmianą przeznaczenia na cele nieleśne np.: 
osadnictwo, 

o realizację gospodarki leśnej zgodnie z planami urządzeniowymi i operatami 
pielęgnacyjnymi lasów, 

o ochronę naturalnych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, małych fragmentów 
leśnych, śródpolnych miedz, zarośli i oraz oczek wodnych. 

W opracowaniu ekofizjograficznym wskazuje się również konieczność zachowania w 
zagospodarowaniu poszczególnych częściach gminy obowiązujących przepisów 
odrębnych dla terenów chronionych lub wymagających szczególnych warunków 

zagospodarowania. 
2. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych miasta i gminy 
Karczew 
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Program Ochrony Środowiska 
PIORYTET PIERWSZY: OCHRONA WÓD, GLEB I POWIETRZA, W CELU 
MINIMALIZACJI ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA CZŁOWIEKA 
Cele środowiskowe: 
1. Zapewnienie dobrego stanu wód podziemnych i powierzchniowych oraz wysokiej 
jakości wody pitnej. 
2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawa jakości powietrza. 
3. Ochrona gleb na terenie Gminy Karczew przed degradacja i zanieczyszczeniami. 
4. Ograniczenie zrzutu nieczystości do środowiska naturalnego. 
PIORYTET DRUGI: OPTYMALIZACJA W WYKORZYSTANIU ZASOBÓW 
NATURALNYCH I ENERGII 
Cele środowiskowe: 
1. Zniwelowanie emisji ciepła do środowiska. 
2. Zwiększenie udziału energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych. 
3. Racjonalizacja zużycia energii, wody i surowców. 
PIORYTET TRZECI: OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO GMINY WRAZ 
Z RACJONALNYM UŻYTKOWANIEM ZASOBÓW ŚRODOWISKA 
Cele środowiskowe: 
1. Rozwijanie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
2. Ochrona cennych przyrodniczo obszarów gminy. 
3. Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Karczew. 
PIORYTET CZWARTY: AKTYWIZACJA SPOŁECZNOSCI LOKALNEJ NA RZECZ 
OCHRONY ŚRODOWISKA IROZWÓJ EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
Cele środowiskowe: 
1. Kształtowanie prośrodowiskowych postaw wśród mieszkańców Gminy Karczew. 
2. Pobudzenie odpowiedzialności mieszkańców za stan środowiska przyrodniczego 
gminy. 
3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju gminy Karczew 
W stosunku do walorów przyrodniczych i kulturowych zakłada się następujące, 
najważniejsze działania: 

 budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich a dzięki temu 
ochrona środowiska naturalnego, 

 traktowanie zasobów przyrody w gminie jako najcenniejszego kapitału 
rozwojowego - a więc, ochrona przed degradacją i bardzo racjonalne 
użytkowanie, 

 ograniczanie zagrożeń środowiska, poprzez dalszy rozwój infrastruktury 
technicznej, w tym zwłaszcza modernizację systemów grzewczych i dalszy 
rozwój sieci kanalizacyjnej 

 sukcesywne dolesianie terenów nieprzydatnych dla rolnictwa, wzrost 
zadrzewień śródpolnych, 

 poprawę stanu wód jezior i rzek, jako wspólny priorytet, 

 szerokie wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki i edukacji 
ekologicznej, 

 ochronę dziedzictwa kulturowego. 
3. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych powiatu otwockiego 
Program ochrony środowiska powiatu otwockiego 
Ograniczenie emisji substancji i energii 
1. Poprawa jakości powietrza 
2. Zmniejszenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych. 
3. Uporządkowanie gospodarki odpadami. 
4. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi. 
5. Rozwój inwestycji służących ochronie środowiska. 
Ochrona zasobów naturalnych 
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1. Ochrona zasobów złóż (eliminacja nielegalnej eksploatacji kopalin). 
2. Ochrona zasobów wód (racjonalna gospodarka wodna). 
3. Ochrona powierzchni ziemi. 
Ochrona przyrody 
1. Opracowanie planów ochrony dla powierzchniowych form ochrony przyrody 
2. Poprawa stanu istniejących form ochrony przyrody, powołanie nowych oraz 
zwiększenie biorożnorodności. 
3. Ochrona lasów. 
4. Współpraca i koordynacja działań między instytucjami zajmującymi się ochroną 
przyrody. 
Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej społeczeństwa 
1. Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej społeczeństwa. 
2. Zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku. 
3. Wzrost aktywności społecznej w sprawach ochrony środowiska. 
Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
1. Przeciwdziałanie poważnym awariom. 
2. Ochrona przeciwpożarowa. 
3. Ochrona przeciwpowodziowa. 
4. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych województwa 
mazowieckiego 
Cele polityki ekologicznej Mazowsza 

1. Cel główny: zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska. 
2. Cel główny: racjonalizacja gospodarki wodnej. 
3. Cel główny: zwiększenie lesistości i ochrona lasów. 
4. Cel główny: poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego. 
5. Cel główny: podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej. 
6. Cel główny: rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej. 
7. Cel główny: utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych. 

5. Uwarunkowania wynikające z przepisów szczegółowych, w tym z ochrony 
obszarów i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym 
Analizowany obszar położony jest na terenie, którego przyroda ożywiona i nieożywiona 
nie jest objęta obszarowymi formami ochrony przyrody. Natomiast w otoczeniu terenu 
istnieje rozbudowana sieć obszarów prawnie chronionych: 

 rezerwat przyrody „Wyspy Świderskie”, 

 rezerwat przyrody „Olszyna Łyczyńska”, 

 rezerwat przyrody „Na Torfach”, 

 obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” PLB 140004, 

 obszar Natura „Łąki Ostrówieckie” PLH 140050, 

 obszar Natura 2000 „Ostoja Bagno Całowanie” PLH 140001, 

 obszar Natura 2000 Bagno Całowanie” PLB 140011, 

 Mazowiecki Park Krajobrazowy, 

 Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (strefa szczególnej ochrony 
ekologicznej i strefa zwykła). 

W poniższej tabeli scharakteryzowano obszary położone w sąsiedztwie terenu 
przedsięwzięcia istotne z punktu widzenia celu i przedmiotu niniejszego raportu. 

Tab.4. Charakterystyka obszarów chronionych w otoczeniu analizowanego obszaru 
Nazwa 

obszaru 
Charakterystyka obszaru Położenie względem 

terenu przedsięwzięcia 

Rezerwat  
przyrody 
Wyspy 

Świderskie 

Rezerwat przyrody Wyspy Świderskie - faunistyczny 
rezerwat przyrody utworzony Rozporządzeniem Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 

dnia 23 grudnia 1998r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody (Dz .U. Nr 166, poz. 1224). Pozostałe akty prawne 
Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie 

Rezerwat położony jest w 
odległości ok. 650 m na 

północny-zachód od 
granicy terenu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Fauna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
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Nazwa 
obszaru 

Charakterystyka obszaru Położenie względem 
terenu przedsięwzięcia 

województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 
grudnia 1998 roku (Dz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860). 
Położony w gminie Konstancin-Jeziorna oraz na terenach 

miast Karczew, Otwock i Józefów w województwie 
mazowieckim. Zajmuje powierzchnię 572,28 ha. Obejmuje 
liczne wyspy, mielizny i piaszczyste łachy przy ujściu rzeki 

Świder oraz wody płynące Wisły. 
Celem utworzenia rezerwatu była ochrona ekosystemów 

wodnych w korycie środkowej Wisły, o charakterze 
naturalnym lub zbliżonym do naturalnego. Jest to miejsce 
gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków oraz 
ostoja zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym. Na 

terenie rezerwatu stwierdzono 163 gatunki roślin i 175 
gatunków kręgowców, w tym 140 gatunków ptaków. 

Rezerwat należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET-
POLSKA. 

Plan ochrony dla rezerwatu przyrody Wyspy Świderskie 
został ustanowiony Rozporządzeniem nr 61 wojewody 

mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2003 r. Ustala on obszar 
ochrony częściowej na całym terenie rezerwatu, polegającej 
na czynnej ochronie ekosystemów i składników przyrody dla 
ich utrzymania w stanie zbliżonym do naturalnego. Określa 
m.in. rodzaje działań ochronnych, sposoby minimalizacji i 
eliminacji zagrożeń, warunki udostępniania rezerwatu dla 
potrzeb naukowych, turystycznych i rekreacyjnych oraz 

zapisy, które muszą zostać uwzględnione przy uchwalaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Rezerwat 
przyrody 
„Olszyna 

Łyczyńska” 

Rezerwat przyrody ustanowiony Zarządzeniem Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 

12 października 1982 r. w sprawie uznania za rezerwat 
przyrody. 

Rezerwat ustanowiony został na pow. 25,3 ha i znajduje się 
na południe od Obór. Chroni przede 

wszystkim nieznacznie przekształcony przez człowieka 
podmokły las łęgowy z przewagą olchy. 

Rzadziej występują tu wiązy, jesiony i topole czarne. 
Naturalny charakter zachowało piętro krzewów 

oraz bogate runo. Szczególnie ciekawe są zabagnione 
obniżenia terenu o podłożu torfowym ze 

zbiorowiskami zarośli kruszynowo-wierzbowych. Znajdują 
się one w części środkowej i północnej 

rezerwatu. Łęgi Oborskie są podmokłe, zabagnione i mają 
bujny podszyt, co sprawia, że są trudnodostępne. 

Rezerwat położony jest w 
odległości ok. 5,2 km na 
zachód od granicy terenu  

Rezerwat 
przyrody „Na 

Torfach” 

Rezerwat przyrody Na Torfach im.Janusza Kozłowskiego - 
faunistyczny rezerwat przyrody leżący na terenie Karczewa 

w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego o 
powierzchni 21,13 ha. Obejmuje jezioro Torfy o powierzchni 
7 ha i podmokłe lasy. Obok znajduje się stara leśniczówka z 
ośrodkiem edukacji ekologicznej. Rezerwat jest częściowo 

otwarty dla turystyki. 
Celem ochrony jest jezioro zasilane wodami źródliskowymi z 

otaczającym je borem bagiennym i mieszanym. 
Imię Janusza Kozłowskiego zostało nadane rezerwatowi na 
posiedzeniu Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w dn. 23 

marca 2013 r. 
Centralną część rezerwatu zajmuje płytkie zatorfione jezioro 

porośnięte roślinnością wodną. Na północnym brzegu 
występują bogate w wodę źródliska zasilające jezioro. 

Wokół jeziora występują zespoły leśne charakterystyczne 
dla terenów zatorfionych i podmokłych. Jak wynika z 

prowadzonych dotychczas obserwacji w rezerwacie, jest on 
ostoją wielu gatunków gadów i płazów oraz miejscem 
gniazdowania ptactwa błotnego i przebywania wielu 

gatunków zwierząt takich jak łoś, sarna, kuna leśna czy 
borsuk. 

Rezerwat położony jest w 
odległości ok. 3,1 km na 

wschód od granicy terenu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Konstancin-Jeziorna_(gmina)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karczew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Otwock
http://pl.wikipedia.org/wiki/Józefów_(powiat_otwocki)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Województwo_mazowieckie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hektar
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyspa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mielizna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ławica_(geomorfologia)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świder_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Świder_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wisła
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ekosystem
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kręgowce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Faunistyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mazowiecki_Park_Krajobrazowy
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Janusz_Kozłowski&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Regionalna_Rada_Ochrony_Przyrody&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Torf
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obszaru 

Charakterystyka obszaru Położenie względem 
terenu przedsięwzięcia 

Z płazów spotkać tu można m. in ropuchy, żaby, traszkę 
grzebieniastą i grzebiuszkę ziemną. Do gatunków rzadkich 

należą: muchołówka mała, dzięcioł czarny, gniewosz 
plamisty, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata. Od 
kilku lat nie spotkano tu wcześniej występującego żółwia 

błotnego. W jeziorku spotyka się takie gatunki jak szczupak, 
płoć, lin, sumik karłowaty, węgorz, karaś okoń, wzdręga, 
amur biały, karp, leszcz, piskorz, różanka, słonecznica 

pospolita, strzebla potokowa, świnka, ukleja oraz chroniona 
szczeżuja wielka. 

 

Obszar Natura 
2000 „Dolina 
Środkowej 
Wisły” PLB 

140004 

 

Jest to obszar objęty ochroną zgodnie z Dyrektywą Ptasią – 
długi, zachowujący naturalny charakter rzeki roztokowej, 
odcinek Wisły pomiędzy Dęblinem a Płockiem, z licznymi 
wyspami (od łach piaszczystych po dobrze uformowane 

wyspy porośnięte roślinnością zielną). Zajmuje powierzchnię 
30777,88 ha. 

Największe z wysp są pokryte zaroślami wierzbowymi i 
topolowymi. Brzegi rzeki wraz z terasą zalewową zajmują 

intensywnie eksploatowane zarośla wikliny, łąki i pastwiska, 
na których wypasane są duże stada bydła. Pozostały tu 

również fragmenty dawnych lasów łęgowych. 
Ostoja ptasia o randze europejskiej E 46. 

Na terenie obszaru występują, co najmniej 22 gatunki 
ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 9 gatunków z 
Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Dolina Środkowej Wisły 

jest bardzo ważną ostoją ptaków wodno-błotnych – w 
ostatnich latach odnotowano gniazdowanie ok. 40-50 

gatunków. 
W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% 
populacji krajowej (C3, C6) następujących gatunków 

ptaków: brodziec piskliwy, krwawodziób, mewa 
czarnogłowa, mewa pospolita, ostrygojad (PCK), płaskonos, 

podgorzałka (PCK), podróżniczek (PCK), rybitwa 
białoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, sieweczka obrożna 

(PCK), sieweczka rzeczna (PCK), śmieszka, zimorodek; w 
stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian 
czarny, czajka i rycyk. W okresie wędrówek w stosunkowo 
wysokim zagęszczeniu (C7) występuje bocian czarny (do 

245 osobników). W okresie zimy występuje, co najmniej 1% 
populacji szlaku wędrówkowego (C2 i C3) czapli siwej i 
krzyżówki; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu (C7) 

zimuje gągoł i bielczek; ptaki wodno-błotne występują zimą 
w koncentracjach powyżej 20 000 osobników (C4). Obszar 

Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004 jest 
bardzo ważną ostoją dla ptaków zimujących i migrujących. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w standardowym 
formularzu danych dla tego obszaru – ujemny wpływ na 
obszar może mieć planowana regulacja koryta rzeki, a w 

szczególności długoterminowe plany jej kaskadyzacji; 
zanieczyszczenie wód, niszczenie lasów nadrzecznych; 

płoszenie ptaków w okresie lęgowym; zagrożenia lokalne to 
kłusownictwo rybackie, palenie ognisk i pożary łąk, 

penetracja (raczej rzadka) przez wędkarzy wysp w okresie 
lęgowym ptaków, wycinanie przez miejscową ludność drzew 

(głównie w międzywalu). Obszar podlega działaniom z 
zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i 
urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową oraz 
koryto rzeczne wymagają utrzymywania ich w należytym 

stanie technicznym. Na obszarze będą prowadzone 
działania zapewniające swobodny spływ wód oraz lodu. 

