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1 Wprowadzenie 
 

 1.1 Wstęp 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: społecznej, 

gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego planowania i programowania  
z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań zrównoważony rozwój i ład 
przestrzenny. 

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

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

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

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

 
1. 2 Cel opracowania prognozy, metodyka 

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

Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań realizacji planu oraz uwarunkowań 
środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich znaczenie dla 
środowiska (znaczących i potencjalnie znaczących). Identyfikację oparto o listę komponentów 
środowiska oraz kierunki oddziaływań określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione  
i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz terenu, którego dokument ten dotyczy. 

Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone pewną niepewnością i mogą 
być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają 
ograniczone zastosowanie. 
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2 Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami 

 
W granicach obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenów: 

1) U/P – terenom zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2) Wsr – terenom wód powierzchniowe; 

2) KD-Z - terenom dróg publicznych zbiorczych.  
 
W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego  

ustala się: 
1) zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii; 
2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których wymagane jest sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, za wyjątkiem  
elementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania gminnych i ponadlokalnych 
systemów inżynieryjnych; 
3) zakazuje się lokalizacji zakładów przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów; 
4) nakazuje się zachowanie istniejącego urządzenia wodnego – rowu - jako cieku otwartego,  

z prawem do przebudowy i rozbudowy; 
5) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytku archeologicznego, w której obowiązuj 

przepisy odrębne z zakresu ochrony dóbr kultury i zabytków. 
 

Ustalenia z zakresu modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 
w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
1) ustala się zaopatrzenie w wodę z: 

a) gminnej sieci wodociągowej, zasilanej z istniejących przewodów w drodze 1.KD-Z,  
b) innych nie wymienionych wyżej magistral i przewodów;  
c) indywidualnych ujęć wody; 

2) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich wyłącznie na potrzeby 
ogólnodostępnych punktów czerpalnych.  
w zakresie odprowadzania ścieków: 

1) do czasu objęcia terenu systemem zbiorowego zaopatrzenia w kanalizację dopuszcza się 
stosowanie indywidualnych rozwiązań, w tym lokalnych oczyszczalni mechaniczno-biologicznych; 

2) po realizacji kanalizacji zbiorowej ustala się ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych do: 
a) sieci kanalizacyjnej poprzez projektowane przewody w drodze 1.KD-Z, 
b) inne nie wymienione wyżej magistrale i przewody. 

w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 
1) ustala się, że wody opadowe lub roztopowe należy zagospodarować w granicach działki budowlanej 
na warunkach określonych w przepisach odrębnych; 
2) dla terenów dróg publicznych ustala się docelowo odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych 
do sieci kanalizacji deszczowej po jej realizacji z uwzględnieniem ustaleń pkt 3;  
3) do czasu realizacji kanalizacji deszczowej, wody opadowe z dróg układu podstawowego powinny być 
odprowadzane do gruntu, według przepisów odrębnych z zakresu podczyszczania ścieków oraz prawa 
wodnego.  
w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego 
napięcia; 
2) ustala się, że wszystkie noworealizowane linie elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia 
oraz przyłącza do budynków i budowli będą realizowane jako linie kablowe;  
3) dopuszcza się zachowanie istniejących sieci napowietrznych do czasu ich przebudowy lub 
modernizacji;  
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4) dopuszcza się zaopatrzenie w energię elektryczną z urządzeń kogeneracji rozproszonej, w tym 
dopuszcza się  zasilanie obiektów ze odnawialnych źródeł energii – typu fotowoltaika o mocy maks. 
100 kW. 
w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) ustala się, że zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z sieci gazowej niskiego lub średniego ciśnienia, 
zasilanych z gazociągu wysokiego ciśnienia poza obszarem planu, za pomocą:  

a) projektowanych przewodów w drodze 1.KD-D,  
b) inne nie wymienione wyżej magistrale i przewody; 

2) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się korzystanie ze zbiorników na gaz płynny.  
w zakresie gospodarki odpadami: 
1) ustala się obowiązek zapewnienia miejsca dla pojemników na odpady w granicach działki 
budowlanej;  
2) dopuszcza się możliwość jednego wspólnego miejsca zbiórki opadów dla kilku działek budowlanych. 
w zakresie dostarczania ciepła: 
1) ustala się : 

a) stosowanie własnych, indywidualnych źródeł energii pod warunkiem wykorzystywania 
instalacji grzewczych ekologicznie czystych, 
b) stosowanie sieci ciepłowniczych, w tym zarówno komunalnych jak i funkcjonujących  
w oparciu o lokalną kotłownię i grupowy węzeł cieplny; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń kogeneracji rozproszonej, w tym dopuszcza się  
zasilanie obiektów ze odnawialnych źródeł energii – typu fotowoltaika o mocy maks. 100 kW. 
w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i teleinformatycznej: 
1) ustala się, że obsługa telekomunikacyjna odbywać się będzie wyłącznie w formie kablowej lub 
radiowej.  
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń telekomunikacyjnych wyłącznie o nieznacznym oddziaływaniu 
według przepisów odrębnych 
Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru opracowania  

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące 
dla organów samorządowych przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy uchwala Rada 
Miasta, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium. Tak, więc najistotniejszym dokumentem 
powiązanym z analizowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Karczew 
zatwierdzonego uchwałą Nr XVII/164/2012 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 24.04.2012 r., 
zmienionego uchwałą nr XXXIII/308/2-017 z dnia 29 marca 2017 r. 

 

Zgodnie z obowiązującym studium teren objęty planem przeznacza się pod tereny aktywności 
gospodarczej (AG1). 

Dla terenów aktywności gospodarczej AG1 studium ustala: 
Priorytet dla lokalizacji funkcji produkcyjnych i usługowych, magazynowo-składowych, baz  

i składów, a także parków technologicznych oraz centrów kongresowo-wystawienniczych, 
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, 

 realizacji 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. 
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Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych miasta i gminy Karczew 
 

Opracowanie ekofizjograficzne  
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: 

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

 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, 

 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.), 

 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, 

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

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

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

 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. 

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 
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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. 
          Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Kierunkami ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych są: 

 utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach 
przyrodniczych i krajobrazowych, pełniących ważne funkcje klimatyczne (wymiany i 
regeneracji powietrza), biologiczne (siedliskotwórcze) i hydrologiczne (zasilania i retencji wód 
powierzchniowych i podziemnych) jako systemu przyrodniczego oraz zapewnienie jego 
powiązań w ramach ciągów przyrodniczych krajowych i ponadregionalnych, 

 objęcie różnymi formami ochrony najcenniejszych obiektów i obszarów, 

 wyeksponowanie w strukturze gminy obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i 
krajobrazowych, 

 ochrona istniejącej zieleni publicznej, 

 wytyczenie nowych terenów zieleni publicznej, 

 poprawa jakości środowiska, 

 wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. 
 

Uwarunkowania wynikające z przepisów szc zegółowych, w tym z ochrony obszarów 
i obiektów objętych odrębnym statusem prawnym  

 

W granicach opracowania nie występują obszary i obiekty przyrodnicze prawnie chronione. 
Najbliżej teren objętego planem położony jest Mazowiecki Park Krajobrazowy, który od 

wschodu graniczy z omawianym terenem (Rys. 1). 
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Rys. 1 Położenie terenu opracowanie na tle parków krajobrazowych 
(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
 

Mazowiecki Park Krajobrazowy im. Cz. Łaszka został utworzony Uchwałą Nr XV/75/86 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 30 maja 1986 r. w sprawie utworzenia 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Siedleckiego 1986.6.57) oraz Uchwałą Nr 207 
Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 grudnia 1987 r. w sprawie utworzenia 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. m. st. Warszawy 1988.9.81).  

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Obowiązujące akty prawne Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia  
04 kwietnia 2005 r. w sprawie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego im. Czesława Łaszka 
(Dz.Urz.Woj.Maz.2005.75.1982) oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt IV 
SA/WA 285/09 z dnia 24 czerwca 2009 r. (Dz.Urz.Woj.Maz.2009.179.5110).  

Dla Parku ustanowiony jest Plan ochrony - Rozporządzenie Nr 13 Wojewody Mazowieckiego  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Mazowieckiego Parku 
Krajobrazowego na okres 20 lat (Dz.Urz.Woj.Maz.2004.87.2131) oraz Obwieszczenie Woj. Maz.  z dnia 
21 marca 2005r. o sprostowaniu błędów (Dz.Urz.Woj.Maz.2005.81.2161). 

Park 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 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. 

Plan Ochrony MPK określa następujące cele ochrony: 

1. Cele ogólne, wyznaczające główne kierunki ochrony Parku:  
 zachowanie istniejących kompleksów leśnych jako istotnego elementu struktury 

przyrodniczej i budowy biologicznej (także jako „zielone płuca”) aglomeracji 
warszawskiej;  

 zachowanie najcenniejszych przyrodniczo zbiorowisk roślinnych, siedlisk i ostoi 
zwierząt, form geomorfologicznych, walorów kulturowych i krajobrazowych;  
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 ochrona i kształtowanie cennego krajobrazu leśno-łąkowo-polnego.  
2. Celem ochrony przyrody jest:  

 zachowanie trwałości ekosystemów leśnych i odtwarzanie różnorodności biocenoz 
leśnych zgodnie z uwarunkowaniami siedliskowymi;  

 ochrona ekosystemów wodnych (zachowanie oczek wodnych) i terenów podmokłych 
(w tym torfowisk); 

 ochrona bioróżnorodności na poziomie ekosystemów;  

 ochrona fauny i flory;  

 ochrona form morfologicznych i wód powierzchniowych.  
3. Celem ochrony wartości kulturowych jest:  

 ochrona tożsamości kulturowej obszaru;  

 ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego; 

 odtwarzanie i ożywianie lokalnych tradycji.  
4. Celem ochrony krajobrazu jest:  

 zachowanie i ochrona zespołów krajobrazu otwartego, stanowiącego walor wizualny 
współistnienia gospodarki człowieka z naturalnymi elementami środowiska; 

 ochrona wyróżniających się w środowisku wizualnym form geomorfologicznych;  

 zachowanie charakterystycznych dla regionu krajobrazów kulturowych, związanych z 
tradycyjnymi sposobami gospodarowania na terenach Parku a także  
ze specyficzną kulturą mieszczańską i różnych wyznań oraz wiejską tzw. Kołbielską; 

 przywracanie obszarom o krajobrazie negatywnie przekształconym ich potencjalnych 
walorów krajobrazowych i przyrodniczych; 

 zachowanie krajobrazów o charakterze naturalnym i w niewielkim stopniu 
przekształconych,  

 zachowanie i tworzenie mozaiki krajobrazów we wnętrzach widokowych;  

 kształtowanie różnorodnej struktury ekologicznej krajobrazu;  

 zachowanie atrakcyjnych panoram i dominant (jako elementów ekspozycji biernej),  

 udostępnienie wartości wizualnych krajobrazu poprzez:  

o aktywne utrzymywanie i kształtowanie panoram rozciągających się z miejsc  
i tras widokowych (elementów ekspozycji czynnej), położonych w obrębie parku 
i otuliny,  

o zachowanie widoków rozciągających się z punktów widokowych leżących  
w granicach Parku,  

o dbałość o należyte otoczenie obiektów budowlanych, w tym zabytkowych.  
W Planie Ochrony określa się wytyczne do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zgodnie z ustaleniami ogólnymi Planu Ochrony:  

1. Na obszarze Parku wyróżnia się trzy strefy o różnych zasadach i sposobach zagospodarowania:  

 strefa terenów leśnych;  

 strefa terenów osadniczych;  

 strefa terenów otwartych – nieleśnych i pozaosadniczych.  

Na terenach stref, o których mowa wyżej, adaptuje się ustalenia dotychczasowe, tj. na dzień 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego w pełnym zakresie. 

1. Na obszarze Parku zakazuje się lokalizacji obiektów i prowadzenia gospodarki, której 
oddziaływanie spowodować może niezgodne z przepisami szczególnymi obniżenie 
standardów środowiska.  
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2. Na terenach osadniczych, na których dopuszcza się zabudowę należy w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego uwzględnić zakazy i nakazy wynikające z obowiązujących 
przepisów, w tym dla parków krajobrazowych.  

3. Na obszarze Parku w związku z ochroną krajobrazową zakazuje się wprowadzania ogrodzeń z 
prefabrykowanych elementów betonowych.  

 
W odległości około 20 m od terenu opracowania przebiega granica Specjalnego Obszaru 

Ochrony Natura 2000 „Ostoja Bagno Całowanie PLH140001” (Rys. 2). 
 