Przy wykonywaniu powyższych zadań zachowana zostanie 
dbałość o utrzymanie dobrego stanu ekologicznego doliny. 
Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny 

rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru 

Obszar położony jest w 
odległości ok. 590 m na 

zachód od granicy terenu. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Traszka_grzebieniasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traszka_grzebieniasta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Grzebiuszka_ziemna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muchołówka_mała
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzięcioł_czarny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniewosz_plamisty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gniewosz_plamisty
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zaskroniec_zwyczajny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żmija_zygzakowata
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żółw_błotny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Żółw_błotny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzdręga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amur_biały
http://pl.wikipedia.org/wiki/Słonecznica_pospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Słonecznica_pospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Strzebla_potokowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukleja_pospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Szczeżuja_wielka
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Natura 2000. 

Obszar Natura 
2000 „Bagno 

Całowanie” PLB 
140011 

Obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) o 
powierzchni 4214,9 ha. 

Ostoja, będąca jednym z największych torfowisk niskich 
Mazowsza, ciągnie się południkowo na przestrzeni 15 km. 
Położona jest na najwyższej terasie nadzalewowej doliny 

Wisły, przy jej krawędzi i jest obficie zasilana wodami 
podziemnymi. Ponad połowę ostoi stanowią otwarte tereny 
łąkowe, częściowo zarastające w wyniku sukcesji leśnej. 

Lasy porastają ok. 36% ostoi, zaś pozostałą część stanowią 
głównie siedliska rolnicze. Większość łąk to tereny 

podlegające ekstensywnej gospodarce rolnej. Mimo 
melioracji, zachowało się tu naturalne zróżnicowanie 

siedliskowe i roślinne. Na części terenu znajdują się stare 
wyrobiska potorfowe, na których zachodzi obecnie 

spontaniczna restytucja zbiorowisk mszysto-turzycowych. 
Lasy porastają głównie północną część ostoi, a 

fragmentarycznie występują również w południowym jej 
krańcu. Wśród nich dominują olsy i bory bagienne. 

Zachodnim skrajem ostoi przepływa uregulowana rzeka 
Jagodzianka (Kanał Bielińskiego). W jej dolinie zachowała 

się duża różnorodność siedlisk, z łąkami zmiennowilgotnymi 
i szuwarami turzycowymi. Widoczne są również 

pozostałości starorzeczy. W centralnej część ostoi znajduje 
się łańcuch wydmowy ze zróżnicowaną szatą roślinną. Na 

skłonach wydm spotyka się m.in. ciepłolubne murawy. 
Łącznie ok. 60% obszaru pokrywają siedliska (11 rodzajów) 

znajdujące się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 
Stwierdzono tu również 6 gatunków zwierząt wymienianych 
w załączniku II powyższej dyrektywy. Duża mozajka siedlisk 
sprawia, że jest to ostoja o dużym bogactwie przyrodniczym. 
Badania wykazały występowanie tu ok. 500 gatunków roślin, 

ponad 120 gatunków ptaków, a także rzadkich 
bezkręgowców, szczególnie motyli. Do najpoważniejszych 
zagrożeń ostoi zalicza się zanik ekstensywnego rolnictwa, 
które przyczyniało się do utrzymania niektórych siedlisk. 
Poważne konsekwencje dla zachowania przyrodniczego 

bogactwa ostoi może mieć również odtwarzanie 
podupadłego już systemu urządzeń melioracyjnych, a także 
nielegalne wydobycie torfu i zasypywanie potorfii śmieciami. 
Budowa stawów rybnych w obrębie torfowiska; ciepłolubne 
murawy napiaskowe zagrożone są eksploatacją piasku; w 

północnej części obszaru zagrożeniem jest planowa 
urbanizacja, budowa osiedli mieszkaniowych, plany 

poprowadzenia autostrady A2, plany budowy lotniska i pól 
golfowych w południowej części. 

 

Obszar położony jest w 
odległości  ok. 3,0 km na 
wschód od granicy terenu  

Obszar Natura 
2000 „Łąki 

Ostrówieckie” 
PLH 140050 

 

Obszar specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 
Siedliskowa) o powierzchni 954,6  ha. 

Łąki Ostrówieckie położone są w dolinie Wisły na wyższym 
tarasie zalewowym. Obejmują mozaikę gruntów o różnym 
pochodzeniu i pokrytych różnymi typami gleby (m.in. mady 

piaszczyste, gleby mułowe, płytkie torfy niskie). Na tym 
podłożu występuje kompleks ekstensywnie użytkowanych 

łąk o charakterze świeżym, zmiennowilgotnym i bagiennym 
(ponad połowa obszaru). Dużą rolę odgrywają tereny 

rolnicze (zajmujące prawie 40% ostoi), a w ich obrębie sady. 
Obszar poprzecinany jest licznymi starorzeczami, które w 

większości zarosły roślinnością szuwarową (głównie 
szuwary wielkoturzycowe), kilka zachowało jednak nadal 
formę zbiorników wodnych (jezioro Rokola). Większość 

obszarów polnych i łąkowych to grunty prywatne, natomiast 
północna część obszaru objęta jest wspólnotą pastwiskową.  
Głównym celem istnienia ostoi jest ochrona kompleksu łąk 
świeżych i zmiennowilgotnych. Ponadto ważnym walorem 

Obszar położony jest w 
odległości ok. 1,1 km na 

południe od granicy terenu  
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Charakterystyka obszaru Położenie względem 
terenu przedsięwzięcia 

ostoi jest występowanie trwałych populacji licznych 
bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG. Starorzecza są miejscem gniazdowania 
m.in. kropiatki i rybitwy czarnej, tracza nurogęsi. Na 

użytkowanych fragmentach łąk wciąż gniazdują czajki, 
kszyki, kuliki wielkie, rycyki i krwawodzioby. Na porzuconych 
łąkach występuje mi.in. derkacz i gąsiorek. Lęgowe są także 

srokosze  i zimorodki. 
Inne gatunki ptaków, warte wspomnienia ze względu na 
status ochronny to często obserwowane dzięcioł czarny, 
bocian czarny, bocian biały, czapla siwa, kukułka, wilga. 

Zagrożenia: 
1. Zaniechanie wykorzystania łąkowo-pastwiskowego. Już 
obserwowane w znacznym nasileniu w północnej części 

terenu i w mniejszym wymiarze w południowo-wschodniej 
części. W konsekwencji powstają rozległe ziołorośla, często 

zdominowane przez gatunki obcego pochodzenia, a w 
dalszym ciągu sukcesji - także zbiorowiska krzewiaste. 
2. Intensyfikacja użytkowania łąkowego, polegająca na 

nadmiernym nawożeniu łąk i zbyt dużej liczbie pokosów w 
roku. Najbardziej zagrożone są tu łąki trzęślicowe, które są 
nawożone nie mniej intensywnie niż siedliska świeże oraz 
typowe łąki wilgotne ze związku Calthion (które obecnie są 

w ekspansji kosztem łąk ze związku Molinion) i koszone 
dwa razy do roku, co powoduje ich znaczne zubożenie w 

gatunki typowe dla tych zbiorowisk. 
3. Zamiana trwałych użytków zielonych na pola orne oraz 

zakładanie sadów. Istnienie sadów w bezpośrednim 
sąsiedztwie łąk naraża te ostatnie na oddziaływanie 

środków ochrony roślin stosowanych dla zabezpieczenia 
drzew owocowych. 

4. Podstawowym zagrożeniem w rejonie zbiorników 
wodnych (starorzeczy) jest presja człowieka, głównie 
zaśmiecanie oraz nadmierna penetracja terenu przez 

wędkarzy i turystów. 
5. Obszar łęgu wiązowo-jesionowego związany z Pałacem 
Bielińskich podlega wzmożonej penetracji i synantropizacji. 
Niebezpieczeństwo polega również na możliwości realizacji 

"założeń parkowych" zamiast pozostawienia terenu do 
naturalnej regeneracji. 

6. Od strony wschodniej obserwuje się początki osuszania 
niewielkich fragmentów terenu w związku z postępującą 

zabudową. W przyszłości proces ten może mieć negatywny 
wpływ na znacznie większe obszary. 

Obszar Natura 
2000 „Ostoja 

Bagno 
Całowanie” PLH 

140001 

Obszar specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 
Siedliskowa) o powierzchni 3447,51   ha. 

Ostoja, będąca jednym z największych torfowisk niskich 
Mazowsza, ciągnie się południkowo na przestrzeni 15 km. 
Położona jest na najwyższej terasie nadzalewowej doliny 

Wisły, przy jej krawędzi i jest obficie zasilana wodami 
podziemnymi. Ponad połowę ostoi stanowią otwarte tereny 
łąkowe, częściowo zarastające w wyniku sukcesji leśnej. 

Lasy porastają ok. 36% ostoi, zaś pozostałą część stanowią 
głównie siedliska rolnicze. Większość łąk to tereny 

podlegające ekstensywnej gospodarce rolnej. Mimo 
melioracji, zachowało się tu naturalne zróżnicowanie 

siedliskowe i roślinne. Na części terenu znajdują się stare 
wyrobiska potorfowe, na których zachodzi obecnie 

spontaniczna restytucja zbiorowisk mszysto-turzycowych. 
Lasy porastają głównie północną część ostoi, a 

fragmentarycznie występują również w południowym jej 
krańcu. Wśród nich dominują olsy i bory bagienne. 

Zachodnim skrajem ostoi przepływa uregulowana rzeka 
Jagodzianka (Kanał Bielińskiego). W jej dolinie zachowała 

się duża różnorodność siedlisk, z łąkami zmiennowilgotnymi 

Obszar położony jest w 
odległości ok. ok. 3,0 km 

na wschód od granicy  
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i szuwarami turzycowymi. Widoczne są również 
pozostałości starorzeczy. W centralnej część ostoi znajduje 
się łańcuch wydmowy ze zróżnicowaną szatą roślinną. Na 

skłonach wydm spotyka się m.in. ciepłolubne murawy. 
Łącznie ok. 60% obszaru pokrywają siedliska (11 rodzajów) 

znajdujące się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. 
Stwierdzono tu również 6 gatunków zwierząt wymienianych 
w załączniku II powyższej dyrektywy. Duża mozaika siedlisk 
sprawia, że jest to ostoja o dużym bogactwie przyrodniczym. 
Badania wykazały występowanie tu ok. 500 gatunków roślin, 

ponad 120 gatunków ptaków, a także rzadkich 
bezkręgowców, szczególnie motyli. Do najpoważniejszych 
zagrożeń ostoi zalicza się zanik ekstensywnego rolnictwa, 
które przyczyniało się do utrzymania niektórych siedlisk. 
Poważne konsekwencje dla zachowania przyrodniczego 

bogactwa ostoi może mieć również odtwarzanie 
podupadłego już systemu urządzeń melioracyjnych,  

a także nielegalne wydobycie torfu i zasypywanie potorfii 
śmieciami. 

Inne zagrożenie to tworzenie stawów hodowlanych w 
obrębie torfowiska. Niezwykle cenne dla zachowania 

bioróżnorodności obiektu ciepłolubne murawy napiaskowe 
zagrożone są eksploatacją piasku. Siedliska mokrych i 

wilgotnych łąk, szuwarów, torfowisk przejściowych 
zagrożone są przesuszeniem wynikającym z odtwarzania i 

usprawniania sieci rowów melioracyjnych. 

Mazowiecki Park 
Krajobrazowy 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Czesława Łaszka – 
utworzony w latach 1986-1988, obejmuje południowo-

wschodnią część Warszawy (Wawer, Wesoła), Józefów, 
Otwock, Karczew, oraz gminy: Wiązowna, Celestynów, 
Osieck, Sobienie-Jeziory, Kołbiel, Pilawa. Powierzchnia 

parku wynosi 15 710 hektarów, dodatkowo w strefie 
ochronnej parku znalazł się obszar 7 992 ha. Park obejmuje 
swoim zasięgiem lesiste pasmo ciągnące się równolegle do 
doliny Wisły, położone częściowo w Kotlinie Warszawskiej i 

częściowo na Wysoczyźnie Siedleckiej. Pasmo te jest 
pozostałością po znajdującej się tu jeszcze w XVIII wieku 

Puszczy Osieckiej. W granicach parku znajduje się fragment 
rzeki Świder i rzeki Mienia. Ponad 70% powierzchni parku 

zajmują lasy, przede wszystkim lasy iglaste z niemal 
wszystkimi typami borów. Dominującym zespołem leśnym 

jest bór świeży, często występuje tu też bór wilgotny, 
porastający obniżenia między wydmami. Na terenie parku 
zachowały się również torfowiska wszystkich typów, m.in. 

rozległe "Bagno Całowanie" oraz inne zespoły 
charakterystyczne dla obszarów podmokłych, takie jak olsy 
czy łęgi. Wśród drzew dominującym gatunkiem jest sosna 
zwyczajna. Na terenach bagiennych występuje w postaci 

karłowatej. Wśród drzew liściastych częste są: brzoza, olsza 
i dąb. Reliktem jest rosnąca na Bagnie Całowanie brzoza 

niska. 
Na terenie Parku stwierdzono występowanie ok. 1000 

gatunków roślin naczyniowych, z czego 60 gatunków jest 
chronionych bądź rzadkich, takich jak rosiczka okrągłolistna, 

pośrednia i długolistna, bagno zwyczajne, modrzewnica, 
mącznica lekarska i lilia złotogłów. W runie olsów można 

spotkać kaczyńca złotego i psiankę słodkogórz. W 
sporadycznie występujących lasach grądowych runo tworzą: 
zawilec gajowy, pszeniec, perłówka zwisła, turówka wonna 

oraz podkolan biały. Ciekawostką botaniczną jest 
występujący tu niewielki krzew wawrzynek wilczełyko. Na 

łąkach spotkać można charakterystyczne dla tego obszaru 
zioła: krwawnicę, babkę lancetowatą, firletkę poszarpaną, 

rzeżuchę łąkową, gnidosza królewskiego oraz bardzo 
rzadkie storczykowate. Wśród 230 gatunków kręgowców 

Obszar położony jest w 
odległości ok. 2,0 km na -
wschód od granicy terenu  
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wyróżniono 50 gatunków ssaków, 140 gatunków ptaków 
lęgowych, 5 gatunków gadów, 10 gatunków płazów i ponad 
20 gatunków ryb. Największym ssakiem występującym na 

terenie parku jest łoś, którego liczebność stale wzrasta. 
Sporadycznie pojawiają się osobniki jelenia. Ponadto można 

spotkać również dzika, sarnę, borsuka, lisa, łasicę, kunę, 
bobry i wydrę. Najliczniejsze są ssaki z rzędu owadożernych 
reprezentowane przez jeża, ryjówkę aksamitną i kreta. Rząd 
gryzoni reprezentuje rzadka popielica. Na terenie parku żyje 
wiele gatunków ptaków, wśród których są gatunki zagrożone 
wyginięciem w skali światowej. Do najbardziej zagrożonych 

gatunków należą: derkacz, kania ruda, bielik, nur 
czarnoszyi, siewka złota, brodziec leśny, błotniak zbożowy, 

kropiatka i kulik wielki. W 2000 roku podjęto próbę 
reintrodukcji sokoła wędrownego. Jeszcze w latach 80. na 

terenie parku występował żółw błotny, obecnie trwają prace 
nad jego reintrodukcją. Dość częste są inne gatunki gadów, 
takie jak jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, 
zaskroniec i żmija zygzakowata. W parku płazy reprezentują 

przede wszystkim żaby i ropuchy, a także traszka 
zwyczajna. Na uwagę zasługują występujące w Świdrze 

dwa gatunki minoga: strumieniowy i rzeczny. 
 

Warszawski 
Obszar 

Chronionego 
Krajobrazu 

Obszar obejmuje tereny chronione ze względu na 
wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych 

ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość 
zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i 

wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy 
ekologicznych. W jego granicach wyodrębniono trzy strefy: 

 strefę szczególnej ochrony ekologicznej, 
obejmującą tereny, które decydują o potencjale 

biotycznym obszarów oraz istotnym znaczeniu dla 
rozprzestrzeniania organizmów; 

 strefę ochrony urbanistycznej obejmującą wybrane 
tereny miast i wsi oraz grunty o wzmożonym naporze 

urbanizacyjnym, mające szczególne wartości 
przyrodnicze; 

 strefę zwykłą obejmującą pozostałe tereny. 
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu to cały system 
powiązanych ze sobą przestrzennie terenów związanych z 
przebiegiem przecinających aglomerację dolin rzecznych 
Wisły i Narwi wraz z dopływami oraz towarzyszącymi im 

kompleksami lasów.  
Znajdujące się w WOCHK kompleksy leśne tworzą otulinę 
dla terenów objętych wyższymi formami ochrony. Razem 

stanowią spójny system wszystkich zatwierdzonych i 
projektowanych rezerwatów i pomników przyrody, 

zabytkowych parków podworskich, a także wszystkich 
zorganizowanych terenów wypoczynkowych, zabudowy 

letniskowej i podmiejskich ogródków działkowych. 
 
 

Strefa szczególnej ochrony 
ekologicznej  położona jest 

w odległości ok. 590 na 
zachód od granicy terenu. 
Strefa zwykła znajduje się 

w odległości: 1,5 km na  
wschód. 

 
Korytarze ekologiczne to obszary łączące odmienne jednostki przestrzenne krajobrazu 
różniące się od otaczającego tła. Ich pochodzenie i charakter mogą być rozmaite, a 
pod względem struktury wyróżnia się korytarze liniowe, pasowe i sieciowe. Ta 
składowa krajobrazu pełni m.in. następujące funkcje: 

 zmniejszenie stopnia izolacji oddzielnych elementów krajobrazu i ułatwienie 
przemieszczania się gatunków, 

 przemieszczanie materii i energii, 

 wzbogacenie i regulacja oddziaływania na otaczające tło, 
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 refugium, czyli ostoja wyróżniająca się pod względem przyrodniczym, na którym 
spotykane są rzadkie, ginące czy zagrożone gatunki zwierząt bądź zanikające 
typy ekosystemów. 

Przez teren opracowania przebiega lokalny ciąg ekologiczny doliny rzeki Jagodzianki. 
Z uwagi na antropogeniczne przekształcenia omawianego terenu funkcje przyrodnicze 
tego korytarza zastały w znacznym stopniu ograniczone, a jego zasięg przestrzenny w 
znacznym stopniu zmniejszony. 
Od strony zachodniej w odległości około 1,2 - 1,8 km od omawianego terenu przebiega 
korytarz ekologiczny rzeki Wisły.  
Wisła jest jedną z niewielu rzek w Europie, która na znacznej długości zachowała 
naturalny charakter, gdzie ocalała różnorodność i bogactwo siedlisk i gatunków 
niespotykane w innych dolinach dużych rzek Europy. Wisła wraz z terenami 
zalewowymi jest też bardzo ważnym korytarzem ekologicznym o randze 
międzynarodowej. Dolina Wisły pełni istotną funkcję w utrzymywaniu związków 
przestrzennych między najważniejszymi kompleksami przyrodniczymi Polski.  
Dla krajowej awifauny dolina Wisły pełni rolę: 

 korytarza przepływu genów pomiędzy populacjami gatunków o rozległych  
i rozczłonkowanych zasięgach; dla kilku (ginących) gatunków związanych z 
dolinami nieuregulowanych rzek, jest to podstawowa oś zasięgu 
geograficznego na terenie Polski i miejsce występowania najbardziej żywotnych 
ciągłych przestrzennie populacji, 

 korytarza ekspansji gatunków pierwotnie występujących w basenie Bałtyku na 
tereny śródlądzia kraju; 

 korytarza regularnych sezonowych (jesiennych i wiosennych) migracji wielu 
populacji ptaków wodnych. 

Dla ichtiofauny korytarz rzeczny Wisły pełni również trzy funkcje:  

 umożliwia gatunkom wędrownym swobodne przepływanie w górę i dół rzeki do 
morza; zamknięcie tej drogi wędrówki na jakimkolwiek odcinku oznacza dla tych 
gatunków poważne zagrożenie; funkcja rzeki jako korytarza ekologicznego 
pokrywa się w tym przypadku z dosłowną ciągłością przestrzenną tego 
korytarza i jest warunkiem przetrwania populacji tych gatunków, 

 umożliwia swoistej dla systemu Wisły populacji troci wędrówkę po całym 
Bałtyku co sprzyja wymianie genów w obrębie tego gatunku w całym zlewisku 
tego morza, 

 dla gatunków niemigrujących, występujących na prawie całym obszarze, 
system Wisły z dopływami stanowi rozgałęziony korytarz ekologiczny, w którym 
ryby tworzą swoje lokalne populacje. 

Korytarz rzeczny jeszcze inaczej funkcjonuje z punktu widzenia roślinności. 
Zbiorowiska roślinne wpisują się w warunki siedliskowe kształtowane zmiennym 
rytmem rzeki. 
W danym przekroju czasowym możemy rejestrować przestrzenny układ 
wyróżniających się struktur roślinnych, których rozmieszczenie i ciągłość przestrzenna 
może mieć znaczenie dla migracji i rozprzestrzeniania się gatunków flory i fauny, jak 
również i całych układów ekologicznych. 

 
IV. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 
 
1. Przeznaczenie - funkcje terenów 
Zgodnie z obowiązującym studium w granicach obszaru objętego zmianą przeznacza 
się tereny pod następujące funkcje: 

1. MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
2. UN – tereny usług nieuciążliwych w wyłączeniem usług wymagających lub 

mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na 
środowisko, 
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3. ZN – tereny zielni towarzyszącej ciekom wodnym i wodom stojącym, 
4. ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

 
Dla terenów MW w obowiązującym studium ustala się: 
Priorytet dla lokalizacji funkcji mieszkaniowej i niezbędnych funkcji inwestycji celu 
publicznego z zakresu infrastruktury społecznej i technicznej.  
Dopuszczalna lokalizacja innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z 
wyłączeniem aktywności gospodarczej i usług wymagających lub mogących wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 
Na terenach MW do 30% powierzchni zabudowy na terenie.  
 
Dla terenów UN w obowiązującym studium ustala się: 
Priorytet dla lokalizacji usług o profilu do uściślenia w mpzp.  
Dopuszczalna lokalizacja:  

 funkcji mieszkaniowej – z zaleceniem by udział tej funkcji kształtował się do 
40% powierzchni zabudowy na terenie,  

 niezbędnych inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury społecznej,  

 małych i średnich obiektów produkcyjnych,  

 innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi. 
 
Dla terenów ZN w obowiązującym studium ustala się: 

 zakaz zabudowy,  

 ochrona zieleni nadwodnej i przywodnej,  

 zachowanie min. 90% powierzchni biologicznie czynnej.  
Dopuszcza się:  

 tereny zieleni urządzonej z udziałem funkcji sportowych i rekreacyjnych tj. 
urządzone kąpieliska i ogólnodostępne plaże; bez prawa zabudowy,  

 nowe przejścia przez cieki wodne, pomosty na warunkach uzgodnionych z ich 
zarządcą.  

 
Dla terenów ZI w obowiązującym studium ustala się: 

 tereny zieleni o funkcji izolacyjnej i ochronnej z wykorzystaniem gatunków 
rodzimych odpowiednich dla siedlisk,  

 uwzględnienie istniejącej infrastruktury technicznej i związanych z nią 
ograniczeń.  

 
W projekcie zmiany studium tereny MW przeznacza się pod następujące funkcje: 

1. I-AG1 - tereny aktywności gospodarczej, 
2. I–UM - tereny usługowo – mieszkaniowe, 
3. US - tereny usługi sportu i rekreacji: obiektów i urządzeń sportowych, w tym 

sportu kwalifikowanego, sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, 
oraz obiektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 

W projekcie zmiany studium tereny UN przeznacza się pod następujące funkcje: 
1. I-AG1 - tereny aktywności gospodarczej, 
2. US - tereny usługi sportu i rekreacji: obiektów i urządzeń sportowych, w tym 

sportu kwalifikowanego, sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, 
oraz obiektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 

W projekcie zmiany studium funkcje ZN zostają zmniejszone w stosunku do Studium 
obowiązującego - w części północno-zachodniej, funkcje ZI zostały powiększone. 
 
Dla terenów I-AG1 ustala się: 
Priorytet dla lokalizacji:  

 funkcji produkcyjnych i usługowych, magazynowo-składowych, baz i składów, a 
także parków technologicznych oraz centrów kongresowo-wystawienniczych, 



 

 26 

inkubatorów przedsiębiorczości, itp. w tym działalności wymagającej lub 
mogącej wymagać sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na 
środowisko (z warunkiem ochrony istniejącej zabudowy mieszkaniowej).  

Dopuszczalna lokalizacja:  

 funkcji mieszkaniowej - z zaleceniem aby udział tej zabudowy kształtował się na 
poziomie 20% powierzchni całkowitej zabudowy terenu i pod warunkiem jej 
ochrony przed ewentualnymi uciążliwościami istniejących, bądź projektowanych 
obiektów,  

 realizację obiektów handlowych prowadzących sprzedaż hurtową lub 
półhurtową oraz sprzedaż detaliczną towarów wyspecjalizowanych, 
wielkogabarytowych, wymagających dużych powierzchni magazynowania i 
specjalnego transportu, jak np.: materiały budowlane i ogrodnicze oraz artykuły 
wyposażenia mieszkań, takie jak tj.: meble, sprzęt gospodarstwa domowego.  

 
Dla terenów I-UM ustala się: 

 usług oraz małych i średnich obiektów produkcyjnych, nie wymagającej 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko,  

 zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi inwestycjami celu publicznego z 
zakresu infrastruktury społecznej i technicznej.  

Dopuszczalna lokalizacja:  

 realizację obiektów handlowych prowadzących sprzedaż hurtową lub 
półhurtową oraz sprzedaż detaliczną towarów wyspecjalizowanych, 
wielkogabarytowych, wymagających dużych powierzchni magazynowania i 
specjalnego transportu, jak np.: materiały budowlane i ogrodnicze oraz artykuły 
wyposażenia mieszkań, takie jak meble, sprzęt gospodarstwa domowego itp.  

 innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z wyłączeniem 
aktywności gospodarczej i usług wymagających lub mogących wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. 

 
Dla terenów US ustala się: 
Dopuszczalna lokalizacja:  

 innych funkcji nie kolidujących z funkcjami priorytetowymi, z wyłączeniem 
aktywności gospodarczej i usług wymagających lub mogących wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko,  

 na terenach US funkcji uzupełniających związanych z podstawową funkcję 
terenu, w tym przede wszystkim usług z zakresu administracji, centrów 
kongresowych, wystawienniczych, hoteli, gastronomii, handlu i turystyki, itp.  

 funkcji mieszkaniowej - z zaleceniem aby udział tej zabudowy kształtował się na 
poziomie do 15% powierzchni zabudowy terenu. 