Obszar Natura 2000 „Ostoja Bagno Całowanie – PLH 140001” 
Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 3447,5 ha.  
Obszar został zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 13 listopada 2007 r. 

przyjmującą, na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (decyzja 
notyfikowana jako dokument nr C (2007) 5403 - (2008/25/WE) (Dz. Urz. UE L 12 z 15.01.2008,  
s. 383)). Obszar zamieszczony jest obecnie w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej  
z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia szóstego zaktualizowanego wykazu terenów mających 
znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (decyzja 
notyfikowana jako dokument nr C(2012) 8135) - (2013/23/UE), opublikowana w dniu 26 stycznia  
2013 r. (Dz. U. UE. L. 2013. 24. 58, s.243)). 

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 
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. 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska 
priorytetowe(*): 

 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis); 

 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); 

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *; 

 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *; 
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 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea); 

 górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk; 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum); 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *; 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne) *. 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym gatunki 
priorytetowe(*): 

 czerwończyk nieparek – bezkręgowiec; 

 czerwończyk fioletek – bezkręgowiec; 

 modraszek telejus – bezkręgowiec; 

 nocek duży – ssak; 

 bóbr europejski – ssak; 

 ortolan – ptak; 
 gąsiorek – ptak; 

 świergotek polny – ptak; 

 muchołówka mała – ptak; 

 jarzębatka – ptak; 

 podróżniczek – ptak; 

 lerka – ptak; 

 dzięcioł średni – ptak; 

 dzięcioł białogrzbiety – ptak; 

 dzięcioł zielonosiwy – ptak; 

 dzięcioł czarny – ptak; 

 zimorodek – ptak; 

 sowa błotna – ptak; 

 rybitwa białoczelna – ptak; 

 rybitwa zwyczajna (rzeczna) – ptak; 
 batalion – ptak; 

 derkacz – ptak; 

 kropiatka – ptak; 

 żuraw – ptak; 

 błotniak łąkowy – ptak; 

 błotniak zbożowy – ptak; 

 błotniak stawowy – ptak; 

 trzmielojad – ptak; 

 bielik – ptak; 

 rybołów – ptak; 

 bocian czarny – ptak; 

 bocian biały – ptak; 

 bączek – ptak; 
 czapla biała – ptak; 

 żółw błotny – gad. 
Dla obszaru Natura 2000 „Ostoja Bagno Całowanie” ustanowiony jest plan zadań ochronnych - 

zarządzenie nr 9 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r.  
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie 
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PLH140001 (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 09.04.2014 poz. 3822) i zarządzenie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 30.10.2014 poz. 9973). 

W wyżej wymienionych dokumentach określa się działania ochronne ze wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.  

W toku prac nad planem zadań ochronnych zweryfikowano informacje o obszarze Natura 2000 
Ostoja Bagno Całowanie PLH140001 oraz zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony:  
1) 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis),  
2) 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae),  
3) 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),  
4) 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  
5) 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea),  
6) 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk,  
7) 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne),  
8) 6177 Modraszek telejus Maculinea (Phengaris) teleius,  
9) 1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar,  
10) 4038 Czerwończyk fioletek Lycaena helle.  

Wszystkie siedliska nieleśne będące przedmiotem ochrony na terenie Ostoi Bagno Całowanie 
to zbiorowiska nieklimaksowe, całkowicie lub w znacznej mierze, ukształtowane pod wpływem 
działalności człowieka, to znaczy wylesień i użytkowania głównie kośnego lub pastwiskowego. Skład 
gatunkowy zbiorowisk w takiej formie, w jakiej są one chronione ukształtował się pod wpływem 
tradycyjnej, ekstensywnej gospodarki bez sztucznego nawożenia.  

Roślinność muraw stabilizowana jest, i w dużej mierze kształtowana, na skutek ekstensywnej 
gospodarki pasterskiej. Szybkie procesy sukcesyjne wiążą się z koniecznością stałego i umiarkowanego 
niszczenia pokrywy roślinnej. Dlatego też zarzucenie pasterstwa / brak wypasu stanowi zagrożenie dla 
siedlisk murawowych. W przypadku ciepłolubnych muraw napiaskowych niekorzystne procesy 
sukcesyjne związane są również z zaniechaniem koszenia.  

Utrzymanie siedlisk łąkowych związane jest ze specyficznym typem gospodarki łąkarskiej oraz 
z wypasem. Dlatego też zaniechanie koszenia / brak wypasu stanowi zagrożenie dla siedlisk łąkowych, 
w szczególności dla zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych. Z drugiej strony zbyt intensywne koszenie/ 
wypas lub intensyfikacja koszenia również mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla siedlisk 
łąkowych.  

Po zaniechaniu użytkowania zbiorowiska muraw i łąk podlegają spontanicznej sukcesji wtórnej, 
w tym ekspansji gatunków drzewiastych, prowadzącej w końcowym etapie do zbiorowisk leśnych. 
Nowe obszary leśne powodują zmniejszenie areału siedlisk przyrodniczych chronionych w ramach 
obszaru Ostoja Bagno Całowanie. Zmianie składu gatunkowego sprzyja również obniżanie poziomu 
wód gruntowych i powierzchniowych.  

Niekorzystnym zjawiskiem obserwowanym na ciepłolubnych, śródlądowych murawach 
napiaskowych jest bezpośrednie niszczenie roślin (ich wyrywanie), w szczególności gatunków 
charakterystycznych dla wyżej wymienionego siedliska przyrodniczego, co prowadzi do ubożenia 
gatunkowego fitocenoz. Mechaniczne niszczenie roślinności związane z niekontrolowanym ruchem 
pojazdów mechanicznych również może zagrażać przedmiotom ochrony. Istniejącym zagrożeniem dla 
muraw jest pozyskiwanie piasku oraz ich rozkopywanie i fizyczne niszczenie. Powyższe działania, wraz 
ze zbyt częstym wypalaniem całych płatów siedlisk, mogą prowadzić do niekorzystnych zmian ich 
składu gatunkowego.  

Różnego rodzaju inwestycje, zarówno planowane, jak i zrealizowane, mogą powodować 
(szczególnie w skumulowaniu) znaczące negatywne oddziaływania na przedmioty ochrony. Z uwagi na 
brak jednoznacznych danych dotyczących rzeczywistej korelacji pomiędzy stanem zachowania 
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przedmiotów ochrony, a poszczególnymi zamierzeniami inwestycyjnymi zakwalifikowano powyższe 
działania do zagrożeń potencjalnych, które winny być szczegółowo zbadane i monitorowane.  

Głównym zagrożeniem dla borów i lasów bagiennych jest przesuszenie, które intensyfikuje 
procesy sukcesji. Powyższe zjawiska powodują przekształcenia w siedliskach przyrodniczych 
chronionych w ramach obszaru Ostoja Bagno Całowanie, a także zmniejszenie ich areału.  

Zaniechanie tradycyjnego ekstensywnego użytkowania łąk wpływa również na populację 
występujących na obszarze motyli. Zasadniczymi zagrożeniami dla motyli są: zbyt intensywne koszenie, 
nieodpowiedni termin koszenia, nieodpowiednia wysokość koszenia oraz zbyt intensywny wypas na 
łąkach stanowiących siedliska motyli. Z drugiej strony zagrożeniem dla motyli będących przedmiotami 
ochrony na terenie obszaru Ostoja Bagno Całowanie jest całkowite zaniechanie kośnego użytkowania 
terenów / wypasu, prowadzące do zarastania łąk, w tym do sukcesji gatunków wypierających rośliny 
żywicielskie. Usuwanie żywopłotów i zagajników lub roślinności karłowatej również powoduje 
niekorzystne zmiany w siedliskach motyli. Powstawanie nowych obszarów leśnych powoduje 
zmniejszanie areału siedlisk gatunków chronionych w ramach obszaru Ostoja Bagno Całowanie. Nie 
bez wpływu na pogorszenie się stanu siedlisk motyli pozostaje również wydobywanie torfu oraz 
zaburzanie równowagi hydrologicznej obszaru. Czerwończyka nieparka można często spotkać w strefie 
brzegowej zbiorników wodnych oraz w rejonie rowów melioracyjnych. Zagrożeniem dla powyższego 
gatunku są więc wszelkie prace prowadzone w powyższych lokalizacjach.  
W Obszarze nasila się antropopresja w różnych negatywnych formach, wśród których najważniejsze 
to: intensywne zagospodarowanie, związane z działalnością człowieka zaśmiecanie i zanieczyszczanie 
terenu, zbyt intensywne nawożenie azotem, obniżanie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych, 
prowadzące do zmiany i uproszczenia składu gatunkowego zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk motyli 
chronionych w ramach obszaru Ostoja Bagno Całowanie.  

W toku dalszych prac, określone zostały cele oraz konieczne do podjęcia działania ochronne, 
dzięki którym cele te winny zostać osiągnięte w perspektywie 10 lat.  

Stan rozpoznania poszczególnych siedlisk jest zróżnicowany, ale praktycznie dla wszystkich jest 
niewystarczający, zarówno pod względem znajomości ich całkowitej powierzchni, liczby 
rozmieszczenia stanowisk / płatów na całym obszarze oraz obecnej struktury / statusu z punktu 
widzenia fitosocjologicznego. Tym samym trudno dokonać dokładnej weryfikacji aktualności danych i 
listy siedlisk ze Standardowego Formularza Danych. Na podstawie wstępnych analiz, dostępnych 
danych oraz weryfikacji terenowej można przypuszczać, że zmiany te mogą być znaczące. Dlatego 
pierwszym i podstawowym zadaniem jest wykonanie aktualnej i dokładnej inwentaryzacji terenowej. 
Na jej podstawie będzie można precyzyjniej określić cele działań ochronnych i planować ewentualnie 
kolejne działania ochronne. Z uwagi na fakt, że siedliska łąkowe i murawowe są bardzo cenne i 
stanowią jeden z najważniejszych przedmiotów ochrony na tym obszarze, niezależnie od precyzyjnej 
inwentaryzacji, diagnozy fitosocjologicznej i waloryzacji, przywrócenie na siedliskach ekstensywnej 
gospodarki oraz przeciwdziałanie sukcesji wtórnej i powstrzymanie spadku poziomu wód gruntowych 
są jednym z podstawowych pilnych zabiegów ochronnych. Dlatego stosując zasadę przezorności 
proponuje się czynną ochronę siedlisk przyrodniczych na powierzchni wyznaczonej wszędzie tam, gdzie 
zbiorowiska te były podawane (miejsce potencjalnego występowania lub miejsce możliwego 
odtworzenia siedlisk). W ramach przedmiotowego planu zadań ochronnych zaprojektowano również 
działania edukacyjne i promocyjne skierowane do rolników. 

Zasadniczym celem działań ochronnych dla czerwończyka fioletka jest utrzymanie jego 
populacji na obecnym poziomie, a więc nie mniejszym niż 1000 osobników dorosłych / pokolenie. 
Modraszek telejus jest gatunkiem będącym wskaźnikiem cennych zbiorowisk roślinnych to jest łąk 
trzęślicowych. Stan jego populacji na obszarze określono jako zły. Wobec degeneracji jego siedlisk 
celem działań ochronnych jest zapobieganie dalszemu spadkowi jego liczebności i utrzymanie populacji 
na poziomie nie niższym niż obecnie (nie mniej niż 250 osobników dorosłych / rok). Czerwończyk 
nieparek na terenie obszaru Ostoja Bagno Całowanie rozpoznany został w stopniu niewystarczającym. 
Zaprojektowanie celów i działań ochronnych możliwe będzie dopiero po ustaleniu stanu zachowania 
wyżej wymienionego gatunku. Należy podkreślić, że stopień rozpoznania rozmieszczenia siedlisk 
motyli, będących przedmiotami ochrony, jest dobry jedynie w centralnej części obszaru Natura 2000 
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Ostoja Bagno Całowanie PLH140001. Dlatego też celem działań ochronnych jest również uzyskanie 
pełnych informacji na temat rozmieszczenia płatów siedlisk poszczególnych gatunków, ich powierzchni 
oraz parametrów ich stanu. Doprecyzowanie wiedzy na temat przedmiotów ochrony umożliwi 
uzupełnienie weryfikację i katalogu działań ochronnych. Mając na uwadze konieczność poprawy 
jakości siedlisk motyli zaprojektowano pilne zabiegi ochronne takie jak: optymalizacja metod 
gospodarowania (terminy i częstotliwość koszenia), usuwanie podrostu drzew i krzewów, walka z 
roślinami inwazyjnymi, jak również zapobieganie zaniechaniu sposobów użytkowania sprzyjających 
gatunkowi. 