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 
Projekt zmiany studium zachowuje ustalenia obowiązującego studium w zakresie 
infrastruktury technicznej tzn: 
Zaopatrzenie w wodę 
W studium zakłada się zaopatrzenie w wodę z zbiorczej, gminnej sieci wodociągowej. 
Wody zasilające tą sieć mają być zaopatrywane z istniejącego ujęcia wody w Glinkach, 
które posiada znaczne rezerwy i może zapewnić dostawę do przeważającej części 
gminy Karczew. Rozwój nowych terenów inwestycyjnych może natomiast powodować 
konieczność realizacji nowego ujęcia wody w okolicach Sobiekurska – Łukowca lub 
Całowania – Piotrowice. Do czasu realizacji zbiorczej sieci wodociągowej dopuszcza 
się realizację rozwiązań indywidualnych opartych na indywidualnych ujęciach wody. 
Gospodarka ściekami 
W ustaleniach studium przyjęto objecie całej części miejskiej gminy zbiorczą siecią 
kanalizacji sanitarnej oraz sukcesywną rozbudowę sieci kanalizacyjne w części 
wiejskiej gminy. Odprowadzanie ścieków z części miejskiej odbywa się w systemie 
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grawitacyjno pompowym poprzez istniejący kanał tłoczny do oczyszczalni ścieków w 
Otwocku. Dla terenów wiejskich studium proponuje istniejąca koncepcję rozwoju 
systemu kanalizacyjnego. Zgodnie z nią ścieki z części wiejskiej gminy mają być 
odprowadzane do oczyszczalni w Otwocku Wielkim i w Całowaniu, a odbiornikiem 
oczyszczonych ścieków ma być Kanał Sobiekurski. Do czasu realizacji zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej w ustaleniach studium dopuszczono realizację indywidualnych 
rozwiązań obejmujących szczelne i atestowane zbiorniki na nieczystości. Na terenach 
o korzystnych warunkach gruntowo – wodnych dopuszczono również realizację 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Odprowadzanie ścieków deszczowych 
W ustaleniach studium zakłada się odprowadzenie ścieków deszczowych systemem 
kanalizacji deszczowej, przy czym w części wiejskiej gminy system kanalizacji 
deszczowej ma obejmować jedynie tereny aktywności gospodarczej. Ścieki deszczowe 
przed odprowadzeniem do odbiorników mają być każdorazowo podczyszczane. 
Głównym odbiornikiem wód deszczowych z części miejskiej ma być Jagodzianka. 
Gospodarka odpadami 
Zgodnie z  założeniami Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Karczew na lata 2004-
2011 docelowym miejscem unieszkodliwiania odpadów w gminie Karczew ma być 
składowisko odpadów komunalnych „Sater” położone w Otwocku (poza granicami 
gminy). 
Zaopatrzenie w energię elektryczną  
W ustaleniach zmiany zakłada się pełne zaopatrzenie wszystkich obiektów 
budowlanych w energię elektryczną. W studium zachowuje się istniejące linie 
wysokiego napięcia 110KV i 400kV, przy czym nakazuje wskazanie stref ochronnych 
43m dla linii 400kV i 19m dla linii 110kV licząc od osi linii. Nakazuje się również 
realizację wyznaczenie stref ochronnych dla linii 15kV o szerokości 6,5m licząc od osi 
linii. 
Realizacja nowego zainwestowania może spowodować konieczność budowy 
dodatkowych stacji elektroenergetycznych 110/15 kV oraz linii energetycznych 110 kV 
w szczególności w rejonie Sobiekurska i planowanych terenów aktywności 
gospodarczej. 
Zaopatrzenie w ciepło. 
Według ustaleń studium obszar miejski gminy Karczew ma być zaopatrywany w ciepło 
z systemu mieszanego – częściowo  z miejskiej sieci ciepłowniczej a częściowo  ze 
źródeł indywidualnych. Część wiejska gminy ma być zaopatrywana w ciepło wyłącznie 
ze źródeł indywidualnych. Studium dopuszcza do wykorzystania w indywidualnych 
źródłach paliw - gaz, energia elektryczna, olej opałowy niskosiarkowy lub odnawialne 
źródła energii. Stosowanie drewna jako paliwa dopuszcza się jedynie w kominkach. 
Zaopatrzenie w gaz 
Zaopatrzenie gminy w gaz odbywać się będzie poprzez stację redukcyjno- pomiarową I 
stopnia zlokalizowaną przy ulicy Świderskiej.  
System zabezpieczenia przeciwpowodziowego i regulacji stosunków wodnych 
W ustaleniach studium wprowadzono nakaz utrzymania, modernizacji i rozbudowy 
istniejących urządzeń przeciwpowodziowych i melioracyjnych. Ustalono również  
konieczność rozbudowy obiektów małej retencji. 
3. Ustalenia w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji 
Projekt zmiany studium zachowuje ustalenia obowiązującego studium w zakresie 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
Projekt zmiany studium zachowuje ustalenia obowiązującego studium w zakresie 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, tzn: 
Ochrona terenów zmeliorowanych: 

 na obszarach występowania urządzeń melioracji szczegółowych (drenowanie, 
rurociągi, rowy), a wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na 
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cele nierolnicze, należy zapewnić ich zachowanie lub przebudowę 
zapewniającą prawidłowe ich funkcjonowanie.  

 dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń melioracji podstawowej wskazane 
jest zachowanie swobodnego dojazdu do koryta cieków celem prowadzenia 
prac konserwacyjno-remontowych 

Ochrona powierzchni ziemi: 

 racjonalne gospodarowanie gruntami, 

 zachowanie wartości przyrodniczych, 

 zachowanie możliwości produkcyjnego wykorzystania,,  

 ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,  

 utrzymanie jakości gleby i ziemi na istniejącym poziomie, a w przypadku 
przekroczenia wymaganych standardów doprowadzenie ich jakości, 

 zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych dóbr 
kultury. 

Ochrona powietrza atmosferycznego: 

 ograniczać emisję powierzchniową i niską emisję rozproszoną komunalno - 
bytową poprzez stosowanie niskoemisyjnych paliw i technologi,;  

 ograniczać emisję ze źródeł komunikacyjnych – rozwoju ścieżek rowerowych, 
wprowadzanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu pasa 
zieleni izolacyjnej oraz modernizację,  

 ograniczać emisję ze źródeł technologicznych i komunalno – bytowych poprzez 
nie wprowadzanie instalacji i urządzeń wymagających pozwolenia na 
wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza, na terenach zabudowy 
mieszkaniowej oraz o znacznym udziale tej zabudowy. 

Ochrona wód: 

 zapewnić optymalne warunki zasilania cieków;  

 prowadzić ochronę zbiorowisk roślinności wodnej i przywodnej;  

 wyłączyć z zabudowy teren w odległości mniejszej niż 10 m od brzegów jezior i 
zbiorników wodnych i grodzenia terenów w odległości mniejszej niż 10 m od 
brzegów cieków i zbiorników wodnych (za wyjątkiem terenów przeznaczonych 
do celów turystyki, sportu i rekreacji), 

 odprowadzanie wód deszczowych do gruntu w granicach poszczególnych 
działek, na terenach zabudowy mieszkaniowej o niskim i średnim wskaźniku 
intensywności w zależności od warunków gruntowo-wodnych,;  

 określenie w planach miejscowych zasad zagospodarowania zapewniających 
gromadzenie, przechowywanie i powolny odpływ wód opadowych i 
roztopowych,  

 ochrona i wykorzystanie naturalnych zagłębień terenu, zwłaszcza podmokłych, 
istniejących stawów oraz budowa sztucznych zbiorników wodnych do 
retencjonowania wód w tym podczyszczonych ścieków deszczowych i 
roztopowych,  

 ograniczanie wielkości terenów pokrytych sztuczną, nieprzepuszczalną 
nawierzchnią (placów, ścieżek, parkingów, składów i innych) przez 
wprowadzanie (tam gdzie to możliwe) nawierzchni perforowanych lub innych 
indywidualnych rozwiązań,  

 zachowanie jak największego udziału powierzchni biologicznie czynnej na 
terenach przewidzianych do zainwestowani,  

 nakłady inwestycyjne na infrastrukturę techniczną: rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej, modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa nowych - zgodnie z 
założeniami opracowanej koncepcji rozwoju kanalizacji. 

Ochrona akustyczna: 

 rozbudowywanie sieci drogowej poprawiając tym samym klimat akustyczny w 
strefie intensywnego zainwestowania,  
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 modernizowanie dróg i stosowanie takich rozwiązań technicznych jak np. 
ekrany akustyczne,  

 zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku do 
samochodu osobowego. 

Ochrona przed polami elektroenergetycznymi: 

 ustanowienie stref ochronnych dla istniejących i projektowanych 
elektroenergetycznych linii napowietrznych wysokiego napięcia, o napięciach 
znamionowych 400 kV i 110 kV w granicach których zakazać lokalizowania 
obiektów przeznaczonych na pobyt stały ludzi,  

 ustanowienie stref ochronnych dla sieci i urządzeń radiolokacyjnych i 
radionawigacyjnych w granicach których zakazać lokalizowania obiektów 
przeznaczonych na pobyt stały ludzi,  

 zakaz lokalizacji stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej na terenach 
mieszkaniowych i z przewagą tej funkcji. 

Ochrona świata roślin i zwierząt: 

 zachowanie cennych ekosystemów, różnorodności biologicznej i utrzymaniu 
równowagi przyrodniczej, w tym ochronę obszarów i obiektów cennych 
przyrodniczo, realizowane poprzez ustalenia opisane w podrozdziałach powyżej 
(system przyrodniczy, obszary i obiekty ochrony przyrody),  

 zapobieganie zagrożeniom naturalnych kompleksów i tworów przyrody oraz 
abiotycznych elementów środowiska, realizowane poprzez ustalenia opisane w 
podrozdziałach powyżej (zasady ochrony elementów środowiska). 

Środowisko kulturowe 
W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się: 

 zachowanie i konserwacja zabytkowej substancji,  

 zachowanie zabytkowego układu i kompozycji przestrzennej miasta i zespołów 
wiejskich,  

 rewaloryzacja historycznych układów przestrzennych założeń pałacowo-
parkowych według szczegółowych wytycznych konserwatorskich,  

 podporządkowanie wymogom konserwatorskim dopuszczalnych przekształceń 
zabytkowej zabudowy i zagospodarowania terenu,  

 wykluczenie lokalizowania obiektów dysharmonizujących z historycznym 
sąsiedztwem i przesłaniających obiekty zabytkowe, w tym ograniczenie 
lokalizowania naziemnych obiektów infrastruktury technicznej, 

 uwzględnianie wymogów ochrony archeologicznej. 
 
 
V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZMIANY STUDIUM UWARUNOWAŃ I 
KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
W przypadku braku realizacji projektu zmiany studium, będzie na omawianym terenie 
realizowane studium obowiązujące. Na omawiany obszar zostaną wprowadzone tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuciążliwych usług. W takim przypadku 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze będą podobne jak w przypadku realizacji 
zmiany studium. Oddziaływania te będą charakteryzowały się jednak mniejszą 
intensywnością.  
Realizacja zmiany studium spowoduje, w stosunku do obowiązującego studium, 
bardziej intensywne oddziaływania przede wszystkim na powietrze atmosferyczne i 
klimat akustyczny, będą powstawały zdecydowanie większe ilości odpadów 
niebezpiecznych, będą powstawały ścieki przemysłowe. Realizacja zmiany studium 
spowoduje zmniejszenie terenów biologicznie czynnych tak, więc na całym terenie 
będzie mniejsza ilość zieleni urządzonej. 
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VI. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYNIKAJĄCE Z 
PROJEKTU ZMIANY STUDIUM 
 
1. Emisja gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego 
 Wprowadzenie w miejsce zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz 
nieuciążliwych usług terenów aktywności gospodarczej spowoduje pogorszenie się 
stanu higieny atmosfery. Zmiana studium dopuszcza realizację obiektów, dla których 
będzie wymagany lub może być wymagany raport oddziaływania na środowisko. 
Oznacza to możliwość realizacji na tym terenie przedsięwzięć zawsze znacząco lub 
potencjalnie znacząco oddziaływujących na środowisko. Bez znajomości profilu 
działalności oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych chroniących środowisko, 
na etapie prognozy do zmiany studium, nie możliwości określenia intensywności 
zasięgu oddziaływań na stan higieny atmosfery. 
 Zmiana studium wprowadza na omawianym terenie nowe ciągi 
komunikacyjnych, którym towarzyszą od strony obszarów mieszkaniowych pasy zieleni 
izolacyjnej ZI. W wyniku planowanego zainwestowania terenu natężenie ruchu 
pojazdów samochodowych zwiększy się. Biorąc pod uwagę rodzaj planowanych 
obiektów należy przypuszczać, że w ruchu samochodowym duży udział będą miały 
pojazdy ciężkie. 
 Umożliwienie realizacji funkcji przemysłowo magazynowej o obszarze 
bezpośrednio przyległym do obwodnicy miasta ma na celu ograniczenie wjazdu do 
miasteczka dużych samochodów ciężarowych, przeniesienie choćby części 
magazynów ze strefy przemysłowej (położonej po sąsiedzku z Mazowieckim Parkiem 
Krajobrazowym) ograniczy tranzyt przez cześć staromiejską. Obiekty o dużych 
kubaturach przewidziane do realizacji w pasie pomiędzy obwodnicą a zabudową 
mieszkaniową powinny wpłynąć na zmniejszenie emisji hałasu z drogi wojewódzkiej nr 
801, a ograniczenie transportu wewnątrz miasta powinno spowodować ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń pyłowych w terenach położonych na wschód od obszaru 
objętego zmianą.  
 Należy się spodziewać zwiększenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych w 
obszarze objętym zmianą, a co za tym idzie pogorszenia stanu higieny atmosfery w 
obrębie obszarów przyległych. Tereny komunikacyjne oddziaływają na stan 
zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego substancjami, jedynie poprzez 
prowadzony po niej ruch drogowy. Ogólnie rzecz biorąc silniki napędzane benzynami i 
olejem napędowym emitują znaczne ilości substancji toksycznych takich, jak: CO, 
węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy, pyły i Pb. Zdecydowanie najmniej 
zanieczyszczeń emitują silniki napędzane gazem propan - butan. W sumie spaliny 
samochodowe zawierają szereg toksycznych substancji (minimalnie także 
rakotwórczych jak WWA, benzopiren i sadza). Składniki te mają negatywny wpływ na 
zdrowie ludzi i zwierząt, mniej wpływają na kondycję roślin, przyczyniają się do 
wzmagania procesów erozyjnych i korozyjnych, mają swój udział w zanieczyszczeniu 
gleby, wód powierzchniowych i gruntowych. 
 Według publikacji G. Wielgosińskiego pt. Ocena zasięgu występowania 
ponadnormatywnych stężeń antropogenicznych zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego wokół szlaków komunikacyjnych zamieszczonej w materiałach                 
I Międzynarodowej Konferencji THEORY AND PRACTICE OF ATMOSPHERIC AIR 
PROTECTION, Ustroń 1996 r. wskaźniki emisji zanieczyszczeń przestawiają się,  
jak  w poniższych zestawieniach: 
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Tab. 5. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych o zapłonie iskrowym 
(benzynowych) w g/kg paliwa 
 

 
Tab. 6. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych o zapłonie 
samoczynnym (diesla)  w g/kg paliwa  

SO2 NOx CO CxHy Sadza

Samochody osobowe i dostawcze 9 28,4 29,8 8 6

Samochody ciężarowe średnie o mocy 80-120 kW 9 48,1 57,6 12,5 3,77

Samochody ciężarowe ciężkie o mocy 120-160 kW 9 38,7 31,2 9,2 1,87

Samochody cięż. bardzo ciężkie o mocy ponad 160 kW 9 57,1 31,9 6,7 7,6

Maszyny robocze 9 39,1 47,6 9,57 4,11

Autobusy średnie o mocy 80-120 kW 9 52 81 10,1 3,1

Autobudy ciężkie o mocy 120-160 kW 9 45,8 17,4 6,75 1,51
Ciągniki rolnicze 9 82,4 50,2 12,2 -

          Rodzaj zanieczyszczeń:

Rodzaj pojazdu

 
 
Powyższe wartości oscylują w określonych przedziałach zależnych od warunków jazdy. 
W związku ze wzrostem ilości samochodów z biegiem lat, ale jednocześnie w związku  
z doskonaleniem konstrukcji silników, wprowadzaniem katalizatorów, paliw 
bezołowiowych, gazu ciekłego itp. przewiduje się wprawdzie powolny wzrost 
emitowanych zanieczyszczeń w latach, nie tak jednak szybki, jak by to wynikało z 
samego przyrostu ilości samochodów. 
Z uwagi na dyfuzję tych zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery, ich wpływ 
na zdrowie ludzi i poszczególne inne komponenty środowiska jest lokalnie bardziej 
szkodliwy niż emisje np. przemysłowe, wydalane emitorami o dużej wysokości. Należy 
także podkreślić, że największym zasięgiem (w kierunku prostopadłym od drogi) i mniej 
więcej największą szkodliwością cechują się tlenki azotu (względny stopień zagrożenia 
dla poszczególnych substancji zanieczyszczających przedstawia się następująco:  
NO2 > Pb > CxHy aromat. > CxHy alifat. > SO2 > pył zawieszony > CO). 
W sumarycznym wpływie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych na otoczenie ma 
swój udział (niewielki wprawdzie) stężenie imisyjne zanieczyszczeń pochodzących z 
innych źródeł lokalnych i poza lokalnych czyli tzw. tło.  
Określenie ponadnormatywnego zasięgu emisji zanieczyszczeń w powietrzu 
atmosferycznym, powodowanych ruchem drogowym polega na wyznaczeniu odległości 
występowania ponadnormatywnych emisji zanieczyszczeń po obu stronach drogi 
(odległości prostopadłej do osi drogi). Dokładny zasięg uciążliwego oddziaływania 
głównych ciągów komunikacyjnych przebiegających przez omawiany obszar powinien 
zostać określony na podstawie szczegółowych badań terenowych.  
W strefach oddziaływania terenów komunikacyjnych może dochodzić do kumulacji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych z zanieczyszczeniami pochodzącymi z procesów 
technologicznych. Do kumulacji zanieczyszczeń powietrza może również dochodzić w 
rejonie zachodniej granicy terenu objętego zmianą studium gdzie przebiega droga nr 
801. W wyniku planowanego zainwestowania terenu należy także spodziewać się 
zwiększenia natężenia ruchu pojazdów na tej drodze przy zwiększeniu ilości pojazdów 

Pb SO2 NOx CxHy CO

Samochody osob., czterosuwowe, do 900 cm
3

0,289 2 30,4 58,5 314

Samochody osob., czterosuwowe, ponad 900 cm
3

0,289 2 32,4 46,1 282

Samochody osobowe dwusuwowe 0,452 2 13,9 280 319

Samochody dostawcze 0,452 2 41,1 40,4 303
Samochody ciężarowe i autobusy 0,452 2 41,1 40,4 303

Motocykle 0,452 2 5,7 331 663
Motorowery 0,452 2 3,6 390 580

Rodzaj zanieczyszczeń:

Rodzaj pojazdu
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ciężkich. Zmiana studium zachowuje wzdłuż wschodniej granicy pas zieleni izolacyjnej. 
Przebiega on rejonie istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Zieleń ta w 
dużym stopniu ograniczy niekorzystne oddziaływanie terenów aktywności 
gospodarczej na pobliską zabudowę mieszkaniową. 
Jak wspomniano wyżej na etapie prognozy, bez informacji na temat profilu działalności 
poszczególnych obiektów oraz stosowanych technologii oraz urządzeń chroniących 
środowisko nie ma możliwości dokładnego określenia środków organizacyjnych i 
technicznych ograniczających ewentualne uciążliwe oddziaływania związane z emisją 
zanieczyszczeń. Można jedynie sformułować następujące, ogólne zalecenia, które 
zmniejszą ryzyko ponadnormatywnych emisji szkodliwych zanieczyszczeń: 
W procesach technologicznych należy preferować niskoemisyjne źródła energii. 

1. W procesach produkcyjnych należy stosować technologie oraz urządzenie 
maksymalnie ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. 

2. W przypadku stosowania do celów technologicznych urządzeń zasilanych 
paliwem stałym, urządzenia te powinny posiadać certyfikat potwierdzający 
spełnienie wymagań obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa 
ekologicznego. 

3. Tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, z 
dużym udziałem zieleni wysokiej. 

4. Należy zastosować rozwiązania komunikacyjne zapewniające płynność ruchu 
pojazdów samochodowych. 

W fazie budowy poszczególnych obiektów mogą wystąpić okresowe uciążliwe 
oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń powietrza.  
Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zależna od 
zastosowanych technologii robót, będzie stosunkowo niewielka, ograniczona do czasu 
budowy i z tendencją pochłaniania przez podłoże.  
Można, więc stwierdzić, że powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
zanieczyszczenia powietrza nie będą miały praktycznie żadnego wpływu na otaczający 
teren w odległościach większych niż kilkadziesiąt metrów od granic terenu budowy i od 
osi głównych ciągów transportowych.  
Ponadto nastąpi emisja składników spalin związana z pracą maszyn budowlanych              
i środków transportu dostarczających materiały budowlane, emisja pyłów z manipulacji 
materiałami budowlanymi i ewentualnie składników związanych masami asfaltowymi.  
Zanieczyszczenia te będą niewielkie, odwracalne, czasowe (krótko lub 
średnioterminowe), niekumulujące się w środowisku i nieuniknione w przypadku 
realizacji obiektów budowlanych.  
2.  Hałas 
W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nastąpi pogorszenie klimatu akustycznego. 
Zostaną zainstalowane nowe punktowe źródła hałasu. 
Na terenach produkcyjnych, magazynowo-składowych i usługowych za emisję hałasu 
będą odpowiedzialne: 
- procesy technologiczne, 
- urządzenia wentylacyjne, ewentualnie chłodnicze, 
- procesy załadunku i rozładunku towarów i materiałów, 
- ruch pojazdów po drogach w obrębie obszarów produkcyjnych, usługowych  
i magazynowo-składowych, 
Istotnym źródłem hałasu będzie również hałas komunikacyjnych pochodzący z terenów 
aktywności gospodarczej. W związku projektowanego planowaną zabudową należy się 
liczyć ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów samochodowych, w tym jak wspominano 
wyżej na terenach samochodów ciężkich. 
Tak jak w przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza, może na terenach 
przeznaczonych pod nowe obiekty produkcyjne, magazynowo-składowe i usługowe 
dochodzić do kumulacji uciążliwego oddziaływania w zakresie emisji hałasu. Istnieje 
niebezpieczeństwo do nakładania się hałasu z poszczególnych obiektów 
produkcyjnych, usługowych, magazynowo-składowych z hałasem komunikacyjnym. 
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Należy zwrócić uwagę, że tereny przeznaczone pod nowe obiekty produkcyjne, 
magazynowo-składowe i usługowe położone są w pobliżu drogi krajowej 801, która jest 
źródłem hałasu komunikacyjnego. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu na tereny 
zabudowy mieszkaniowej zostanie ograniczone dzięki zachowaniu pasa zieleni 
izolacyjnej. 
Na etapie prognozy, bez informacji na temat profilu działalności poszczególnych 
obiektów oraz stosowanych technologii oraz urządzeń chroniących środowisko nie ma 
możliwości dokładnego określenia środków organizacyjnych i technicznych 
ograniczających ewentualne uciążliwego oddziaływania związanego z emisją hałasu. 
Można jedynie sformułować następujące, ogólne zalecenia, które zmniejszą ryzyko 
ponadnormatywnych emisji hałasu: 

1. W procesach technologicznych należy stosować nowoczesne i sprawne 
technicznie urządzenia. 

2. W urządzeniach wentylacyjnych należy stosować osłony ograniczające emisję 
hałasu. 

3. Tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, z 
dużym udziałem zieleni wysokiej. 

4. Przy modernizacji istniejących i realizacji nowych ciągów komunikacyjnych 
wskazane jest stosowanie tzw. cichych asfaltów. 

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

 maszyny budowlane o poziomie hałasu 80 - 100 dB(A); 
 środki transportu samochodowego o poziomie hałasu około 90 dB(A). 

Roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej. Poziom dźwięku 
spowodowany pracą maszyn budowlanych i urządzeń technicznych może 
spowodować krótkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego równoważnego 
w porze dziennej w terenie przyległym do granic terenu budowy. Hałas ten będzie 
charakteryzować duża dynamika zmian. 
Rzecz jasna w czasie realizacji nowych obiektów budowlanych nastąpi pogorszenie 
klimatu akustycznego związane z pracą maszyn budowlanych i środków transportu 
dostarczających materiały budowlane. Zmiana ta będzie jednak miała charakter 
czasowy (na czas prowadzenia robót), odwracalny, nieakumulujący się w środowisku i 
lokalizujący się raczej wokół skupionego frontu robót.  
Inwestor powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne  
(przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić 
robót                   w godzinach nocnych. 
W fazie realizacji projektowanych obiektów, źródłem drgań mogą być prowadzone  
na powierzchni prace budowlane w postaci: 

- wbijania lub wwibrowywania w grunt ścianek szczelnych (stalowych grodzic                                  
lub pali),  

- zagęszczania gruntu lub drogowych warstw nawierzchniowych walcami 
wibracyjnymi, itp.  

Prace te mogą powodować uszkodzenia w budynkach i powinny być monitorowane 
(pomiary drgań) pod kątem wpływu drgań na konstrukcję najbliżej położonych 
budynków.                         Na podstawie pomiarów drgań należy ustalić odległości i 
parametry pracy poszczególnych urządzeń (wibromłoty, walce wibracyjne) tak aby 
wykluczyć możliwość wystąpienia uszkodzeń w najbliższych budynkach. Zakłada się 
przy tym, że - ze względu  
na ograniczony czas występowania tych drgań - można będzie w odniesieniu do 
wpływu drgań na ludzi przebywających w budynkach dopuszczać okresowe 
przekroczenia granicy komfortu w ciągu dnia (prace te nie powinny być prowadzone w 
porze nocnej). 
Przejściowo może wystąpić pogorszenie warunków w zakresie wpływu drgań na ludzi 
przebywających w budynkach (naruszenie wymagań w zakresie zapewnienia 
wymaganego komfortu) usytuowanych przy trasach dojazdowych do placów budów, 
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zwłaszcza podczas przejazdów pojazdów ciężarowych z wywożoną ziemią oraz 
dowożących beton.  
Wskazane jest przy lokalizacji placów budów i określaniu tras dojazdów pojazdów 
ciężarowych uwzględnienie zagadnienia ochrony przed drganiami.  
Nie można także wykluczyć, że okresowo lub stale procesy produkcyjne będą 
wywoływały uciążliwego oddziaływania związanego z wibracjami. Jednak będzie to 
można stwierdzić dopiero po określeniu profilu działalności poszczególnych obiektów. 
3.  Odpady 
Na terenie objętym zmianą studium źródłem odpadów są; 

 gospodarstwa domowe. 
 obiekty usługowe, 
 obiekty handlowe, obiekty magazynowo-składowe, 
 obiekty produkcyjne, 
 obiekty infrastruktury technicznej, 
 sektor budowlany (na etapie realizacji nowych obiektów), 

Realizacja ustaleń zmiany studium spowoduje istotne zmiany w składzie 
morfologicznym odpadów, zwiększy się również ilość wytwarzanych odpadów.  
W związku z wskazaniem w zmianie studium nowych terenów pod  funkcje 
produkcyjne, należy się liczyć ze wzrostem ilości odpadów o charakterze 
przemysłowym. Skala wzrostu zależeć będzie od tempa rozwoju  poszczególnych  
gałęzi  przemysłu,  rzemiosła  i  usług  oraz  stopnia innowacyjności.  Wprowadzanie 
nowoczesnych technologii produkcji z  jednej  strony podyktowane obniżką  kosztów 
produkcji  (mniejsze  zużycie  surowców, materiałów, energii)  z  drugiej  koniecznością  
zachowania  norm  i  standardów,  w  tym  przede  wszystkim  środowiskowych,  
przyczyniać  się  będzie  do  ograniczenia  ilości  wytwarzanych  odpadów  i racjonalnej 
gospodarki odpadami przemysłowymi.   
 
Zgodnie z „Poradnikiem powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami – MŚ” 
przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych powstających na terenie Polski 
jest następujący; 
 
Tab. 7. 

% wagowy  

Odpady organiczne 39% 

Papier i tektura 14% 

Tworzywa sztuczne 17% 

Szkło 9% 

Frakcja drobna 8% 

Żelazo i inne metale 3% 

Pozostałe odpady niepalne 5% 

Pozostałe odpady palne 5% 

 
Obiekty handlowe (hurt i detal) wytwarzają 400 – 600 kg/pracownika/rok odpadów 
przemysłowych, biura 50 – 100 kg/pracownika/rok, obiekty gastronomiczne                      
700 – 1000 kg/pracownika/rok. 
 
Zgodnie z „Poradnikiem powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami – MŚ” 
przybliżony skład morfologiczny odpadów sektora publicznego i handlowego. 
Tab. 8. 

% wagowy Handel Gastronomia Biura 

Odpady organiczne 10% 55% 28% 

Tektura 55% 11% 11% 

Papier 11% 14% 51% 

Tworzywa sztuczne 6% 2% 5% 
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Pozostałe odpady 
palne 

8% - - 

Szkło 4% 12% 1% 

Żelazo i inne metale 2% 6% 4% 

Pozostałe odpady 
niepalne 

4% - - 

 
Według uśrednionych danych dla terenu Polski wskaźniki nagromadzenia odpadów 
przemysłowych z obiektów produkcyjnych przedstawiają się następująco; 
Tab. 9. 

Rodzaj obiektu Jednostka kg/jednostkę/rok 

Spożywczy pracownik 1400 

Tekstylny, odzieżowy pracownik 750 

Drzewny, meblowy pracownik 1000 

Papierniczy, poligraficzny pracownik 1800 

Kamieniarski, ceramiczny pracownik 4000 

Chemiczny pracownik 1150 

Metalurgiczny pracownik 750 

Inny pracownik 600 

 
Na terenach zabudowy mieszkaniowej należy się spodziewać powstawania, zgodnie z 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 r klasyfikacją odpadów (Dz. U. Nr 112,  
poz. 1206) głównie odpadów z grupy: 

 20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie, 
a wśród nich: 

 20 01 01 – papier i tektura, 
 20 01 02 – szkło, 
 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 
 20 01 11 – tekstylia, 
 20 01 38 – drewno, 
 20 01 39 – tworzywa sztuczne, 
 20 01 99 – inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób 

selektywny. 
Na terenach zabudowy mieszkaniowej w bardzo niewielkiej ilości mogą powstawać 
odpady niebezpieczne, a wśród nich przede wszystkim: 

 20 01 33 – baterie i akumulatory, 
 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, 

Drugą istotną grupą odpadów powstających na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej to: 

 20 02 – odpady z ogrodów i parków, 
a wśród nich: 

 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji, 
 20 02 02 – gleba i ziemia, w tym kamienie, 
 20 02 03 – inne odpady nie ulegające biodegradacji 

W tej grupie odpadów nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. 
Ostatnia grupa odpadów powstających na terenach zabudowy mieszkaniowej to: 

 20 03 – inne odpady komunalne, 
a wśród nich: 

 20 03 01 – zmieszane odpady komunalne, 
 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów, 
 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 
 20 03 99 – odpady komunalne nie wymienione w innych 

podgrupach. 
W tej grupie odpadów nie przewiduje się również powstawania odpadów 
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niebezpiecznych. 
Na terenach usług handlu można się spodziewać powstawania: 

 15 01 – odpady opakowaniowe, 
a wśród nich: 

 15 01 01 – opakowania z papieru i tektury, 
 15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych, 
 15 01 05 – opakowania wielomateriałowe, 
 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, 
 15 01 07 – opakowania ze szkła, 
 15 01 09 – opakowania z tekstyliów. 