Dane dotyczące torfowisk przejściowych i trzęsawisk oraz górskich i nizinnych torfowisk 
zasadowych o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk, są bardzo rozbieżne. Obecnie trudno 
określić status fitosocjologiczny, powierzchnię, jak też stan zachowania wyżej wymienionych siedlisk 
przyrodniczych. W związku z powyższym kwestie identyfikacji zagrożeń, zaprojektowania działań 
związanych z ochroną czynną oraz z utrzymaniem lub modyfikacją metod gospodarowania, 
pozostawiono do weryfikacji w trakcie obowiązywania planu zadań ochronnych, po uprzedniej 
szczegółowej inwentaryzacji terenowej przedmiotowych siedlisk. 
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Rys. 2 Położenie terenu opracowanie na tle specjalnych obszarów ochrony Natura 2000 
(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
 

 W odległości około 790 m na wschód przebiega granica Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 
2000 „Bagno Całowanie PLB140011” (Rys. 3). 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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Rys. 3 Położenie terenu opracowanie na tle obszarów specjalnej ochrony Natura 2000 
(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 
 

Obszar Natura 2000 „Bagno Całowanie – PLB140011” 

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 4215 ha.  
Obszar Natura 2000 Bagno Całowanie PLB140011 został wyznaczony jako Obszar Specjalnej 

Ochrony Ptaków rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 roku, 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000  
(Dz. U. Nr 198, poz. 1226), w związku z wypełnieniem zobowiązań Rzeczpospolitej Polskiej 
wynikających Dyrektywy Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich 
ptaków, zaktualizowanej Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 
listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. U. UE. L. 2010. 20. 7). 

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 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. 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. 

Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych (z Zał. I Dyr. Siedliskowej), w tym siedliska 
priorytetowe(*): 

 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis); 

 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion); 

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae) *; 

 górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion - płaty bogate florystycznie) *; 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion); 
 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris); 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea); 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, 
Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy 
borealne) *; 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 
Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe) *. 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. Siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej), w tym 

gatunki priorytetowe(*): 

 nocek duży – ssak; 

 smużka stepowa – ssak; 
 bóbr europejski – ssak; 

 gąsiorek – ptak; 
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 jarzębatka – ptak; 

 podróżniczek – ptak; 

 lerka – ptak; 

 dzięcioł średni – ptak; 

 dzięcioł czarny – ptak; 

 zimorodek – ptak; 
 sowa błotna – ptak; 

 łęczak – ptak; 

 derkacz – ptak; 

 kropiatka – ptak; 

 żuraw – ptak; 

 błotniak łąkowy – ptak; 

 błotniak zbożowy – ptak; 

 błotniak stawowy – ptak; 

 bocian biały – ptak; 

 bączek – ptak; 

 bocian czarny – ptak; 

 czerwończyk nieparek – bezkręgowiec; 

 czerwończyk fioletek – bezkręgowiec; 

 modraszek telejus – bezkręgowiec. 
Dla obszaru Natura 2000 „Bagno Całowanie” ustanowiony jest plan zadań ochronnych - 

zarządzenie nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 2014 r. 
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie 
PLB140011 (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 09.04.2014 poz. 3824) i zarządzenie Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie PLB140011 (Dz. Urz. 
Woj. Maz. z dnia 30.10.2014 poz. 9968). 

W wyżej wymienionych dokumentach określa się działania ochronne ze wskazaniem 
podmiotów odpowiedzialnych za ich wykonanie i obszarów ich wdrażania.  

W toku prac nad planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Całowanie 
PLB140011 zidentyfikowano następujące przedmioty ochrony: A122 Derkacz Crex crex oraz A144 Kulik 
wielki Numenius arquata. 

Podstawowym zagrożeniem dla przedmiotów ochrony obszaru Bagno Całowanie PLB140011 
jest intensywne koszenie lub intensyfikacja koszenia, w szczególności wczesne koszenie (początek 
czerwca). Zalesienia, jako działania prowadzące do ograniczenia powierzchni terenów otwartych,  
to działania kwalifikowane jako zagrożenie istniejące lub potencjalne dla przedmiotów ochrony 
obszaru Bagno Całowanie PLB140011. Nowe obszary leśne skutkują ograniczaniem obszaru łąk oraz 
fragmentacją dużych otwartych przestrzeni, co może mieć wpływ na atrakcyjność tego terenu dla 
gatunków preferujących tego typu obszary. Zalesienia dokonywane przez prywatnych właścicieli 
gruntów w południowej części Obszaru (przestrzeń znajdująca się na północ od pól golfowych  
i lądowiska, w niewielkiej od nich odległości), zakwalifikowano jako zagrożenie istniejące z uwagi na 
skumulowane oddziaływanie kilku niekorzystnych czynników w tym fragmencie Obszaru. Wycofywanie 
się ekstensywnej gospodarki łąkarskiej i pastwiskowej z Obszaru skutkuje utratą siedlisk gatunków 
będących przedmiotami ochrony. Zaprzestanie koszenia i wypasu skutkuje sukcesją ziołorośli (zmiana 
składu gatunkowego), a następnie krzewów i drzew, prowadzących w końcowym etapie do zbiorowisk 
leśnych. Procesowi temu sprzyja również obniżanie się poziomu wód gruntowych i powierzchniowych.  

Różnego rodzaju inwestycje, zarówno planowane, jak i zrealizowane, mogą powodować 
(szczególnie w skumulowaniu) znaczące negatywne oddziaływania na przedmioty ochrony. Czynnikiem 
pozostającym w bezpośredniej relacji ze zmniejszeniem areału siedlisk derkacza może być planowana 
realizacja lotniska w południowej części ostoi, która oprócz uszczuplenia siedlisk, potencjalnie może 
generować niekorzystne oddziaływania akustyczne oraz prowadzić do wzrostu śmiertelności ptaków 
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na skutek kolizji. Z kolei obecnie funkcjonujące lądowisko wiąże się z niepokojeniem ptaków.  
Na pogorszenie stanu siedlisk gatunków będących przedmiotami ochrony wpływać może również 
ewentualna rozbudowa pól golfowych, których funkcjonowanie wymaga utrzymania niskiego poziomu 
wód gruntowych oraz zmiany struktury roślinności. Z uwagi na brak jednoznacznych danych 
dotyczących rzeczywistej korelacji pomiędzy stanem zachowania przedmiotów ochrony,  
a poszczególnymi zamierzeniami inwestycyjnymi zakwalifikowano powyższe działania do zagrożeń 
potencjalnych, które winny być szczegółowo zbadane i monitorowane. Potencjalnym zagrożeniem 
zarówno dla derkacza, jak i kulika wielkiego może być również rozwój obszarów zurbanizowanych, 
prowadzący do zmniejszania powierzchni jego siedlisk oraz nadmierna presja ze strony turystów.  
Wydobycie torfu może być przyczyną zaburzenia równowagi układów hydrologicznych 
funkcjonujących na torfowisku, w związku z tym zakwalifikowano wyżej wymienione działanie jako 
zagrożenie potencjalne. W przypadku kulika wielkiego jedną z istotniejszych przyczyn śmiertelności jest 
drapieżnictwo lisa. 
 
 W odległości około 600 m na północ przebiega granica Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu, a w odległości około 350 m na południowy-wschód granica Nadwiślańskiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu (Rys. 4). 
 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu został ustanowiony Rozporządzeniem Wojewody 
Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na 
terenie województwa warszawskiego (DUWWarszawskiego.1997.43.149). Inne obowiązujące akty 
prawne: Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie 
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (DUWM.2007.42.870); Rozporządzenie Nr 56 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (DUWM.2008.185.6629). 
Obszar ma powierzchnię 148 409,1 ha 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. 

 
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu został ustanowiony Uchwałą Nr XVII/99/86 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach z dnia 28 października 1986 roku w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (DUWSiedleckiego.1986.11.130). Inne obowiązujące akty prawne: 
Rozporządzenie Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005r. w sprawie Nadwiślańskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów garwolińskiego, mińskiego  
i otwockiego (DUWM.2005.164.5193). Obszar ma powierzchnię 70 070,0 ha 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. 
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Rys. 4 Położenie terenu opracowanie na tle obszarów chronionego krajobrazu 
(źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/) 

 
 Pozostałe obszary przyrodnicze prawnie chronione w sąsiedztwie terenu objętego planem nie 
występują. 
  

W granicach opracowania zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne. 
 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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3 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej 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 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 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 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.Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Tak, więc w przypadku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 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 planu obrazującą zmiany parametrów 
jakościowych opisujących stan wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp. 

 

4 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

 

Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze. 

 

5 Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

 

Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko  
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu położonego na wschód od drogi 
powiatowej Nr 2724W we wsi Całowanie, gm. 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. 

Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu rozwiązania 
niezbędne dla zapobiegania powstawania zagrożeń środowiska, spełniają swoją rolę oraz w jakim 
stopniu warunki realizacji ustaleń planu mogą oddziaływać na środowisko. Zgodnie z zapisami 
ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w planie rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie 
czy w przyjętych rozwiązaniach zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 

Zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy: 
 analizę środowiska, 
 identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 
 ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń, 
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 ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji. 
Obszar charakteryzuje się niskimi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi.  Jest to teren 

dawnej hodowli, występuje tu zabudowa w bardzo złym stanie technicznym, fundamenty dawnych 
budynków. Dominują nieużytki z zespołami zielni spontanicznej. W zachodniej części przy drodze 
powiatowej zlokalizowany jest skup złomu. W podłożu występują grunty nośne, na całym terenie 
zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny, zalega płytko. 
Dla lokalizacji planowanych funkcji decyduje brak ograniczeń wynikających z występowania: 

o obiektów zabytkowych i cennych pod względem kulturowym (poza strefą ochrony 
konserwatorskiej stanowiska archeologicznego), 

o gleb wysokich klas bonitacyjnych, 
o udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 
Jest to obszar położony poza terenami objętymi osuwiskami oraz poza obszarami włączonymi do 

Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”, jak również innymi terenami przyrodniczymi 
podlegającymi prawnej ochronie. Nie występują tu także obiekty przyrodnicze podlegające prawnej 
ochronie. 

Należy zaznaczyć, że teren objęty planem znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie granicy 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego oraz granicy obszaru Natura 2000 „Ostoja Bagno Całowanie”. 

 
Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona 

i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych interesów publicznych w zakresie 
komunikacji, inżynierii i ochrony środowiska. Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego poprzez ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy. Teren opracowania zgodnie  
z ustaleniami planu przeznaczony jest pod: 

1) U/P – terenom zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2) Wsr – terenom wód powierzchniowe; 
2) KD-Z - terenom dróg publicznych zbiorczych.  

W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność zapisów planu z przepisami 
dotyczącymi ochrony środowiska oraz z dokumentami strategicznymi miasta jak również ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Karczew. 
Tab. 1 Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze w obszarze planu 

Elementy objęte prognozą Prognozowane zmiany 

Zanieczyszczenie powietrza 
 

pogorszenie stanu higieny atmosfery, 
 

Wytwarzanie ścieków zwiększenie ilości ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych, 
 

Wytwarzanie odpadów 
 

zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów, 
zwiększenie  ilości odpadów niebezpiecznych, 

Hałas i wibracje 
 

pogorszenie klimatu akustycznego, 
możliwość wystąpienia uciążliwości wywołanych wibracjami, 

Elektromagnetyczne promieniowanie 
niejonizujące 

bark nowych oddziaływań 

Ryzyko poważnych awarii zwiększenie ilości obiektów zagrożonych wystąpieniem ryzyka 
poważnych awarii,  

 
 

Środowisko życia człowieka 

 
pogorszenie warunków aerosanitarnych i akustycznych, 

 

Wody powierzchniowe 
 

brak nowych oddziaływań 

Wody podziemne możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych, 
Gleby 

 
częściowa degradacja gleb profili glebowych, 

Rzeźba terenu 
 

brak zagrożeń 

Klimat wzrost oddziaływań antropogenicznych na warunki klimatu lokalnego 
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Szata roślinna degradacja szaty roślinnej o niskich walorach, wprowadzenie nowej 
zieleni urządzonej, 

 

Świat zwierzęcy 
 

likwidacja miejsc bytowania lokalnej fauny, 

System ekologiczny, bioróżnorodność brak oddziaływań, 

Krajobraz Uporządkowanie terenu – poprawa walorów krajobrazowych, 
Obszary i obiekty prawnie chronione brak oddziaływań 

 

 
Tab. 2 Ogólna ocena wpływu skutków ustaleń na środowisko przyrodnicze poza terenem planu 

Elementy objęte prognozą Prognozowane zmiany 

Zanieczyszczenie powietrza 
 

możliwość pogorszenia stanu higieny atmosfery 

Wytwarzanie ścieków zwiększenie ładunku zanieczyszczeń dostarczanych do oczyszczalni ścieków 
obsługującej ten teren, 

Wytwarzanie odpadów 
 

konieczność zapewnienie przetworzenia, utylizacji lub składowania odpadów 
na terenach poza obszarem planu, 

Hałas i wibracje 
 

możliwość pogorszenia klimatu akustycznego 

Elektromagnetyczne promieniowanie 
niejonizujące 

Bez wpływu 

Ryzyko poważnych awarii Bez wpływu 

Środowisko życia człowieka  
możliwość pogorszenia w wyniku oddziaływań na stan higieny atmosfery oraz 

klimat akustyczny 

Wody powierzchniowe 
 

Bez wpływu 
 

Wody podziemne możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych, 
 

Rzeźba terenu 
 

Bez wpływu 
 
 

Klimat 
 

Bez wpływu 

Szata roślinna Bez wpływu 

Świat zwierzęcy 
 

Bez wpływu 

System ekologiczny, bioróżnorodność Bez wpływu 

Krajobraz Bez wpływu 

Obszary i obiekty prawnie chronione Bez wpływu 

 
 

Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze. 