W tej grupie nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. 
Ponad to na terenie usług handlu w niewielkiej ilości będą powstawać; 

 20 01 – odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie. 
 

W przypadku lokalizacji obiektów usługowych o programie innym niż handel, trudno 
jest prognozować rodzaje powstających odpadów, gdyż na etapie projektu nie jest 
sprecyzowane jakiego rodzaju to będą obiekty. Należy przypuszczać, że w obrębie 
usług (innych niż w/w) największą grupę będą również stanowiły odpady komunalne 
segregowane i gromadzone selektywnie (20 01). 
Poza tym odpady będą powstawały w obrębie urządzeń infrastruktury technicznej, 
przede wszystkim związanych z podczyszczaniem ścieków opadowych i 
przemysłowych. 
Trzeba liczyć się, że na terenie objętym zmianą studium będą powstawały odpady 
niebezpieczne. Ich skład i ilość będą oczywiście zależały od profilu działalności 
poszczególnych obiektów produkcyjnych i usługowych. 
 W obiektach produkcyjnych powstaje około 390 – 625 kg/rok odpadów komunalnych  
na jednego pracownika.  
Dodatkowo w fazie prowadzenia robót budowlanych będą powstawać: 

 odpady opakowaniowe (15 01),  

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

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

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

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

  gleba i ziemia (17 05),  

 odpady komunalne segregowane selektywnie (20 01), 
Ilość odpadów budowlanych przeciętnie w Polsce wynosi około 50 kg/m2 powierzchni 
zabudowy.  
Szczegółowe ilości wytwarzanych odpadów w oparciu o wskaźniki nagromadzenia 
wymaga dokładnych danych charakteryzujących prowadzone na danym terenie prace.  
Takie dane można uzyskać od władz odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń 
budowlanych. Dane muszą w pewnej mierze odzwierciedlać byłą, obecną i przyszłą 
działalność sektora budowlanego. 
Przybliżony skład odpadów z sektora budowlanego przedstawia się następującą; 
Tab. 10. 

Składnik  %wagowy 

Beton, cegły 57% 

Drewno i inne materiały palne 5% 

Papier, tektura, tworzywa sztuczne Poniżej 1% 

Metale 2% 

Pozostałe odpady niepalne 3% 

Pyły i frakcja drobna 26% 

Asfalt 7% 
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Powstające odpady przed przekazaniem ich odbiorcom będą czasowo gromadzone w 
celu uzbierania większych ich partii, w wyznaczonych miejscach. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi. Odpady te powinny być gromadzone selektywnie, w pojemnikach 
posiadających szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym 
rozproszeniem podczas transportu, czynności załadunkowych i rozładunkowych. 
W planach realizacyjnych poszczególnych obiektów należy wyznaczyć miejsca 
zbiorczego gromadzenia odpadów  przed przekazaniem ich odbiorcom: 
- miejsca na ustawienie kontenerów na odpady komunalne  
- pomieszczenie chłodzone, na odpady resztek artykułów spożywczych, 
- miejsca (zgodnie z planowanym systemem gromadzenia odpadów) na ustawienie 

kontenerów do selekcji odpadów opakowaniowych oraz odbieranych odpadów 
poużytkowych, 

- pomieszczenia wydzielone, w których gromadzone będą odpady niebezpieczne. 
4.  Gospodarka wodno-ściekowa 
Na terenie objętym zmianą studium będą powstawać: 

 ścieki bytowe, 

 ścieki komunalne, 

 ścieki przemysłowe, 

 wody opadowe. 
W wyniku realizacji zmiany studium zwiększy się ilość wytwarzanych ścieków 
przemysłowych i komunalnych, natomiast będą powstawały mniejsze ilości ścieków 
bytowych. 
Odnośnie ścieków komunalnych i przemysłowych trudno w tym momencie 
prognozować ich ilość i skład, z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących 
charakteru działalności przyszłych obiektów usługowych.  
Ścieki przemysłowe powstają w zakładach produkcyjnych i usługowych podczas 
różnych procesów technologicznych, np. przy otrzymywaniu, uszlachetnianiu i 
przeróbce surowców. Ilość i rodzaj tych ścieków zależy od rodzaju przedsiębiorstwa, 
technologii produkcji, ilości zużywanej wody. Najwięcej zanieczyszczeń powoduje 
przemysł: górniczy, metalurgiczny, elektromaszynowy, włókienniczy, chemiczny, 
paliwowo-energetyczny, celulozowy, garbarski i spożywczy. 
W skład ścieków przemysłowych wchodzą zanieczyszczenia organiczne, 
nieorganiczne oraz różnego rodzaju pyły. Do nieorganicznych zanieczyszczeń 
rozpuszczalnych należą sole mineralne, wpływające na właściwości chemiczne wody, 
np. kwas siarkowy, który dostaje się na powierzchnię ziemi i do wód w postaci tzw. 
kwaśnych deszczów, czy toksyczne sole metali ciężkich (np. ołowiu, rtęci), które 
działają zabójczo na organizmy żywe. 
Zanieczyszczenia organiczne powstają w trakcie produkcji mas plastycznych,  
w wytwórniach barwników i tworzyw sztucznych (fenole), w przemyśle gumowym,  
przy rafinacji ropy naftowej (głównie węglowodory), odpady z garbarni, gorzelni, 
browarów, cukrowni, celulozowni oraz z przemysłu mięsnego. Specyficznym rodzajem 
zanieczyszczeń przemysłowych są zanieczyszczenia termiczne, związane ze 
spuszczaniem wód ciepłych i gorących. Są to wody teoretycznie czyste, które 
wykorzystano do chłodzenia w różnych procesach przemysłowych. np. energetyce.  
Ich "zanieczyszczeniem" jest wysoka temperatura. Typowe zanieczyszczenia dla 
poszczególnych gałęzi przemysłu są następujące: 
Tab. 11. 

Przemysł Zawartość ścieków 

nawozów sztucznych azotany, węglany, siarczany, siarkowodór, fenol 

paliwowo-energetyczny detergenty, ropa i ropopochodne, smary 

metalurgiczny związki metali ciężkich (Pb, Hg, Cr) 

chemiczny kwasy, zasady, mało tlenu 
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celulozowo-papierniczny chlorki sodu i wapnia, węglan wapnia 

spożywczy związki organiczne, kwas np. mlekowy, mało tlenu 

tekstylny, garbarski 
związki organiczne, barwniki, fenole, metale ciężkie, mało 

tlenu 

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

Tab. 12. Charakterystyka ścieków bytowych  przedstawia się następująco: 

Wskaźnik zanieczyszczenia 
ścieków 

Jednostki Średnia wartość 
zanieczyszczeń 

Odczyn PH 7,49 

BZT5 g O2/m
3 294 

ChZt g O2/m
3 700 

Zawiesina ogólna g/m3 285 

Sucha pozostałość g/m3 1110 

Fosforany gPO4/m
3 23 

Chlorki gCL/m3 79 

Tlen rozpuszczony gO2/m
3 1,42 

Azot amonowy gNH4/m
3 38,4 

Azot organiczny gNorg/m
3 19,2 

Poza tym na terenie objętym zmianą studium będą powstawały wody opadowe. 

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

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

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

 - współczynnik opóźnienia 0,78 
Z uwagi na brak informacji odnośnie powierzchni terenów zadaszonych, powierzchni 
dróg i parkingów oraz terenów zielonych, na obecnym etapie nie można podać nawet 
szacunkowych ilości powstających wód opadowych. 
Należy zaznaczyć, że wody opadowe z terenów produkcyjno-usługowych,  
magazynowo-składowych oraz komunikacyjnych będą zanieczyszczone co 
niewątpliwie wymagać będzie zastosowania odpowiednich urządzeń 
podczyszczających.  

Główne zanieczyszczenia wód opadowych to : 

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

 trudno rozkładalna materia organiczna wyrażona w ChZT, 

 zanieczyszczenia bakteriologiczne. 
Obowiązujące regulacje prawne wymuszają już odczyszczanie wód opadowych  
w zakresie Zog i EE, przynajmniej w przypadku obszarów przemysłowych i silnie 
zurbanizowanych. Nie występuje jeszcze obligatoryjny obowiązek usuwania ChZT,  
czy zanieczyszczeń bakteriologicznych, jednak w ośrodkach, w których jedynym 
odbiornikiem ścieków opadowych jest odbiornik chroniony coraz częściej spotyka się 
decyzje wodnoprawne wymuszające podczyszczanie wód opadowych np. do jakości  
II klasy czystości. 
Wnioski i rekomendacje: 
1. Ścieki przemysłowe przed ich odprowaadzeniem powinny być podczyszczone do 
parametrów dopuszczalnych, podanych przez odbiorcę ścieków. 
2. Wody opadowe z terenów komunikacyjnych, produkcyjnych i magazynowo-
składowych, przed wprowadzeniem do odbiornika  powinny być podczyszczane. 
5.  Promieniowanie elektromagnetyczne 
Brak oddziaływań. 
6. Osuwanie się mas ziemi 
Brak zagrożeń. 
7. Zagrożenie powodzą 
Brak zagrożeń. 
8. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
Obszarami, na których mogą w obrębie miasta wystąpić nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska są: 

1. Tereny zabudowy produkcyjno-usługowe.  
2. Tereny infrastruktury technicznej. 
3. Tereny komunikacyjne . 

Możliwość powstawania nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w tych rejonach 
wymaga; 

 wytypowania obszarów szczególnej wrażliwości ekologicznej oraz 
ewentualnego wdrażania doraźnych środków łagodzących, 

 opracowanie wytycznych dla potrzeb ratownictwa ekologicznego, 
 opracowania wniosków dla potrzeb wprowadzenia zmian lub opracowania 

lokalnych planów operacyjno-ratowniczych dla potrzeb ograniczenia skutków 
awarii i katastrof, 

 zabezpieczenie obiektów i obszarów prawnie chronionych, 
Prowadzący obiekt o dużym ryzyku powstania nadzwyczajnego zagrożenia środowiska 
jest obowiązany do opracowania i wdrożenie systemu bezpieczeństwa stanowiącego 
element ogólnego systemu zarządzania i organizacji obiektu. W systemie 
bezpieczeństwa należy uwzględnić; 

 określenie, na wszystkich poziomach organizacji, obowiązków pracowników 
odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii przemysłowej, 

  szkolenia pracowników, których obowiązki są związane z funkcjonowaniem 
instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna, 

 systematyczną analizę zagrożeń awarią przemysłową oraz 
prawdopodobieństwa jej wystąpienia, 

 instrukcje bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się 
substancja niebezpieczna, 

 analizę przewidywanych sytuacji awaryjnych, służących należytemu 
opracowaniu planów operacyjno-ratowniczych, 

 prowadzenia monitoringu funkcjonowania instalacji, w której znajduje się 
substancja niebezpieczna, 

 systematyczną ocenę programu zapobiegania awariom oraz systemu 
bezpieczeństwa, prowadzoną z punktu widzenia ich aktualności i skuteczności, 
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Prowadzący obiekt o dużym ryzyku jest obowiązany, przed uruchomieniem obiektu,  
do przedłożenia raportu o bezpieczeństwie komendantowi wojewódzkiemu Państwowej 
Straży Pożarnej i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Raport  
o bezpieczeństwie podlega, co najmniej raz na 5 lat, analizie i ewentualny zmianą. 
 
VIII. WPŁYW REALIZACJI ZAPISÓW ZMIANY STUDIUM NA POSZCZEGÓLNE 
ELEMENTY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 
 