 
Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie 

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

zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie 
czynnej); 

2 obserwacje zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska zarówno na 
terenie objętym planem jak i na terenach przyległych. Ze szczególnym uwzględnieniem 
stanu higieny atmosfery, klimatu akustycznego, stanu zdrowotnego szaty roślinnej; 
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3 obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem 
urządzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków; 

4 odpowiednie służby powinny przeprowadzać okresowe kontrole podziemnych 
zbiorników na nieczystości (jeśli będą na terenie planu realizowane) obejmujące 
sprawdzenie prawidłowości wykonania zbiorników oraz częstotliwość ich opróżniania, 
a także sprawdzenie ilości wywożonych ścieków w stosunku do zużytej wody. 
 

6 Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego sporządzeniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
6.1 Położenie i ukształtowanie terenu 

Teren objęty planem zlokalizowany jest w południowej części gminy Karczew w rejonie wsi 
Całowanie.   

Według regionalizacji fizycznogeograficznej omawiany teren 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 (w jego granicach położony jest teren objęty 
planem), który jest odpowiednikiem tarasu praskiego w Warszawie oraz wyższy – taras wydmowy. 
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. 

Najmłodszy, taras zalewowy – holoceński 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.  

Teren opracowania jest płaski, jego rzeźba jest częściowo przekształcona antropogenicznie, 
teren w przeszłości był zabudowany, zlokalizowane były tu obiekty hodowlane.  Położony jest na 
rzędnej około 92-93 m npm. Brak jest tutaj drobnych form morfologficznych.  

Nie występują tu strefy zagrożone uruchomieniem powierzchniowych ruchów masowych. 
 

 6.2 Warunki gruntowe w strefie przypowierzchniowej 
W granicach opracowania warunki gruntowe strefy przypowierzchniowej są bardzo 

jednorodne. W podłożu budowlanym zalegają piaski i żwiry tarasu karczewskiego. Utwory te pochodzą 
z okresu zlodowacenia północnopolskiego, miąższość tych osadów osiąga wartość ponad 4,0 m. Są to 
grunty nośne nadające się do bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych. 
 
6.3 Surowce mineralne 

W obrębie terenu opracowania brak jest udokumentowanych złóż surowców mineralnych. 
 

6. 4  Wody podziemne 
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. 
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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 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. 
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).  
 
W rejonie omawianego terenu warunki hydrogeologiczne strefy przypowierzchniowej  

są stosunkowo proste. 
Wody przypowierzchniowe związane są z przepuszczalnymi osadami czwartorzędowymi  

o genezie rzecznej. 
Zwierciadło wód gruntowych o charakterze swobodnym, zalega na głębokości około 2 m ppt. 
Wody są tu zasilane głównie poprzez infiltrację opadów atmosferycznych, charakteryzują się  

dużą amplitudą wahań, miejscami dochodzącą do 0,5m. Wody te z uwagi na stosunkowo płytkie 
położenie i brak izolacji są  narażone na degradację. Największe zagrożenie dla tego poziomu stanowią 
tereny o nieuregulowanej gospodarce ściekowej, na których stosuje się szamba. 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną podstawowa jednostka gospodarki wodnej (łącznie  
z ochroną środowiska) w myśl polskiego prawa wodnego to jednolita część wód.  

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. 

Za JCWPd uznaje się określoną objętość wód podziemnych znajdującą się wewnątrz warstwy 
wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 
Teren opracowania położony jest w obrębie jednej JCWPd nr 66. 
 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramowa_Dyrektywa_Wodna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warstwa_wodonośna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warstwa_wodonośna
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6. 5 Wody powierzchniowe 
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.  

Przez teren opracowania przepływa rów melioracyjny poza tym w otoczeniu rejonu znajdują 
się liczne cieki powierzchniowe oraz niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych. 

 Teren opracowania położony jest poza strefą bezpośredniego zagrożenia 
powodziowego. 
 
Zgodnie z danymi KZGW teren opracowania położony jest w obrębie jednej JCWP. 
Tab. 1. Charakterystyka JCWP na terenie opracowana 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Status Ocena 
stanu 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych  

Cel 
środowiskowy Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

PLRW20002625569 
 

Dopływ spod Warszówki 
 

naturalna 
część wód 

zły zagrożona osiągnięcie co 
najmniej 

dobrego stanu 
ekologicznego 

oraz co 
najmniej 

dobrego stanu 
chemicznego 

wód 

 
6.6 Warunki klimatyczne 

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 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.  
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6.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne 
W opublikowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 

dokumencie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2016” 
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 

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

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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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. 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 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 przebiegająca w pobliżu droga. 
 
6.8 Gleby 

W granicach opracowania występują gleby wytworzone z piasków luźnych o niskiej 
przydatności dla celów rolniczych zaliczane do V klasy gruntów ornych. 
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6.9 Szata roślinna i fauna 
W granicach obszaru opracowania szata roślinna posiada przeciętne walory przyrodnicze. Zieleń 

wysoka jest reprezentowana przez rzędowe nasadzenia topoli w wieku do 40 lat, które usytuowane są 
wzdłuż drogi. Na pozostały terenie występują samosiejki głownie topoli i brzozy w wieku do 20 lat. 
Największe powierzchnie zajmują nieużytki z zespołami zieleni spontanicznej oraz wydepczyska – 
tereny w zasadzie pozbawione zieleni. 

Na terenie opracowania nie występują rośliny chronione i rzadkie. 
Z uwagi na uboga szatę roślinna i znaczny stopień przekształceń antropogenicznych świat 

zwierzęcy omawianego terenu jest bardzo ubogi. Nie występują tu zwierzęta rzadkie i chronione. 
 

6.10 Korytarze ekologiczne 
 W Polsce opracowane zostały jak dotąd trzy koncepcje sieci ekologicznych o charakterze 
ogólnokrajowym: sieć korytarzy ekologicznych ECONET Polska ; sieć korytarzy ekologicznych 
zapewniających spójność sieci Natura 2000  oraz projekt korytarzy ekologicznych łączących europejską 
sieć Natura 2000 w Polsce opracowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska (Jędrzejewski i in. 2005). 
 Paneuropejska sieć ekologiczna ECONET stanowi spójny przestrzennie i funkcjonalnie system 
reprezentatywnych i najlepiej zachowanych pod względem różnorodności biologicznej obszarów 
Europy. Została przyjęta przez Radę Europy w 1992 r.; wiąże się ściśle z Konwencją o Różnorodności 
Biologicznej (1992) i Paneuropejską strategią ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
(1995). 
 Elementem tego systemu, utworzonym zgodnie z koncepcją i metodyką przyjętą w ECONET,  
jest Krajowa Sieć Ekologiczna ECONET-PL, która stanowi wielkoprzestrzenny system obszarów 
węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych 
regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które 
zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu. Elementami sieci są obszary 
węzłowe z wyodrębnionymi biocentrami i strefami buforowymi, korytarze ekologiczne oraz obszary 
wymagające unaturalnienia. 
 Przez przedmiotowe obszary nie przechodzi żaden korytarz sieci ECONET.  
 Koncepcja korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć Natura 2000  
wg Jędrzejewskiego, została oparta na projekcie korytarzy ekologicznych łączących europejską sieć 
Natura 2000, wykonanym w Instytucie Badania Ssaków PAN we współpracy z Instytutem Ochrony 
Przyrody PAN oraz Stowarzyszeniem dla Natury „Wilk”. Głównym założeniem projektu było 
zapewnienie łączności i spójności ekologicznej sieci Natura 2000 oraz innych obszarów prawnie 
chronionych na terenie kraju w odniesieniu głównie do dużych ssaków. Projekt powstał w 2005 roku  
i jest nadal rozwijany. 
 Korytarze ekologiczne stanowią obszary mało przekształcone przez człowieka, głównie lasy  
i doliny rzeczne, będące szlakami komunikacyjnymi dla zwierząt, a w większym przedziale czasowym  
– również dla roślin. W zależności od wielkości i długości, można mówić o korytarzach 
międzynarodowych i krajowych, regionalnych i lokalnych. 
 Teren opracowania położony jest w odległości około 650 m od korytarza ekologicznego  
„Dolina Bugu-Lasy Parczewskie”. 
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Rys. 4 Położenie terenu opracowania na tle przebiegu głównych korytarzy ekologicznych 

(źródło: http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane)  
 

6.11 Zagospodarowanie terenu 
Teren opracowania jest silnie przekształcony antropogenicznie. W przeszłości stanowił on 

zespół budynków hodowlanych (tuczarni). Większość budynków już nie istnieje, pozostały po nich 
fundamenty. Na niewielkiej powierzchni jest prowadzona działalność gospodarcza – skup złomu. 
Wschodnia część terenu była nie zabudowana, obecnie jest to nieużytek z rozwijającą się zielenią 

http://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane#_blank
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spontaniczną. Teren opracowania charakteryzuje się niskimi walorami krajobrazowymi. 
 

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

 

Brak przepisów prawa miejscowego regulujących całościowo zasady zagospodarowania terenu 
może spowodować powstawanie różnego typu kolizji.  Plan na omawianym terenie reguluje i określa: 
 przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub różnych 

zasadach zagospodarowania, 

 zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

 zasady ochrony środowiska i przyrody, 

 parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów, 
 szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 

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

zachowany aktualny sposób użytkowania. 
W przypadku braku realizacji omawianego planu nie wystąpią istotne przekształcenia 

środowiska przyrodniczego. Większość terenów pozostanie w dotychczasowym użytkowaniu.  
Niebezpiecznym zjawiskiem z punktu widzenia ochrony środowiska i walorów krajobrazowych 

może być chaotyczny rozwój zabudowy. W wyniku tego zjawiska powierzchnia biologicznie czynna 
może być ograniczana w sposób niekontrolowany, gabaryty budynków mogą być niedopasowane do 
otoczenia, zabudowa może nie mieć pełnego uzbrojenia w infrastrukturę np. w kanalizację sanitarną, 
co już stanowi zagrożenie dla środowiska przyrodniczego. Poza tym istnieje niebezpieczeństwo 
lokalizowania usług, których uciążliwe oddziaływanie będzie wychodziło poza granice działek. 
 

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

 
Teren opracowania znajduje się w granicach GZWP, dlatego też na obszarze tym obowiązuje 

przestrzeganie zasad zagospodarowania określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony 
wód podziemnych. 

Środowisko przyrodnicze i krajobraz na części powierzchni omawianego obszaru zostały 
zantropizowane w wyniku rozwoju terenów hodowli  oraz sieci infrastruktury technicznej.  

W granicach całego obszaru opracowania nie zidentyfikowano zbiorowisk roślinnych o 
znacznej wartości przyrodniczej, a także stanowisk gatunków zagrożonych wyginięciem w skali regionu 
czy kraju. Występująca tu zieleń to głównie samosiejki poddane silnej presji antropogenicznej oraz 
strefy sukcesji leśnej. 

Ze względu na przedmiot ochrony, położenie poza obszarami przyrodniczymi prawnie 
chronionymi oraz w znacznym stopniu zantropizowane środowisko przyrodnicze przygotowywanego 
mpzp, realizacja ustaleń projektu planu nie powinna stwarzać istotnych problemów w zakresie ochrony 
środowiska, w szczególności dotyczących obszarów prawnie chronionych. 

Zapisy w zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, jakie 
proponuje projektu planu powinny być interpretacją przepisów nadrzędnych i powinny sprzyjać 
ochronie środowiska. 
Poza tym inne problemy w zakresie środowiska przyrodniczego całego obszaru, polegające na: 
1) gromadzeniu i wprowadzaniu odpadów – zmieszane odpady komunalne  (z wyłączeniem odpadów 
niebezpiecznych) są gromadzone w pojemnikach i odbierane przez wyspecjalizowane podmioty. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, funkcjonujący system usuwania odpadów innych niż 
niebezpieczne oparty jest o ich selektywne gromadzenie, a następnie wywóz i zagospodarowywanie w 
Regionalnych Instalacjach do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Odpady poddawane są tam  
w pierwszej kolejności przetwarzaniu, a następnie kierowane na składowisko odpadów. Obowiązkiem 
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selektywnej zbiorki mieszkańcy Miasta objęci są dopiero od lipca 2013 r., w związku z tym 
podstawowym problemem w zakresie gospodarki odpadami, na terenie Gminy, a tym samym na 
terenie objętym planem pozostaje nadal niski poziom selektywnej zbiorki „u źródła”. Problemem jest 
również powstawanie nielegalnych składowisk odpadów komunalnych, szczególnie na terenach 
niezagospodarowanych. Na terenie obiektów produkcyjnych i usługowych mogą powstawać odpady 
niebezpieczne, ale bez istotnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego obszaru, przy założeniu 
przestrzegania zaleceń w zakresie zasad postępowania z nimi, określonymi w decyzjach dla 
przedsiębiorstwa. Z funkcjonowaniem w/w obiektów wiąże się ryzyko przenikania zanieczyszczeń do 
gleby i wód, w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami; 
2) zanieczyszczeniu gleb – gleby pokrywające opisywany obszar są narażone na szkodliwe 
oddziaływanie czynników antropogenicznych. Gleby w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych 
cechują się większym zasoleniem, na skutek posypywania nawierzchni solą drogową. Wnikające do 
gleb i gruntu związki chemiczne powodują zmianę odczynu gleb, pogarszając stan mikrofauny i 
mikroflory glebowej. Pozbawione osłony w postaci szaty roślinnej gleby stają się przesuszone i podatne 
na wywiewanie, w mniejszym stopniu magazynują wilgoć. Pogorszeniu może ulec gleba również na 
skutek procesów naturalnych (trwałe lub okresowe niedobory wody, erozja wietrzna i wodna), w 
wyniku których następuje zniekształcenie obiegu substancji w układzie glebowo-roślinnym, co 
prowadzi do obniżenia walorów ekologicznych i produkcyjnych gleb. Odsłonięte powierzchnie nie 
pokryte jakąkolwiek roślinnością w większym stopniu podlegają erozji (zarówno wodnej jak i 
wietrznej), są również podatne na wszelkie zanieczyszczenia gazowe; 
3) zanieczyszczeniu wód podziemnych i powierzchniowych - na obszarze objętym planem dominują 
tereny, na których występują wody gruntowe o zwierciadle swobodnym. Z uwagi na brak izolacji są 
one wrażliwe na zanieczyszczenia antropogeniczne. W granicach planu występują zbiorniki wód  
powierzchniowych i cieki powierzchniowe. Dlatego tez niezwykle istotnym zagadnienie z punktu 
widzenia ochrony środowiska jest prowadzenie gospodarki ściekowej zapewniającej ochronę przed 
zanieczyszczeniem wód gruntowych; 
4) zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego – analizowany teren wolny jest od znaczących 
punktowych źródeł emisji do atmosfery. Stan sanitarny powietrza kształtowany jest i będzie przez 
zanieczyszczenia komunikacyjne.  
5) uciążliwości akustycznej – najsilniejszym źródłem hałasu w rejonie opracowania będzie hałas o 
charakterze komunikacyjnym. 
 

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

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument o znaczeniu lokalnym, 
jednak przy jego sporządzaniu uwzględniono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym. 

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 podstawą polityki państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony 
środowiska. W Traktacie z Maastricht sformułowano główne cele ochrony środowiska: 

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

o racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,  
o wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych 

problemów środowiska.  
Poszczególnym działom gospodarki wyznaczono zadania służące realizacji celów 

równoważnego rozwoju. Najważniejsze z nich: 
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1 Energetyka: 
o ograniczenie poziomów emisji SO2 i NxOy do atmosfery, 
o rozwój programów naukowo-badawczych w zakresie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. 
 

2 Rolnictwo i leśnictwo: 
o utrzymanie podstawowych procesów naturalnych umożliwiających trwały rozwój 

rolnictwa, 
o ochrona gleb, wód i zasobów genetycznych, 
o zachowanie bioróżnorodności. 

Podstawowym celem ochrony środowiska, ustanowionym na szczeblu krajowym, które zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu jest ochrona zasobów środowiska (wód, powietrza, 
powierzchni ziemi, zwierząt i roślin). 

Aby ochrona zasobów środowiska mogła być prawidłowo realizowana w projekcie planu 
uwzględniono wymagania aktualnie obowiązujących ustaw, w tym ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych aktów prawnych i przepisów związanych z procesami 
inwestycyjnymi. Do takich przepisów należy wymóg przeprowadzenia procedury z zakresu oceny 
oddziaływania na środowisko, jako gwarancji zachowania standardów jakości środowiska. 
Przeprowadzenie procedur środowiskowych – oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – 
zapewnieni realizację działań stanowiących przeciwdziałanie ubytkom czy pogorszeniu stanu przyrody 
w szczególności cennych siedlisk gatunków chronionych lub uzyskanie i wykonanie działań 
rekompensujących straty. 

Akty prawa krajowego uwzględniają wytyczne, cele i zasady określone w aktach 
międzynarodowych w tym prawie Wspólnoty Europejskiej. W szczególności dotyczy to objęcia ochroną 
prawną siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory w ramach sieci obszarów NATURA 2000. 
Istotną zasadą realizowaną na mocy prawa krajowego zgodnie z wytycznymi UE jest wprowadzanie 
takich procedur i rozwiązań prawnych, aby z jednej strony zachować przyrodę w stanie nienaruszonym, 
a z drugiej umożliwić rozwój przy poszanowaniu interesu i opinii społeczności lokalnych. 

Przy sporządzaniu planu uwzględniono cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym dotyczące głównie: 

o ochrony powierzchni ziem i racjonalnego gospodarowania i zachowania wartości 
przyrodniczych określonych w przepisach szczegółowych,  

o utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych,  
o ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej 

gospodarki wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych,  
o ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych,  
o utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

określonych w przepisach szczegółowych, 
o prawidłowej gospodarki odpadam i określonej w przepisach szczegółowych, 
o ochrony korytarzy ekologicznych - zachowania i kształtowania ich drożności 

ekologiczno-przestrzennej, 
o utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności 

biologicznej, 
o ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami oraz 

utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, 
o ochrony dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych, 
o lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obszarów  

o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizacji potrzeb transportowych, 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy 
terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi. 

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

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

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

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

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 
o zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 

podziemnych, 
o zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

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

rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka. 

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

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

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są: 
o brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania 

antropogenicznego (nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód 
zasolonych), 

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

o osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe. 
Stan ilościowy wód podziemnych  
Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych 

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

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są: 
o poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby 

doprowadzić do niespełnienia celów środowiskowych przez wody 
powierzchniowe, o wystąpienia znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych, 
o wystąpienia szkód w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, 

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

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

można wyznaczyć dla części wód ze względu na: 
o brak możliwości technicznych wdrażania działań, 
o dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań, 
o warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód. 

Dążenie do osiągnięcia celów mniej rygorystycznych jest możliwe dla tych części wód, które 
zostały zmienione w wyniku działalności człowieka w taki sposób, że doprowadzenie ich do stanu 
(potencjału) dobrego jest niemożliwe ze względu na: 

o brak możliwości technicznych wdrożenia działań, 
o dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań. 

RDW dopuszcza wyznaczenie derogacji dla jednolitych części wód również w sytuacji, gdy 
osiągnięcie celów jest niemożliwe w wyniku: 

o nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, 
o nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. 

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

10 Prognozowane oddziaływania na środowisko  

 

10. 1 Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora 
Jak wspomniano wyżej teren opracowania od wschodu graniczy z Mazowieckim Parkiem 

Krajobrazowym. W panie ochrony MPK zidentyfikowano następujące główne zagrożenia dla walorów 
przyrodniczych i kulturowych Parku:  



 

39 
 

1. Postępująca antropopresja powodująca zanikanie stanowisk i siedlisk rzadkich i chronionych 
gatunków roślin i zwierząt, zmniejszanie areału przyrodniczych siedlisk chronionych i 
niekorzystne zmiany w tych siedliskach – realizacja planu nie spowoduje wystąpienia tego typu 
zagrożeń. 

2. Postępujące przesuszenie terenu Parku, zwłaszcza terenów leśnych i łąkowych – na terenie 
objętym planem występuje płytki poziom wód gruntowych. Przy realizacji obiektów 
budowlanych oraz podziemnych obiektów infrastruktury technicznej może zachodzić 
konieczność przeprowadzenia odwodnień wykopów. Spowoduje to okresowe obniżenie 
zwierciadła pierwszego poziomu wód gruntowych. Zasięg odwodnień może wkroczyć na teren 
Parku. Trzeba zaznaczyć, że odowdnienia będą krótkotrwałe i odwracalne, niemniej jednak w 
pobliżu wschodniej granicy terenu opracowania należy unikać realizacji obiektów 
wymagających przeprowadzania takich prac. Na całym terenie odwodnienia powinny być 
prowadzone krótkimi odcinkami (aby miały jak najmniejszy zasięg) oraz pojedynczo dla 
poszczególnych obiektów, tak aby depresje nie nakładały się na siebie. Plan dopuszcza 
realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych. Należy dążyć do włączenie terenu objętego 
planem w gminną sieć wodociągową. W przypadku realizacji indywidualnych ujęć, należy jest 
tak zaprojektować i usytuować, aby lej depresji nie przekraczał wschodniej granicy terenu 
planu. Ewentualnie projektować ujęcia czerpiące wodę z głębszych poziomów wodonośnych z 
pominięciem pierwszego poziomu wodonośnego. Generalnie nie można wykluczyć, że 
realizacja planu nie spowoduje obniżenia poziomu wód gruntowych na terenie Parku w 
bezpośrednim sąsiedztwie terenu opracowania. 

3. Zmniejszanie i fragmentacja areału cennych zbiorowisk roślinnych terenów otwartych 
(łąkowych, torfowiskowych, murawowych, polnych) i ekotonowych (polany, pogranicza lasu) 
oraz znajdujących się tam siedlisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt w wyniku zakrzaczania, 
samoistnej sukcesji lasu lub celowego zalesiania – w przypadku obniżenia poziomu wód 
gruntowych, na niewielkim fragmencie Parku przyległym do obszaru opracowania może dojść 
do zmniejszenia areału zbiorowisk łąkowych. 

4. Kolidująca z celami ochronnymi Parku gospodarka leśna, jak: osuszanie bagiennych lasów i 
śródleśnych bagien, wykonywanie zrębów zupełnych w najbliższym sąsiedztwie ostoi 
zwierzyny i obszarów chronionych, nieprzemyślane zalesianie cennych siedlisk terenów 
otwartych itp. – realizacja planu nie spowoduje wystąpienia tego typu zagrożeń. 

5. Zniszczenie i zagrożenie cennych siedlisk oraz dewastacja krajobrazu w wyniku eksploatacji 
surowców mineralnych: torfu (prowadzonej często pod pretekstem budowy stawów rybnych) 
i piasku – realizacja planu nie spowoduje wystąpienia tego typu zagrożeń. 

6. Ekspansja obcych gatunków roślin, zwłaszcza czeremchy amerykańskiej, dębu czerwonego i 
klonu jesionolistnego – na terenach biologicznie czynnych, w granicach planu należy wykluczyć 
sadzenie roślin ekspansywnych. Tereny biologicznie czynne powinny być zagospodarowane 
gatunkami właściwymi dla istniejących w tym rejonie siedlisk. 

7. Dewastacja runa leśnego, dróg leśnych i innych cennych siedlisk przez niekontrolowaną 
rekreację konną – realizacja planu nie spowoduje wystąpienia tego typu zagrożeń. 

8. Dewastacje lasów związane z ruchem pojazdami silnikowymi i motorowerami; parkowanie w 
miejscach nieprzeznaczonych na te cele – realizacja planu nie spowoduje wystąpienia tego 
typu zagrożeń. 