1. Eksploatacja surowców mineralnych, powierzchnia terenu, grunty i gleby 
Jak wspomniano wyżej na obszarze opracowania zarówno warunki gruntowe, jak i 
rzeźba terenu są już przekształcone antropogenicznie. Teren jest nadsypany i 
sztucznie wyrównany. Z uwagi na wprowadzenie nasypów gleby są w dużym stopniu 
zdegradowane – teren nie jest użytkowany rolniczo. Realizacja ustaleń zmiany studium 
nie spowoduje nowych oddziaływań na środowisko gruntowe. Natomiast budowa 
obiektów produkcyjnych, usługowych, które mogą w sposób znaczący i potencjalnie 
znaczący oddziaływać na środowisko, jak również przewidywany wzrost natężenia 
ruchu pojazdów samochodowych mogą niekorzystnie oddziaływać na gleby na 
terenach przyległych do terenu opracowania. W przypadku zachowania funkcji 
określonych w obowiązującym studium (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i 
nieuciążliwe usługi) oddziaływania takie wystąpią ze znacznie mniejszą 
intensywnością. Realizacja ustaleń zmiany studium spowoduje dalsze ograniczenie 
powierzchni biologicznie czynnej. 
Nie przewiduje się oddziaływań na złoża surowców mineralnych. 
2. Warunki wodne 
Na terenie objętym zmianą studium wody gruntowe, o zwierciadle swobodnym 
występują płytko. Zarówno w przypadku realizacji obowiązującego studium jak i 
realizacji zmiany studium, niezależnie od planowanych funkcji terenów, w większości 
przypadków konieczne będzie przeprowadzanie odwodnień wykopów fundamentowych 
i pod infrastrukturę techniczną. Odwodnienia te będą miały mały zasięg, będą 
krótkotrwałe i nie będą miały trwałego charakteru.  
Jak wspomniano wyżej, realizacja zmiany studium spowoduje dalsze ograniczenie 
powierzchni biologicznie czynnej oraz odprowadzenie większych ilości wód opadowych 
do kanalizacji sanitarnej. Sytuacja taka spowoduje ograniczenie infiltracyjnego 
zasilania warstwy wodonośnej.  
Biorąc jednak pod uwagę możliwe bardzo niewielkie dalsze zmniejszenie powierzchni 
biologicznie czynnej (o dalsze 10-20%), powierzchnię terenu objętego zmianą studium 
oraz właściwości warstwy wodonośnej (duże rozprzestrzenienie i miąższość, rozległy 
obszar alimentacyjny, ograniczenie zasilania infiltracyjnego nie spowoduje obniżenia 
się poziomu wód gruntowych. 
Realizacja zmiany studium nie spowoduje dodatkowych oddziaływań na stan ilościowy 
wód podziemnych i powierzchniowych w stosunku do sytuacji gdyby było realizowane 
obowiązujące studium. 
Wprowadzenie w miejsce zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i nieuciążliwych 
usług terenów aktywności gospodarczej, na których dopuszcza się między innymi 
obiekty produkcyjne i usługowe, dla których będzie wymagany lub może być 
wymagany raport oddziaływania na środowiska, stwarza większe zagrożenie dla 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 
Na terenach aktywności gospodarczej mogą powstawać w znacznych ilościach ścieki 
niebezpieczne, wody powierzchniowe oraz wody gruntowe (na małej głębokości, bez 
izolacji od powierzchni) będą narażone na oddziaływanie zanieczyszczeń pyłowych 
pochodzących zarówno ze źródeł punktowych jak i linowych. 
Przewiduje się zwiększenie ruchu pojazdów samochodowych, przy znacznym 
zwiększeniu udziału samochodów ciężarowych. Wody powierzchniowe i gruntowe 
będą w większym stopniu narażone na zanieczyszczenie substancjami 
ropopochodnymi. 
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Realizacja ustaleń zmiany studium dotycząca sukcesywnej rozbudowy kanalizacji 
sanitarnej oraz nakazu uzbrojenia terenów aktywności gospodarczej w kanalizację 
deszczową z urządzeniami podczyszczającymi zapewnia ochronę wód 
powierzchniowych i gruntowych przed zanieczyszczeniem. 
Wnioski i rekomendacje 
1. Kanalizacja sanitarna powinna być na terenie aktywności gospodarczej realizowana 
wyprzedzająco, przed realizacja poszczególnych obiektów. 
2. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do kanalizacji zbiorczej powinny być 
podczyszczane do parametrów zgodnych z przepisami odrębnymi. 
3. Szata roślinna i fauna 
Szata roślinna terenu objętego zmianą studium nie przedstawia większej wartości. Na 
przeważającej części w wyniku nadsypania i wyrównania terenu została ona 
zniszczona. Jedynie wzdłuż drogo 801 ciągnie się strefa zadrzewień, które zarówno w 
przypadku realizacji obowiązującego studium, jak również w przypadku wprowadzenia 
zmiany studium zostaną w większości zachowane. Tak, więc realizacja zmiany studium 
nie spowoduje dodatkowych oddziaływań na szatę roślinną. 
Z uwagi na przekształcenia antropogeniczne omawiany teren jest mało atrakcyjny dla 
zwierząt. Realizacja zmiany studium nie spowoduje istotnych oddziaływań na faunę, 
nieliczne bytujące tu zwierzęta w wyniku wprowadzenia planowanego zainwestowania 
w większości przeniosą się na niezainwestowane tereny sąsiednie. 
4. Warunki klimatyczne 
Biorąc pod uwagę powierzchnię terenu objętego zmianą studium, realizacja jej ustaleń 
nie spowoduje oddziaływań na klimat w skali globalnej, jak również nie spowoduje 
oddziaływań na warunki klimatu lokalnego. 
5. Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz 
dobra materialne 
Brak oddziaływań.  
6. Obszary i obiekty chronione, systemy przyrodnicze, różnorodność biologiczna 
Teren opracowania położony jest poza systemem obszarów prawnie chronionych. 
Najbliżej położony – obszar Natura 2000 „Dolina Środkowej Wisły” znajduje się około 
600 m na zachód od granicy terenu objętego zmianą studium. Omawiany teren nie 
wykazuje powiązań przyrodniczych z tym obszarem chronionym, jest położony 
pomiędzy drogą  
nr 801, a istniejąca zwartą zabudową miasta Karczew. Przewidywany wzrost 
zanieczyszczeń powietrza i hałasu, biorąc powyższe pod uwagę pozostanie bez 
wpływu na przedmioty ochrony obszaru natura 2000. Istotne jest na terenie objętym 
zmianą studium prowadzenie właściwej gospodarki ściekowej tak, aby w pełni były 
chronione wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem. Z uwagi na 
uwarunkowania hydrogeologiczne istnieje zagrożenie przedostania się tego typu 
zanieczyszczeń w obręb obszaru chronionego. Nie przewiduje się oddziaływań na 
pozostałe obszary prawnie chronione znajdujące się w rejonie terenu objętego zmianą 
studium. 
Przez teren opracowania przepływa rzeka Jagodzianka. Jej dolina w przeszłości 
stanowiła lokalny ciąg powiązań przyrodniczych, obecnie jest w rejonie terenu objętego 
zmianą studium przekształcona antropogenicznie – jej funkcje przyrodnicze zostały w 
znacznym stopniu ograniczone. Ciągłość tego lokalnego systemu powiązań 
przyrodniczych w wyniku realizacji zmiany studium zostanie zachowana, ponieważ 
wzdłuż rzeki zostaje zachowany pas zieleni naturalnej bez prawa zabudowy. 
Jak wspominano wyżej omawiany obszar jest w znacznym stopniu przekształcony 
antropogenicznie, posada przeciętne walory przyrodnicze – realizacja zmiany studium 
nie spowoduje ograniczenia różnorodności biologicznej omawianego terenu. 
7. Krajobraz   
Krajobraz terenu objętego zmiana studium, pomimo braku zabudowy kubaturowej, jest 
obecnie przekształcony antropogenicznie. Realizacja zmiany studium w wyniku 
wprowadzenia dalszego zainwestowania spowoduje dalsze przekształcenia krajobrazu. 
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Zakres tych zmian będzie zależał od przyjętych form architektonicznych nowej 
zabudowy, stosowanych materiałach na nowych budynkach oraz układem 
przestrzennych poszczególnych zespołów zabudowy. Zapewnienie wysokich 
standardów architektoniczno – przestrzennych będzie wymagało uszczegółowienia 
ustaleń zmiany studium w planach miejscowych realizowanych po jej uchwaleniu. 
Wskaźniki urbanistyczne i rozkład przestrzenny terenów inwestycyjnych przyjęty w 
zmianie studium nie powinien prowadzić do niekorzystnych zmian krajobrazowych 
gminy, również w stosunku do terenów posiadających obecnie wysokie walory 
krajobrazowe. Nie powinien również powodować obniżenia wartości krajobrazowych 
istniejących terenów zainwestowanych. 
8. Transgraniczne oddziaływania na środowisko 
Realizacja zapisów zmiany studium nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze. 
 
IX. POWSTANIE ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI NA TERENIE 
OBJĘTYM ZMIANĄ STUDIUM I W STREFIE JEGO POTENCJALNEGO 
ODDZIAŁYWANIA 
 
Na terenie opracowania można wskazać tereny, których aktualne i projektowane 
zagospodarowanie stwarza konflikty z uwarunkowaniami przyrodniczymi o 
zróżnicowanym stopniu natężenia: 

 brak konfliktów – tereny zieleni naturalnej i izolacyjnej,  
 niewielkie – tereny usług sportu,  
 małe - tereny usługowo-mieszkaniowe, 
 średnie – tereny aktywności gospodarczej,  
 duże – brak, 
 bardzo duże – brak,  
 skrajne – brak. 

Część niekorzystnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze należy zaliczyć do 
nieuniknionych, wynikających z potrzeb rozwoju miasta: 

 uszczelnienie powierzchni gruntów przez zabudowę, która spowoduje zmiany 
obiegu wody, zmniejszenie zasilania gruntowego, zwiększenie spływu 
powierzchniowego, 

 pogorszenie stanu higieny atmosfery i warunków akustycznych przede 
wszystkim w wyniku rozbudowy strefy aktywności gospodarczej, 

 zwiększenie ilości wytarzanych odpadów i ścieków, 
 zwiększenie ilości wytwarzanych ścieków i odpadów niebezpiecznych, 
 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną, energię cieplną. 

Jakakolwiek działalność gospodarcza może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem 
dla środowiska, jednak bezpośrednie uciążliwe oddziaływania mogą być ograniczone 
przez rozwiązania techniczno-organizacyjne. Natomiast oddziaływania pośrednie 
ograniczane są ustaleniami zmiany studium, w związku z tym ważna jest jego 
realizacja w zakresie modernizacji i rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzenia ścieków sanitarny, systemów i sposobów ogrzewania, segregowania 
odpadów stałych w miejscach ich powstawania, zachowania wysokości zabudowy, 
wskaźników terenów biologicznie czynnych, rozwoju i rewitalizacji zieleni oraz ochrony 
zieleni. 
Zagrożenie dla środowiska może więc wynikać przede wszystkim z braku 
kompleksowej realizacji zapisów zmiany studium dotyczących w/w dziedzin. 
Negatywne oddziaływania na ludzi będą wiązać się przede wszystkim z pogorszeniem 
stanu higieny atmosfery, klimatu akustycznego i wibracjami.  
W tabeli  przestawiona została prognoza oddziaływania na sąsiednie tereny, w której 
określony został charakter oddziaływań: 
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 korzystny – w przypadku gdy ustalenia i mają jednostronny korzystny wpływ 
wynikający z pełnionych funkcji zgodnych z warunkami środowiska 
przyrodniczego, 

 obojętny – gdy projektowane funkcje zagospodarowania na terenie objętym 
zmianą studium i poza jej granicami są takie same albo o zbliżonym 
charakterze, stanowią ich uzupełnienie lub nie powodują oddziaływań 

 mało korzystny – w przypadku gdy projektowane zagospodarowanie stwarza 
konflikty z cechami środowiska przyrodniczego lub obniża standard życia 
mieszkańców, 

 bardzo niekorzystny – istnieje duży konflikt z cechami środowiska 
przyrodniczego, obniżający standard życia mieszkańców, wymagający działań z 
zakresu jego ograniczenia, 

 skrajnie niekorzystny – w przypadku gdy ustalenia zmiany studium lub 
zagospodarowanie poza jej granicami mogą spowodować nieodwracalne skutki 
w środowisku, bądź jego degradację mimo podjęcia działań w zakresie ich 
ograniczenia. 

Tab. 13. 
Projekt zmiany 

studium 
Zagospodarowanie terenów w otoczeniu 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

Tereny dolin i zieleni 
półnaturalnej  

Tereny otwarte 
niezabudowane 

 

Tereny 
zabudowy 

usługowej i 
mieszkaniowej 

O MK O 

Tereny usług 
sportu 

O O O 

 

Tereny 
aktywności 

gospodarczej 

MK  MK MK 

Tereny zieleni 
izolacyjnej 

K O K 

Tereny zieleni 
naturalnej 

O K K 

Rodzaj oddziaływania: 
K – korzystne 
O – obojętne 
MK – mało korzystne 
BN – bardzo niekorzystne – brak 
SN – skrajnie niekorzystne – brak 
— – brak związku między kategoriami terenów 
 
X. ANALIZA ZMIANY STUDIUM POD KĄTEM REALIZACJI UWARUNKOWAŃ 
ZAWARTYCH W OPRACOWANIU EKOFIZJOGRAFICZNYM 
 
Obszar opracowania na przestrzeni lat został przekształcony antropogenicznie, w 
dużym stopniu został pozbawiony zieleni, silna presja była wywierana również na 
lokalny ciąg powiązań przyrodniczych – dolinę rzeki Jagodzianki. 
W wyniku przeprowadzonych analiz stanu zachowania wartości przyrodniczych terenu 
oraz jego predyspozycji wskazano obszary, na których zagospodarowanie i 
użytkowanie (ze względu na cechy zasobów środowiska) powinno być 
podporządkowane funkcjom środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej. Jest 
to teren położony wzdłuż rzeki Jagodzianki i Kanału Ulgi.  
Dokonano oceny wartości środowiska w celu określenia możliwości rozwoju i 
ograniczeń dla różnych rodzajów użytkowania, przydatność poszczególnych terenów 
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dla rozwoju funkcji i form zagospodarowania obszaru zmiany studium. Projekt zmiany 
studium w znacznym stopniu uwzględnił proponowane w opracowaniu 
ekofizjograficznym funkcje zgodnie z predyspozycjami terenu. W zmianie studium 
wyklucza się spod zabudowy tereny o najwyższych wartościach przyrodniczo-
krajobrazowych (tereny położone wzdłuż cieków powierzchniowych). Zmiana studium 
odnosząc się do szczególnych wartości przyrodniczych terenu oraz znajdujących się w 
jego sąsiedztwie chroni zapisami tereny wartościowe przyrodniczo przed 
degradującym zainwestowaniem poprzez ograniczenie procesów inwestycyjnych. 
Zmiana studium kładzie szczególny nacisk na: 
− zachowanie wartości przyrodniczych, 
− ograniczenie niekorzystnego charakteru i intensywności zmian w środowisku. 
Projekt zmiany studium wykazuje wysoki stopień zgodności z analizami, wnioskami i 
wytycznymi opracowania ekofizjograficznego, a co jest tego wynikiem zaczną 
skuteczność ochrony różnorodności biologicznej. 
 
XI. ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z PRZEPISAMI PRAWA 
DOTYCZĄCYMI OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
W prognozie przeanalizowano i oceniono zgodność zapisów projektu zmiany studium  
z celami ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w 
jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas 
opracowywania zmiany studium.   
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność z wymogami stawianymi 
przez zapisy zawarte w dokumentach wyższej rangi. 
 
XII. ZGODNOŚĆ ZAPISÓW PROJEKTU ZMIANY STUDIUM Z DOKUMENTAMI 
STRATEGICZNYMI DOTYCZĄCYMI OBSZARU OPRACOWANIA 
 
Zapisy zmiany studium z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego, 
priorytetów z zakresu rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i 
komunikacyjnej, wykazują pełną zgodność z celami strategicznymi i nakreślonymi 
kierunkami działań w w/w dziedzinach określonych w dokumentach strategicznych 
dotyczących obszaru opracowania miasta i gminy Karczew. 
 
XIII. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALEŃ ZAPISÓW ZMIANY STUDIUM 
 
1. Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, 
średnioterminowe, długoterminowe, stałe 
Dla większości przedsięwzięć przewidywanych w planie bezpośrednie oddziaływanie 
na środowisko będzie ograniczone do najbliższego sąsiedztwa, a zatem przed 
określeniem konkretnych lokalizacji możliwe jest jedynie wskazanie kluczowych 
czynników, które będą lub potencjalnie mogą wpływać na zmiany stanu środowiska.  
Poniżej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń projektu zmiany studium, które 
przewiduje się, iż będą wywierać najbardziej znaczące oddziaływanie na środowisko 
wraz z identyfikacja oddziaływania. 
 