9. Ekspansja obcych gatunków zwierząt; dotyczy to przede wszystkim norki amerykańskiej i 
jenota – realizacja planu nie spowoduje wystąpienia tego typu zagrożeń. 

10. Zmniejszenie się i zagrożenie lokalnej populacji łosia i borsuka – realizacja planu nie spowoduje 
wystąpienia tego typu zagrożeń. 

11. Zaśmiecenie terenu Parku (m.in. wzdłuż przecinających go tras komunikacyjnych), w tym wielu 
cennych siedlisk oraz istniejących i projektowanych obszarów chronionych – realizacja planu 
nie spowoduje wystąpienia tego typu zagrożeń. 

12. Nieuporządkowana gospodarka ściekowa, zrzut nieoczyszczonych i niedostatecznie 
oczyszczonych ścieków do cieków i zbiorników wodnych na terenie Parku – plan określa zasady 
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gospodarki ściekowej, zagrożenie to może wystąpić w przypadku nie przestrzegania ustaleń 
planu. 

13. Emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych z drogi nr 50 – nie dotyczy. 
14. Uniemożliwienie swobodnej migracji zwierząt oraz ich ginięcie w kolizjach z samochodami w 

związku z bardzo intensywnym ruchem drogowym na drodze nr 50 (Góra Kalwaria – Kołbiel) – 
nie dotyczy. 

15. Przewóz materiałów szczególnie niebezpiecznych dla jakości wód podziemnych – nie dotyczy. 
16. Ekspansja chaotycznej zabudowy (spontaniczne osadnictwo) – realizacja planu wyeliminuje to 

zagrożenie. 
17. Ekspansja bezstylowego, szpecącego krajobraz, nieestetycznego i szpecącego budownictwa 

mieszkaniowego i usługowego; degradacja walorów wizualnych istniejącej starej zabudowy 
poprzez dowolną modernizację – realizacja planu wyeliminuje to zagrożenie. 

18. Zanik regionalnego budownictwa, wyburzanie i dewastacja starych, stylowych zabudowań – 
nie dotyczy. 

19. Zanik historycznych układów przestrzennych wsi – nie dotyczy. 
20. Dewastacja zabytków architektury, parków, alei zabytkowych i cmentarzy – nie dotyczy. 
21. Dewastacja stanowisk archeologicznych w wyniku eksploatacji piasku – realizacja planu nie 

spowoduje wystąpienia tego typu zagrożeń. 
22. Niska świadomość ekologiczna mieszkańców Parku i jego okolic – nie dotyczy. 

 
Jeśli na terenie objętym planem będzie w sposób racjonalny prowadzona gospodarka wodna 

zarówno na etapie budowy nowych obiektów, jak i na etapie ich eksploatacji nie przewiduje się aby 
realizacja planu spowodowała znaczące oddziaływania na walory przyrodnicze i kulturowe Parku. 

 
Istotna jest analiza możliwych oddziaływań na obszary Natura 2000 „Ostoja Bagno Całowanie” 

i „Bagno Całowanie, które znajdują się w sąsiedztwie terenu opracowania (Ostoja Bagno Całowanie 
bardzo blisko). 

Podstawowe czynniki negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000 
Najważniejsze czynniki możliwych oddziaływań są zestawione poniżej: 

1. Zajęcie i zmiany użytkowania terenu. 
2. Emisja hałasu na etapie budowy i eksploatacji. 
3. Wzrost natężenia ruchu pojazdów. 
4. Emisja zanieczyszczeń powietrza. 
5. Zmiany ilości i jakości wód powierzchniowych. 
6. Zmiany ilości i jakości wód gruntowych. 
7. Zmiany ukształtowania terenu. 
8. Wzrost penetracji ludzkiej. 
9. Bezpośrednia śmiertelność zwierząt. 
10. Bezpośrednie niszczenie siedlisk i wyrąb zadrzewień. 

W praktyce, wiele z tych czynników zazwyczaj oddziałuje łącznie i często trudno prognozować 
efekty ich działania w oderwaniu od oddziaływań sprzężonych. Stąd też, przy prognozowaniu istotności 
możliwych oddziaływań, powyższy podział nie zawsze jest ściśle utrzymany. Część z tych oddziaływań 
jest ograniczona do okresu budowy poszczególnych obiektów, ale wiele z nich będzie utrzymywać się 
również (choć w zmienionym zakresie czy natężeniu) na etapie eksploatacji. 

Zakres możliwych oddziaływań 
Zakres przestrzenny większości zidentyfikowanych wyżej potencjalnych oddziaływań jest 

znacznie ograniczony, nie przekraczając kilkunastu metrów od rejonu budowy projektowanych 
obiektów. Z uwagi na fakt, że inwestycja położona jest w obrębie obszarów Natura 2000, 
oddziaływanie na te obszary chronione wystąpi.  

 
Wskaźniki istotności negatywnych oddziaływań inwestycji na integralność obszarów 

chronionych 
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Prognoza istotności oddziaływania zidentyfikowanych w trakcie oceny czynników mogących 
potencjalnie negatywnie wpływać na obszary chronione opierała się na oszacowaniu ryzyka 
wystąpienia oraz natężenia (zakresu) możliwych zmian w niżej wymienionych kluczowych wskaźnikach 
determinujących integralność obszarów: 

 zmniejszenie liczebności lokalnych populacji kluczowych gatunków fauny;  

 zmniejszenie powierzchni podstawowych siedlisk; 

 zmiany reżimu hydrologicznego wód powierzchniowych; 

 obniżenie poziomu wód gruntowych; 

 zmiany morfologii terenu; 

 pogorszenie wskaźników fizyko-chemicznej jakości wód powierzchniowych i/lub poziemnych; 

 zwiększenie fragmentacji siedlisk; 

 wzrost natężenia ludzkiej penetracji terenu; 

 zmiany użytkowania gruntów indukowane realizacją inwestycji. 
Obszar Natura 2000 Ostoja Bagno Całowanie PLH140001 
W planie zadań ochronnych określono następujące zagrożenia dla przedmiotów ochrony 

obszaru Ostoja Bagno Całowanie: 
1. Zarzucenie pasterstwa / brak wypasu stanowi zagrożenie dla siedlisk murawowych. 
2. W przypadku ciepłolubnych muraw napiaskowych niekorzystne procesy sukcesyjne związane 

są z zaniechaniem koszenia. 
3. Zalesienia. 
4. Obniżenie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. 
5. Dla muraw napiaskowych – bezpośrednie niszczenie roślin, niekontrolowany ruch 

samochodowy, wydobycie piasku. 
6. Zasadniczymi zagrożeniami dla motyli są:  

 zbyt intensywne koszenie,  

 nieodpowiedni termin koszenia,  

 nieodpowiednia wysokość koszenia, 

 zaniechanie kośnego użytkowania terenów, prowadzące do zarastania łąk, w tym do 
sukcesji gatunków wypierających rośliny żywicielskie, 

 zbyt intensywny wypas na łąkach stanowiących siedliska motyli, 

 wydobywanie torfu, 

 zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu,  

 zbyt intensywne nawożenie azotem,  
 obniżanie poziomu wód gruntowych i powierzchniowych. 

Jedynym zagrożeniem, które może wystąpić w przypadku realizacji planu jest obniżenie 
poziomu wód gruntowych. Aby wyeliminować to zagrożenie dla terenu objętego planem należy 
stosować zalecenia jak w przypadku Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. 

Realizacja omawianego planu nie spowoduje wystąpienia innych z wyżej wymienionych 
zagrożeń dla obszaru chronionego.  

Obszar Natura 2000 Bagno Całowanie PLB140011 
W planie zadań ochronnych określono następujące zagrożenia dla przedmiotów ochrony 

obszaru Bagno Całowanie: 
1. Intensyfikacja koszenia. 
2. Zalesienia. 
3. Obniżenie poziomu wód gruntowych. 
4. Rozwój obszarów zurbanizowanych prowadzący do zmniejszenia siedlisk. 
5. Nadmierna presja ze strony turystów. 
6. Wydobycie torfów. 
7. W przypadku kuliga wielkiego – drapieżnictwo lisa. 

Realizacja planu nie spowoduje wystąpienia żadnego z wyżej wymienionych zagrożeń. 
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W omawianych przypadkach rozwój obszarów zurbanizowanych może spowodować 
następujące oddziaływania na obszary chronione: 

Zajęcie i zmiany użytkowania terenu 
Realizacja planu nie spowoduje tych oddziaływań. 
Emisja hałasu na etapie budowy i eksploatacji 
W fazie budowy poszczególnych obiektów, podstawowe uciążliwości akustyczne związane 

będą z pracą różnych maszyn budowlanych, w tym koparek, spychaczy, frezarek, dźwigów 
samojezdnych, samochodów ciężarowych itd. Natężenie robót będzie wpływało na środowisko 
otaczające plac budowy poprzez: emisje zanieczyszczeń akustycznych do powietrza atmosferycznego i 
wibracji. Ilość emitowanych zanieczyszczeń, zależna będzie od zastosowanych technologii robót, 
będzie stosunkowo niewielka, ograniczona do czasu budowy. 

Powstające w trakcie budowy emisje hałasu i wibracje, będą miały charakter krótkotrwały i nie 
będą miały praktycznie żadnego wpływu na otaczający teren w odległościach większych niż 
kilkadziesiąt metrów od "osi budowy" i osi transportowych. Mogą jednak powodować płoszenie 
zwierząt bytujących na obszarach Natura 2000. Należy podkreślić, ze zjawisko to nie będzie dotyczyło 
derkacza oraz kulika wielkiego, gdyż w rejonie objętym planem nie stwierdzono występowania w/w 
gatunków zwierząt. 

W fazie eksploatacji nie przewiduje się przekroczeń dopuszczalnych norm emisji hałasu. 
Wprowadzenie zabudowy spowoduje niewielkie pogorszenie klimatu akustycznego na terenach 
zainwestowanych oraz w rejonach najbliższego otoczenia. Pozostanie to bez wpływu na przedmiot 
ochrony obszarów Natura 2000. 

Wzrost natężenia ruchu pojazdów 
Budowa poszczególnych obiektów generować będzie dodatkowy ruch pojazdów, na ciągach 

komunikacyjnych przebiegających w obrębie obszaru chronionego. Oznacza to m.in. niewielki wzrost 
emisji spalin i zanieczyszczeń, zwiększenie stężenia pyłów w powietrzu na terenie chronionym.  

Wpływ kolejnego źródła dodatkowego hałasu – choć ewidentnie negatywny – powinien mieć 
bardzo ograniczony wymiar przestrzenny.  

Oceniając te oddziaływania należy również wziąć pod uwagę fakt, że ich zakres będzie 
ograniczony w czasie do okresu realizacji inwestycji.  

W czasie eksploatacji obiektów można się spodziewać niewielkiego zwiększenia natężenia 
ruchu pojazdów samochodowych w stosunku do stanu obecnego. Jednak będzie to wzrost nieistotny, 
pozostający bez wpływu na przedmiot ochrony, dla którego obszar chroniony został powołany. 

Emisja zanieczyszczeń powietrza 
Dodatkowe zanieczyszczenia powietrza, będą generowane przez pracujący przy budowach 

poszczególnych obiektów sprzęt oraz samochody transportowe. Nie przewiduje się jednak przekroczeń 
wymaganych standardów jakości powietrza, co pozwala prognozować punktowe efekty emisji 
zanieczyszczeń powietrza, generowane w rejonie placu budowy jako nieznaczące dla przedmiotu 
ochrony. 

W fazie eksploatacji obiektów prognozuje się z uwagi na ustalenia planu mały wzrost 
zanieczyszczeń powietrza związanych z ogrzewaniem budynków i ruchem pojazdów samochodowych. 
Zjawisko to będzie nieistotne dla przedmiotu ochrony.  

Zmiany ilości i jakości wód powierzchniowych 
Brak oddziaływań.  
Zmiany ilości i jakości wód podziemnych 
Na omawianym terenie wody gruntowe zalegają płytko i są nieizolowane od powierzchni 

warstwą słaboprzepuszczalną. Zarówno w fazie realizacji, jak i w fazie eksploatacji może dochodzić do 
niekorzystnych ich przekształceń ilościowych i jakościowych. Zastosowanie  zaleceń jak dla 
Mazowieckiego Parku Krajobrazowego wyeliminuje zagrożenia. Tak, więc właściwe działania 
organizacyjno-techniczne zapewnią brak znaczących oddziaływań na stan ilościowy wód gruntowych. 

Wody gruntowe z uwagi na panujące warunki hydrogeologiczne narażone są na zmiany 
jakościowe. W fazie realizacji właściwa organizacja placów budowy, głównie pod kątem 
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wyeliminowania możliwości przenikania zanieczyszczeń ropopochodnych, ograniczy zagrożenie 
zanieczyszczenia wód gruntowych tylko do sytuacji awaryjnych, niemożliwych do przewidzenia. 

W fazie eksploatacji rygorystyczne stosowanie ustaleń planu zapewni ochronę wód 
gruntowych przed zanieczyszczeniem.  

 Zmiany ukształtowania terenu 
W obrębie obszarów chronionych nie przewiduje się trwałych zmian ukształtowania 

powierzchni terenu. 
Wzrost ludzkiej penetracji terenu 
Realizacja planowanego zainwestowania nie spowoduje zwiększenie penetracji ludzkiej na 

obszarze chronionym.  
Bezpośrednia śmiertelność zwierząt 
Charakterystyka przedsięwzięcia nie obejmuje działań wiążących się z ryzykiem bezpośredniej 

śmiertelności zwierząt na terenie chronionym 
Bezpośrednie niszczenie siedlisk i wycinka zadrzewień 
Brak zagrożeń na terenie chronionym. 
 

 
Realizacja planu nie spowoduje odziaływań na znajdujące się w tym rejonie obszary 

chronionego krajobrazu. 
Jak wspomniano wyżej szata roślinna terenu opracowania ma niskie walory przyrodnicze i 

krajobrazowe. W wyniku realizacji planu może dojść do konieczności wycięcia pojedynczych drzew 
głównie samosiejek młodej topoli i sosny. Sytuacja ta nie spowoduje ograniczenia różnorodności 
biologicznej terenu opracowania. Należy przypuszczać, że w przyszłości tereny biologicznie czynne 
zostaną zagospodarowane zielenią. Prawdopodobnie zwiększy się ilość zieleni wysokiej, pojawią się też 
gatunki bardziej wartościowe.  

Biorąc pod uwagę aktualne zagospodarowanie i użytkowanie terenu, realizacja planu nie 
spowoduje istotnych oddziaływań na zwierzęta. 

 
10. 2 Powietrze  

Realizacja ustaleń planu spowoduje na omawianym trenie pogorszenie stanu higieny 
atmosfery. Tereny niezabudowane przeznaczone są pod lokalizację nowych obiektów produkcyjnych, 
magazynowo-składowych i usługowych. Plan nie formułuje ograniczeń dotyczących zakazu stosowanie 
w procesach technologicznych wysokoemisyjnych nośników energii (np. paliw stałych). Sytuacja taka 
może spowodować ponadnormatywną emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, przy czym ilość  
i skład emitowanych zanieczyszczeń na etapie prognozy nie jest możliwy do określeni. Należy zwrócić 
uwagę, że w poszczególnych obiektach emitujących zanieczyszczenia mogą być zachowane 
dopuszczalne normy emisji, natomiast w wyniku emisji z wielu obiektów może dojść do kumulacji 
zanieczyszczeń i w efekcie końcowym do przekroczenia dopuszczalnych norm na terenie objętym 
planem oraz na terenach przyległych do omawianego obszaru. 

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: 

1. W procesach technologicznych należy preferować niskoemisyjne źródła energii. 
2. W procesach produkcyjnych należy stosować technologie oraz urządzenie maksymalnie 

ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. 
3. W przypadku stosowania do celów technologicznych urządzeń zasilanych paliwem stałym, 

urządzenia te powinny posiadać certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań 
obowiązujących norm w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego. 

4. Tereny biologicznie czynne należy zagospodarować zielenią urządzoną, z dużym udziałem 
zieleni wysokiej. 
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5. Tereny położone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdłuż granic poszczególnych 
wydzieleń funkcjonalnych należy zagospodarować pasami zieleni izolacyjnej. 

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

7. Na terenach produkcyjnych i magazynowo-składowych należy przeprowadzać okresowe 
przeglądy ekologiczne. 

Wprowadzenie na tereny dotychczas niezbudowane nowych obiektów produkcyjnych  
i magazynowo-składowych jest sytuacją nieuniknioną prowadzącą do pogorszenia stanu higieny 
atmosfery na tym terenie. Jednak usytuowanie terenu objętego planem w stosunku do zabudowy 
mieszkaniowej gwarantuje brak występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza 
na terenach zabudowy mieszkaniowej w wyniku realizacji planu. 

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.  
 
10. 3 Hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne 

W wyniku planowanego zainwestowania na całym terenie objętym planem 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 istniejących  
ciągów komunikacyjnych, w otoczeniu terenu opracowania. W związku z  planowaną nową zabudową 
należy się liczyć ze znaczącym wzrostem natężenia ruchu pojazdów samochodowych, w tym 
samochodów ciężkich. 

Tak jak w przypadku emisji zanieczyszczeń powietrza, może na terenie objętym planem 
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.  

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

4. Tereny położone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdłuż granic poszczególnych 
wydzieleń funkcjonalnych należy zagospodarować pasami zieleni izolacyjnej. 

5. Przy modernizacji istniejących ciągów komunikacyjnych wskazane jest stosowanie tzw. cichych 
asfaltów. 

6. Na terenach produkcyjnych należy przeprowadzać okresowe przeglądy ekologiczne. 
Realizacja ustaleń planu spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego na omawianym terenie. Nie 

spowoduje jednak ponadnormatywnych emisji hałasu na terenach chronionych akustycznie. 
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, 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. 

Realizacja planu nie spowoduje emisji pól elektromagnetycznych. 
 

10. 4 Wytwarzanie odpadów 
Na etapie projektu planu trudno jest określić ilość i jakość powstających odpadów. Biorąc 

jednak pod uwagę planowany sposób zagospodarowania można stwierdzić, że wzrośnie w stosunku 
do stanu obecnego, ilość wytwarzanych odpadów nie zmieni się natomiast ich skład morfologiczny. 
Główną grupę odpadów nada stanowić będą odpady komunalne. Należy przewidywać, że zwiększy się 
w stosunku do stanu obecnego ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych. 
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W fazie prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych 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. 
Tab. 4 Przybliżony skład odpadów z sektora budowlanego  
(wg Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami – MOŚ) 

składnik % wagowy 

beton, cegły 57% 

drewno i inne materiały palne 5% 

papier, tektura, tworzywa sztuczne <1% 

metale 2% 

pozostałe odpady niepalne 3% 

pyły i frakcja drobna 26% 

asfalt 7% 

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. 
 
10. 5 Gospodarka wodno-ściekowa 

Na terenie objętym planem będą powstawać: 
 ścieki bytowe, 

 ścieki komunalne, 

 ścieki przemysłowe, 

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

ścieków. Z reguły ścieki bytowe stanowią około 95% zużytej wody. 
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.  



 

47 
 

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: 

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 

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. 5 Charakterystyka ścieków bytowych 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia ścieków 

Jednostki 
Średnia wartość 
zanieczyszczeń 

Odczyn PH 7,49 
BZT5 g O2/m3 294 

ChZt g O2/m3 700 

Zawiesina ogólna g/m3 285 
Sucha pozostałość g/m3 1110 

Fosforany gPO4/m3 23 

Chlorki gCL/m3 79 
Tlen rozpuszczony gO2/m3 1,42 
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Azot amonowy gNH4/m3 38,4 

Azot organiczny gNorg/m3 19,2 
 
Poza tym na terenie objętym planem będą powstawały wody opadowe. Ilość wód opadowych 

można obliczyć na podstawie wzoru i współczynników podanych przez Imhoffa: 
Q = q x  x   x F  gdzie: 
F – powierzchnia spływu 
q – natężenie deszczu  130 l/s/ha 

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

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

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

 zawiesiny ogólne, 

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

 trudno rozkładalna materia organiczna wyrażona w ChZT, 

 zanieczyszczenia bakteriologiczne. 
Obowiązujące regulacje prawne wymuszają już odczyszczanie wód opadowych w zakresie Zog 

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. 

Odbiorniki ścieków  
Ścieki powstające na terenie objętym planem mają być odprowadzane do  

sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu objęcia terenu systemem zbiorowego zaopatrzenia w kanalizację 
dopuszcza się stosowanie indywidualnych rozwiązań, w tym lokalnych oczyszczalni mechaniczno-
biologicznych; 

Ustala się, że wody opadowe lub roztopowe będą odprowadzane zgodnie z obowiązującymi  
przepisami odrębnymi. 
 
10.6 Osuwanie się mas ziemi 

Brak zagrożeń. 
 
10. 7  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Plan zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii. 

Niemniej jednak w obiektach produkcyjnych, magazynowo-składowych czy nawet niektórych 
usługowych sytuacje nadzwyczajne mogą zaistnieć. 

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  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: 
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 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. 

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 ewentualnym zmianą. 
 
10.8 Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych 

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

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

W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi dalsze ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej.  
Nieodwracalnych przekształceń warunków gruntowych należy spodziewać się w miejscach 

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

Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę pokrywa glebowa ulegnie degradacji.  
W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo 

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

Na terenie objętym planem nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 
 
10. 9 Warunki wodne 
 Pod wpływem działalności inwestycyjnej istotnym przekształceniom ilościowym i jakościowym 
ulegają przede wszystkim wody gruntowe I-szego poziomu wodonośnego. 

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

Z uwagi na panujące na całym terenie objętym planem warunki hydrogeologiczne, poziom wód 
przypowierzchniowych jest narażony na przekształcenia jakościowe. 

Plan ustala zasadę odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Do czasu jej realizacji w 
planie dopuszcza się stosowanie rozwiązań indywidualnych. Z punktu widzenia ochrony środowiska 
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem byłoby wyprzedzające (przed realizacją zabudowy) wyposażenie 
w kanalizację sanitarną. Tym bardziej, że teren objęty planem ma być uzbrojony w taką kanalizację. 

Odnośnie zagospodarowania wód opadowych w planie ustala się stosowanie obowiązujących 
przepisów odrębnych, tak więc nie będą one stanowiły zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. 

Pod wpływem działalności inwestycyjnej, wody gruntowe stosunkowo łatwo ulegają również 
przekształceniom ilościowym. 

Obniżenie zwierciadła wód gruntowych lub nawet likwidacja warstwy wodonośnej może 
nastąpić w wyniku następujących działań występujących łącznie lub pojedynczo: 

 ograniczenie infiltracyjnego zasilania warstwy wodonośnej, 

 drenaż powierzchniowy lub podziemny, 

 odcięcie podziemnego dopływu wód, 

 pobór wody podziemnej. 
W przypadku omawianego obszaru można spodziewać się ograniczenia w infiltracyjnym 

zasilaniu warstwy wodonośnej w strefie przypowierzchniowej, może zaistnieć również konieczność 
lokalnych, krótkotrwałych odwodnień wykopów fundamentowych i pod infrastrukturę podziemną. 

Częściowe, dalsze uszczelnienie podłoża nie spowoduje istotnych oddziaływań na poziom wód 
gruntowych. 

Ewentualne odwodnienia, jak wspomniano wyżej będą miały charakter lokalny, będą 
krótkotrwale, odwracalne, nie przewiduje się, że spowodują istotne oddziaływania na środowisko 
przyrodnicze. 

Plan dopuszcza realizację indywidualnych ujęć wód podziemnych. Na etapie prognozy do planu 
brak jest informacji czy będą tu zlokalizowane obiekty o dużej wodochłonności, powodujące powstanie 
lokalnych lejów depresji. Z uwagi na sąsiedztwo obszarów chronionych bardzo wrażliwych na obniżenie 
zwierciadła wód gruntowych, realizację wyżej wymienionych obiektów należy wykluczyć w tym rejonie.  

Realizacja planu nie spowoduje oddziaływań na GZWP Subniecka Warszawska. Realizacja 
ustaleń planu nie będzie również stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. 

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

Na znacznej części terenu opracowania występuje nieizolowany poziom wód gruntowych. Aby 
zminimalizować niebezpieczeństwo skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt 
powinno zostać zorganizowane na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. 
Oprócz tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany. 
Pozwoli to na szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących wyciekami 
ropopochodnych. Zminimalizuje to potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego. 
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Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną art. 4 dąży się do zachowania celów środowiskowych: 
dobrego stanu/potencjału w 2015 roku: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód  
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych,  

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

środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.  
Dla cieku Dopływ spod Warszówki jako cel środowiskowy został wyznaczone osiągnięcie co 

najmniej dobrego potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego wód. 
Wyżej wymieniony cel należy realizować przez podejmowanie działań zawartych w programie 

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

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

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

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

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

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

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

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych na omawianym  terenie jest:   
 zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczeń;  

 zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;  

 ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między 
poborem a zasilaniem tych wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 
Realizacja planu nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia celu środowiskowego dla 

JCWPp, w której omawiany obszar jest położony.  
 