Tab. 14. 
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Ó
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 Wzrost emisji 
hałasu i wibracji 

- - - - b, c - - - b, c 

Wzrost emisji 
zanieczyszczeń 

b, 
c, k 

p, 
c, k 

w, c, 
k 

- b, c, 
k 

b, c, 
k 

- - b, c, 
k 

Zmiana wartości 
krajobrazowych 

- - - - - - b, k, 
ś, d 

b, st b, k, 
ś, d 

Zakłócenie bytu 
fauny 

- - - - b, c, 
k,  

w, k - b, k, ś, d - 

Wytwarzanie 
odpadów 

budowlanych 

b, 
c, 
d 

b, 
st 

- - - - b, c, 
d 

- - 

Sztuczne 
obniżenie 

zwierciadła wód 
gruntowych 

- b, 
p, 

c, k 

b, c, 
k 

- b, p, 
k 

b, k - - - 

Prace ziemne 

 

b, 
c 

b, 
k, ś, 
d st 

w, c, 
ś 

- b, w, 
c, k, 
st 

b, st b, k, 
ś, d 
st 

b, st - 

Zmiana 
warunków 

gruntowych 

-- b, 
st 

p, st - - p - - - 
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Wzrost emisji 
hałasu i wibracji 

- - - - b, c, 
st 

- - - b, c, 
st 

Wzrost emisji 
zanieczyszczeń 

b, 
st 

w w w b, st b, st - - b, st 

Zmiana wartości 
krajobrazowych 

- - - - - - b, 
st 

b, st b, st 

Ograniczenie 
powierzchni 

biologicznie czynnej 

p, 
st 

b, st p, d, 
st 

w, st w, d, 
st 

b, d, 
st 

b, 
st 

b, st b, st 

Zwiększenie ilości  
odpadów 

w, 
d 

p, st p, d - - - p, 
st 

- - 

Wzrost poboru 
wody 

- - b, d w, d - - - - - 

Zakłócenie bytu 
fauny 

 

- - - - p, d p, d - - - 
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Realizacja 
zbiorników wód 

powierzchniowych 

p, 
c,ś 

b, w, 
c, d, 
st, 

b, p, 
w, c, 

st 

b, st b, p, 
c, d, 
st 

b, p, 
w, st 

b, 
st 

b, st b, p, 
w, st  

 

Charakterystyka oddziaływań b – bezpośrednie, p – pośrednie, w – wtórne, c – 
chwilowe, k – krótkoterminowe, ś – średnioterminowe, d – długoterminowe, st - stałe 
 
2. Oddziaływanie skumulowane i znaczące 
Jak wspominano wyżej do kumulacji oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu, może dochodzić w strefach nakładania się uciążliwości 
pochodzących od dróg głównych, obiektów produkcyjnych, usługowych i magazynowo-
składowych. 
Na etapie projektu zmiany studium brak jest podstaw do określenia znaczących 
oddziaływań na środowisko, choć takich oddziaływań nie można wykluczyć.  
Oddziaływania takie mogą być w przyszłości związane z projektowanymi obiektami 
przemysłowo-usługowymi, magazynowo-składowymi, infrastruktury technicznej.  
3. Zasięg przestrzenny oddziaływań, odwracalność zjawisk 
Realizacja ustaleń projektu zmiany studium wpływa, w zróżnicowany sposób, na 
poszczególne komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, 
wody powierzchniowe i podziemne, klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne 
powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.  

Zróżnicowanie skutków można usystematyzować jako, w zależności od: 

 odwracalności zjawisk — odwracalne 
— nieodwracalne 

(O) 
(N) 

 zasięgu przestrzennego oddziaływania — regionalne 
— ponadlokalne 
— lokalne 

(R) 
(P) 
(L) 

 

Oczywiście oddziaływania te będą zależeć od planowanego przeznaczenia terenu, 
dlatego też trzeba je rozpatrywać w kontekście określanych w zmianie studium stref 
funkcjonalno-przestrzennych. 
I – Tereny  zabudowy usługowej i mieszkaniowej, tereny usług sportu 

- powierzchnia ziemi i gleby: 

 ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej - oddziaływanie negatywne (O, 
L), 

- wody podziemne: 

 możliwość sztucznego obniżenia poziomu wód gruntowych – oddziaływanie 
negatywne (O, L), 

 możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych – oddziaływanie negatywne (O, 
L), 

- wody powierzchniowe: 

 brak oddziaływań, 

- klimat i jakość powietrza: 

 niewielkie przekształcenie warunków topoklimatycznych - oddziaływanie 
negatywne ( N, L), 

 niewielkie pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego - 
oddziaływanie negatywne ( O, L) 
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- szata roślinna i zwierzęta: 

 ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny - oddziaływanie negatywne (N, L), 

 ograniczenie możliwości migracji zwierząt i roślin – oddziaływanie negatywne      
(N, P), 

 wprowadzenie nowej zieleni urządzonej– oddziaływanie pozytywne (O, L) 

- krajobraz, system powiązań przyrodniczych, różnorodność biologiczna i obszary 
prawnie chronione: 

 wprowadzenie zabudowy kubaturowej na tereny otwarte - oddziaływanie 
negatywne ( N, L), 

III – Tereny aktywności gospodarczej 

- powierzchnia ziemi i gleby: 

 ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej - oddziaływanie negatywne (O, 
L), 

- wody podziemne: 

 możliwość sztucznego obniżenia poziomu wód gruntowych – oddziaływanie 
negatywne (O, L), 

 możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych – oddziaływanie negatywne O, 
L), 

- wody powierzchniowe: 

 możliwość zanieczyszczenia wód powierzchniowych – oddziaływanie 
negatywne (O, L), 

- klimat i jakość powietrza: 

 przekształcenie warunków topoklimatycznych - oddziaływanie negatywne ( N, 
L), 

 pogorszenie stanu higieny atmosfery i klimatu akustycznego - oddziaływanie 
negatywne ( O, L) 

- szata roślinna i zwierzęta: 

 ograniczenie miejsc bytowania lokalnej fauny - oddziaływanie negatywne (N, L), 

 ograniczenie możliwości migracji zwierząt i roślin – oddziaływanie negatywne      
(N, P), 

 zmiana warunków siedliskowych szaty roślinnej - oddziaływanie negatywne ( N, 
L), 

- krajobraz, system powiązań przyrodniczych, różnorodność biologiczna  i obszary 
prawnie chronione: 

 bark oddziaływań, 

 
XIV. ROZWIĄZANIA ELIMINUJĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB KOMPENSUJĄCE 
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
1. Rozwiązania eliminujące negatywne oddziaływania 
Ograniczanie negatywnych oddziaływań powinno być stosowane zarówno na etapie 
budowy jak i eksploatacji poszczególnych inwestycji. Ze względu na zasady wyboru 
projektów, a w szczególności na skalę możliwych do zaistnienia konfliktów 
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społecznych, największą uwagę należy zwrócić na kwestie ochrony środowiska 
przyrodniczego i warunków życia ludzi. 
Do podstawowych działań ograniczających należą: 

 ograniczenie zajęcia terenu, 
 prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 

zwłaszcza   w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na 
zmiany warunków 
siedliskowych; 

 stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 
 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 
 dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin, 
 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 
W przypadku zaistnienia niebezpieczeństwa nieodwracalnego zniszczenia 

szczególnie 
cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie zawczasu działań 
kompensacyjnych. 
Do najczęściej stosowanych rozwiązań należeć będą: 

 odtwarzanie zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, 
 sztuczne zasilanie osłabionych populacji, 
 tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i różnorodnych tras migracji 

zwierząt, 
Trzeba w tym miejscu podkreślić, iż kluczowe znaczenie w określaniu miejsc 
pełniących istotne funkcje ekologiczne (np. korytarze ekologiczne) ma inwentaryzacja 
przyrodnicza (w szczególności w odniesieniu do przyrody ożywionej). Odpowiednie 
rozpoznanie przyrodnicze terenu jest przedstawione w opracowaniu 
ekofizjograficznym, które z kolei stanowią jedną z kluczowych dokumentacji w 
konstrukcji studium.  
Omawiany teren posiada aktualnie wykonane takie opracowanie i jak wspominano 
wyżej wnioski z niego wypływające zostały przy konstruowaniu zmiany studium 
uwzględnione. 
W kwestii zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz 
przeciwdziałanie poważnym awariom należy wskazać, iż w wielu przypadkach 
odpowiednie zagospodarowanie terenów (zgodne z uwarunkowaniami 
ekofizjograficznymi), przy uwzględnieniu możliwości wystąpienia na nich zagrożeń 
naturalnych i antropogenicznych (np. powodzie, ruchy masowe, tąpnięcia) pełni 
kluczową rolę w ograniczaniu ryzyka narażenia życia i zdrowia ludzi na potencjalne 
zjawiska katastroficzne. 
2. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań przedstawionych w projekcie zmiany 
studium  
Przyjęte w projekcie zmiany studium rozwiązania oraz zasięgi zasadniczych stref 
funkcjonalno-przestrzennych uwzględniają uwarunkowania przyrodnicze miasta i 
gminy. 
Nie stwierdza się istotnych kolizji pomiędzy planowanym zagospodarowaniem terenu, 
a walorami ekologicznymi, kulturowymi i krajobrazowymi miasta i gminy oraz 
uwarunkowaniami prawnymi – dlatego też nie proponuje się rozwiązań alternatywnych 
do rozwiązań przyjętych w zmianie studium. 
 
XV. METODY ANALIZAY SKUTKÓW REALIZACJI POSANOWIEŃ PROJEKTU 
ZMIANY STUDIUM ORAZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA 
 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 



 

 49 

programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) 
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje Radzie Gminy (Miasta) wyniki analiz, 
o których mowa wyżej, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-
architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada Gminy podejmuje 
uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania 
ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 
27 ustawy. 
Przy podejmowaniu uchwały, Rada Gminy (Miasta) bierze pod uwagę w szczególności 
zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 
10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. 
Tak, więc w przypadku studium istnieje określona ustawowo procedura pozwalająca 
przeanalizować i ocenić skutki jego realizacji. 
Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest 
również monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. 
Organ ten wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu 
Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach. Wyniki oceny 
stanu środowiska publikowane przez WIOŚ mogą być jedną z metod analizy skutków 
wdrożenia zmiany studium obrazującą zmiany parametrów jakościowych opisujących 
stan wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp. 
 

XVI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
 
Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko  
do zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Miasta i Gminy Karczew” wynika z art. 51. Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 
1235) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 199). 
Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie zmiany studium 
rozwiązania niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają 
swoją rolę oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustaleń zmiany studium mogą 
oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy nie jest 
ocena przyjętych w dokumencie rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie czy w 
przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób interes 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy: 
- analizę środowiska, 
- identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 
- ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń, 
- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji. 
Obszar objęty zmiana studium położony jest w północnej części gminy. 
Omawiany teren: 

1. Położony jest poza systemem obszarów prawnie chronionych. 
2. W granicach terenu objętego zmianą studium brak jest obiektów przyrodniczych 

podlegających prawnej ochronie. 
3. Nie występują tu obszary i obiekty zabytkowe podlegające prawnej ochronie. 
4. Nie występują tutaj zwierzęta i rośliny rzadkie oraz chronione. 
5. Przez teren opracowania przebiega przekształcony antropogenicznie lokalny 

ciąg ekologiczny rzeki Jagodzianki . 
6. Teren objęty zmianą studium jest silnie przekształcony antropogenicznie – jest 

on nadsypany i wyrównany, na przeważającej części terenu szata roślinna 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym/
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została zdegradowana. 
7. Na całym terenie występuje płytki, nieizolowany poziom wód gruntowych. 
8. W podłożu budowlanym występują piaski i żwiry rzeczne, miejscami przykryte 

madami. 
 
Zgodnie z obowiązującym studium w granicach obszaru objętego zmianą przeznacza 
się tereny pod następujące funkcje: 

16. MW - tereny o przewadze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
17. UN – tereny usług nieuciążliwych w wyłączeniem usług wymagających lub 

mogących wymagać sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na 
środowisko, 

18. ZN – tereny zielni towarzyszącej ciekom wodnym i wodom stojącym, 
19. ZI – tereny zieleni izolacyjnej. 

W projekcie zmiany studium tereny MW przeznacza się pod następujące funkcje: 
1. I-AG1 - tereny aktywności gospodarczej, 
2. I–UM - tereny usługowo – mieszkaniowe, 
3. US - tereny usługi sportu i rekreacji: obiektów i urządzeń sportowych, w tym 

sportu kwalifikowanego, sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, 
oraz obiektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 

W projekcie zmiany studium tereny UN przeznacza się pod następujące funkcje: 
1. I-AG1 - tereny aktywności gospodarczej, 
2. US - tereny usługi sportu i rekreacji: obiektów i urządzeń sportowych, w tym 

sportu kwalifikowanego, sportu dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, 
oraz obiektów i urządzeń dla rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 

W projekcie zmiany studium funkcje ZN zostają ograniczone a funkcje ZI zostają 
powiększone. 
 
W stosunku obowiązującego studium, w wyniku realizacji zmiany studium przewiduje 
się zwiększenie emisji zanieczyszczeń powietrza i pogorszenie klimatu akustycznego 
w obszarze objętym zmianą. 
Realizacja zmiany studium spowoduje wytwarzania odpadów niebezpiecznych  i 
ścieków przemysłowych. 
Na terenie objętym zmianą studium nie występują obszary zagrożone uruchomieniem 
powierzchniowych ruchów masowych. 
Omawiany obszar położony jest poza strefą zagrożenia powodziowego. 
Na omawianym terenie mogą być realizowane obiekty, w których mogą wystąpić 
nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje trwałych przekształceń 
rzeźby terenu. 
W wyniku planowanego zainwestowania nie przewiduje się trwałego obniżenia 
poziomu wód gruntowych. Realizacja ustaleń zmiany studium stwarza zagrożenie  
pogorszenia się jakości powierzchniowych i  wód podziemnych 
Realizacja zmiany studium nie spowoduje istotnych oddziaływań na szatę roślinną i 
zwierzęta.  
Realizacja zmiany studium pozostanie bez wpływu na warunki klimatu lokalnego. 
Realizacja zapisów zmiany studium nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na 
środowisko przyrodnicze. 
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność zapisów zmiany studium  
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z dokumentami strategicznymi 
miasta i gminy.   
Na etapie prognozy do zmiany studium trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wystąpią 
oddział oddziaływania skumulowane, nie można wykluczyć tego na styku terenów 
produkcyjnych i dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów. Oddziaływania te będą 
dotyczyły głównie hałasu w mniejszym stopniu emisji zanieczyszczeń powietrza. 
Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie 



 

 51 

następujących dziedzin i zagadnień: 
1. Obserwacje zmian w strukturze użytkowania gruntów (wielkość powierzchni 

zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie 
czynnej). 

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

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

 
 
 

 