  10. 10 Warunki klimatyczne 
Teren objęty planem  może znaleźć się z strefie, w której mogą wystąpić negatywne skutki 

wynikające ze zmian klimatu. Według strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020, do najważniejszych negatywnych skutków zaliczyć należy 
niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych, zwiększenie częstotliwości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof (silne wiatry, incydentalne trąby powietrzne, 
wyładowania atmosferyczne).  

Zagrożeń klimatycznych nie można rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref,  
czy regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach w rejonie opracowania, jak i całego 
kraju można spodziewać się wzrostu okresów upalnych, spadek liczby dni z okresami mroźnymi.  
W konsekwencji w centralnej Polsce, a tym samym na terenie opracowania można spodziewać się 
wzrostu częstotliwości opadów ulewnych. 
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W przypadku obszaru objętego planem, w skali lokalnej można jedynie mówić o zmianach 
topoklimatu. Obszary, na których występuje zagęszczenie zabudowy zagrożone są wzrostem 
koncentracji zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego. Powoduje to powstawania  
tzw. wyspy ciepła, tj. obszaru o podwyższonej temperaturze w stosunku do obszarów sąsiednich.  
Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz wskazany w prognozie zasięg oddziaływania nie 
wpłynie ono na zmiany klimatu. Na terenie objętym planem wystąpi zjawisko emisji gazów 
cieplarnianych. Natężenie będzie zmienne w czasie, ale w całym okresie istnienia przedsięwzięcia 
emisje gazów cieplarnianych nie będą miały istotnego wpływu na klimat.  
 Przewidywana utrata siedlisk będzie tak niewielka, że pozostanie bez wpływu na warunki 
klimatyczne, a w szczególności pozostanie bez wpływu na globalną ilość pochłanianych gazów 
cieplarnianych. 

Na etapie projektu mpzp nie można stwierdzić, czy planowane budynki będą przystosowane  
do postępujących zmian klimatu związanych z falami upałów i nasilającą się suszą. Zagadnienia  
te powinny być uwzględnione w projektach budowlanych. Należy w budynkach zapewnić odpowiednią 
wentylację lub urządzenia klimatyzacyjne.  Budynki powinny mieć stabilną zapewniającą odporność na  
konstrukcję na silne wiatry, nawalne deszcze, jak i wysokie opady śniegu. Sieci i instalacje podziemne 
powinny być zaprojektowane poniżej poziomu przemarzania gruntu. 
 W projekcie planu zostały uwzględnione zabezpieczenia przeciwpożarowe z zakresie lokalizacji 
hydrantów zewnętrznych i zaopatrzenia w wodę na te cele. 

Zmiana obecnego charakteru zagospodarowania terenów (tereny leśne, tereny zadrzewione 
oraz otwarte, niezabudowane) wpłynie niewątpliwie modyfikująco na warunki klimatu lokalnego. 
Wprowadzenie nowej zabudowy będzie sprzyjać rozwojowi lokalnej wymiany pionowej  
i poziomej powietrza, szczególnie w nocy. Zmniejszy się również niebezpieczeństwo występowania 
przymrozków radiacyjnych. Negatywnym zjawiskiem będzie ograniczenie przewietrzania terenów 
otwartych dotychczas, pozbawionych zabudowy oraz pogorszenie warunków klimatu zdrowotnego na 
terenach bezpośrednio przyległych od omawianego obszaru. 
W odniesieniu do naturalnych warunków klimatycznych, na terenach zurbanizowanych obserwuje się: 

 mniejsze natężenie promieniowania całkowitego o ok.10 -20%, 

 wzrost średniej temperatury powietrza o 0,5 - 3,00C oraz zmniejszenie amplitudy dobowej i 
rocznej, 

 wzrost średniej temperatury minimalnej  o 1,0 - 2,00C, 

 wzrost częstości inwersji temperatury powietrza, 

 niższą wilgotność względną powietrza, 

 większą częstość występowania zamglenia (szczególnie w zimie), 

 znacznie większe zapylenie i większa liczba jąder kondensacji oraz większe stężenie 
zanieczyszczeń gazowych (SO2 , CO2 , CO), 

 mniejszą o 20 - 30% średnią prędkość wiatru i wzrost liczby dni z ciszą atmosferyczną o 5 - 20%, 

 deformacje pola prędkości wiatru i jego kierunku. 
Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożenia powodzią. 

 
10. 11 Krajobraz   

Teren objęty planem charakteryzuje się niskimi walorami krajobrazowymi. Są to tereny dawnej 
chlewni. Obecnie na większości tereny brak jest budynków (pozostały tylko fundamenty), dominuje 
zieleń spontaniczna i wydepczyska. W zachodniej części na niewielkim fragmencie terenu znajduje się 
skup złomu. Krajobraz w wyniku realizacji ustaleń planu zostanie  uporządkowany.  
Zmianie ulegnie krajobraz na terenach, na których powstaną nowe inwestycje.  Tereny biologicznie 
czynne zostaną zagospodarowane zielenią urządzoną, zieleń spontaniczna na większości terenów 
zostanie zlikwidowana. Generalnie należy przewidywać poprawę walorów krajobrazowych 
omawianego terenu. 
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10. 12 Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra materialne  
W granicach planu znajduje się stanowisko archeologiczne. Ustalenia planu zapewniają jemu 

właściwą ochronę. 
 
10. 13  Ludzie 

Projektowane zagospodarowanie terenu nie powinno wprowadzić dodatkowych zagrożeń dla 
zdrowia ludzi (na terenach pozostających w zasięgu oddziaływania wynikającego z realizacji ustaleń 
planu), pod warunkiem bezwzględnego wyegzekwowania wszystkich ustaleń zawartych w planie.  
Tak, więc potencjalnym źródłem zagrożenia może być niepełna realizacja wytycznych planu, 
dotyczących zapewnienia odpowiedniej jakości środowiska na opisywanym terenie. 

Bezpośredni, ale krótkotrwały lub chwilowy charakter, może mieć uciążliwość akustyczna 
związana z fazą budowy obiektów lub dostawą potrzebnych do ich późniejszego funkcjonowania 
towarów.  

 
11 Powstanie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w strefie potencjalnego    

oddziaływania planu 
 

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

 pogorszenie warunków akustycznych, 

 pogorszenie stanu higieny atmosfery , 

 ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej, 

 powstanie miejsc wytwarzania odpadów i ścieków, w tym odpadów i ścieków 
niebezpiecznych, 

 w sytuacjach awaryjnych zagrożenie dla jakości wód podziemnych,  

 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną, gaz. 
 

12    Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń 
zapisów planu 

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

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

Poniżej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń projektu planu, które przewiduje się, iż będą 
wywierać najbardziej znaczące oddziaływanie na środowisko wraz z identyfikacją oddziaływania.
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Tab. 6 Charakterystyka oddziaływań w fazie realizacji nowych obiektów  

Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 
charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja pokrywy 
glebowej 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

zagęszczenie gruntu 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 

zmiana 
ukształtowania 
terenu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze pogorszenie 
klimatu 
akustycznego 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

emisja 
zanieczyszczeń do 
powietrza 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

Wody wzrost poboru 
wody i 
wytwarzania 
ścieków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
obniżenia 
poziomu wód 
gruntowych 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

możliwość 
zanieczyszczenia 
wód gruntowych i 
wód 
powierzchniowych 

2 2 0 0 2 2 0 0 2 0 2 

możliwość 
przekształceń 
ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ograniczenie 
infiltracji wód 
deszczowych i 
retencji 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klimat pogorszenie 
klimatu 
akustycznego i 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 
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Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 
charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

czystości 
powietrza 

pogorszenie 
warunków 
bioklimatycznych 

2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 

Flora likwidacja siedlisk 
flory 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

zmniejszenie 
obszaru 
biologicznie 
czynnego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

likwidacja 
istniejącej szaty 
roślinnej 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

Fauna likwidacja miejsc 
bytowania fauny 

1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

niepokojenie 
(płoszenie fauny) 

3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz pogorszenie 
walorów 
krajobrazowych 

2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 

Obszary prawnie chronione 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 

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

Tab. 8 Charakterystyka oddziaływań w fazie eksploatacji obiektów  

Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 
bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja 
pokrywy glebowej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zagęszczenie 
gruntu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 
bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

ukształtowania 
terenu 

Powietrze pogorszenie 
klimatu 
akustycznego 

3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 

emisja 
zanieczyszczeń do 
powietrza 

3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 

Wody wzrost poboru 
wody i 
wytwarzania 
ścieków 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

możliwość 
obniżenia 
poziomu wód 
gruntowych 

2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 

możliwość 
zanieczyszczenia 
wód gruntowych i 
wód 
powierzchniowych 

2 0 0 0 2 2 0 0 2 0 2 

możliwość 
przekształceń 
ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ograniczenie 
infiltracji wód 
deszczowych i 
retencji terenowej 
pogorszenie 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

Klimat pogorszenie 
klimatu 
akustycznego i 
czystości 
powietrza 

3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 

pogorszenie 
warunków 

3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 
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Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 
bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

bioklimatycznych 

Flora likwidacja siedlisk 
flory 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmniejszenie 
obszaru 
biologicznie 
czynnego 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

likwidacja 
istniejącej szaty 
roślinnej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

niepokojenie 
(płoszenie fauny) 

2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz walory 
krajobrazowe  

2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 

Obszary prawnie chronione 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 

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

Skala punktowa:  
0 – brak oddziaływania,  
1 – oddziaływanie minimalne,  
2 – oddziaływanie małe,  
3 – oddziaływanie średnie,  
4 – oddziaływanie znaczące,  
5 – oddziaływanie bardzo duże
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12.2  Oddziaływanie skumulowane i znaczące 
Jak wspominano wyżej do kumulacji oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza i 

hałasu, może dochodzić w strefach nakładania się uciążliwych oddziaływań pochodzących ciągów 
komunikacyjnych i obiektów produkcyjnych.  
  Na etapie projektu planu brak jest podstaw do określenia znaczących oddziaływań  
na środowisko, choć takich oddziaływań nie można wykluczyć.  

Oddziaływania takie w przyszłości związane mogą być z projektowanymi i istniejącymi 
obiektami produkcyjno-usługowymi, magazynowo-składowymi, infrastruktury technicznej oraz 
terenami komunikacyjnymi.  
 
12.3  Zasięg przestrzenny oddziaływań, odwracalność zjawisk 

Realizacja ustaleń projektu planu 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) 

 
- powierzchnia ziemi i gleby: 

 przekształcenia właściwości wilgotnościowych gleb - oddziaływanie negatywne    (N, L), 

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

 możliwość zanieczyszczenia gleb – oddziaływanie negatywne (O,L), 
- wody podziemne: 

 możliwość zanieczyszczenia w sytuacja awaryjnych – oddziaływanie negatywne (O, L), 

 możliwość obniżenia poziomu wód gruntowych – oddziaływanie negatywne (O, L), 
- wody powierzchniowe: 

 brak oddziaływań, 
- 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), 

 degradacja istniejącej szaty roślinnej - oddziaływanie obojętne (N, L), 
- krajobraz, system powiązań przyrodniczych, różnorodność biologiczna  i obszary prawnie chronione: 

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

 wprowadzenie nowej zieleni urządzonej – oddziaływanie pozytywne (O, L). 
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13  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji 
projektowanego dokumentu 

 
Do podstawowych działań ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko należą: 
 ograniczenie zajęcia terenu, 

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

 stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 

 dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin, 

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

kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać dokonane na etapie 
raportu oddziaływania na środowisko lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w rozumieniu 
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 
poz. 210). Dokładne kryteria oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz prowadzenia działań 
naprawczych określają akty wykonawcze tej Ustawy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny występowania szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82,  
poz. 501) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów 
działań naprawczych oraz warunków i sposobów ich prowadzenia (Dz.U. z 2008 nr 103 poz. 664). 
 

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

 
Obecnie nie są znane technologie, które umożliwiałyby całkowitą neutralizację zmian  

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

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

  

15 Akty prawne uwzględnione w opracowaniu  
 

 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.0.519), 

 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz.U.2017.0.1073), 

 ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.0.2134), 

 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U.2017.0.1405), 

 ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 2015  
poz. 909), 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.0.1121), 

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015, poz. 139), 

 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. 2013, poz. 1399 ze zm.), 

 obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-3-lutego-1995-r-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych/
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-3-lutego-1995-r-o-ochronie-gruntow-rolnych-i-lesnych/
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jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71). 

 obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014 poz. 112). 

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