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I. Informacje ogólne. 

Niniejszy projekt prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest 

elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) i został sporządzony dla 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków (zwanego dalej projektem Studium). 

Prognozę opracowano dla projektu Studium dotyczącego obszaru całej gminy Grębków, 

uwzględniając wpływ ustaleń tego dokumentu na tereny sąsiadujące, biorąc pod uwagę sieć 

powiązań środowiskowych, szczególnie na terenach objętych różnymi formami ochrony oraz 

integralność obszaru Natura 2000. 

Celem sporządzenia prognozy jest ocena w jakim stopniu projekt Studium uwzględnia zasady 

zrównoważonego rozwoju i ewentualna weryfikacja ustaleń projektu Studium pod kątem 

spełniania kryteriów trwałego i zrównoważonego rozwoju. Ponadto prognoza analizuje, czy 

realizacja wskazanych w projekcie Studium działań przyczyni się do równoważenia rozwoju 

gminy z uwzględnieniem zasad polityki regionalnej. 

 

1. Podstawa prawna opracowania. 

Podstawę prawną wykonania prognozy stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami art. 46, w związku z przepisami art. 50 powołanej 

ustawy, projekt studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy 

wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W tym celu, w 

związku z przepisami art. 51 ust. 1 ustawy, sporządzana jest prognoza oddziaływania na 

środowisko.  

Na podstawie przepisów art. 53, w związku z art. 58, ustawy ooś, Wójt Gminy Grębków 

uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 

na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Węgrowie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 15 kwietnia 2013 r. 
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znak:WOOŚ-I-411.96.2013.JD, uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny 

z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, w zakresie stopnia szczegółowości prognozy wskazując na 

konieczność przedstawienia wpływu założeń i planowanych przedsięwzięć na: 

• Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB 140002, 

• specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwieck PLH 140032, 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia PLB 140009, 

• pomniki przyrody położone na terenie gminy. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach w dniu 18 kwietnia 2013 r. pismem 

znak: ZNS.4800.1.2013 wydał opinię sanitarną, zgodnie z którą prognoza powinna m.in.: 

określać, analizować i oceniać: „… 

a) opis stanu środowiska ludzi na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

b) potencjalne zmiany stanu środowiska ludzi po wprowadzeniu studium, 

c) opis przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań 

bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, 

średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych 

i negatywnych, 

d) propozycję rozwiązań mających na celu zapobieganie ww. oddziaływaniom. „  

Organ opracowujący projekt Studium poddaje go, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, opiniowaniu przez organy, z którymi wcześniej uzgodniono zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Następnie 

organ ten zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko. Zasady wnoszenia uwag i wniosków do projektu studium wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Organ opracowujący projekt Studium bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie 

oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów oraz rozpatruje uwagi i wnioski 

zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Przyjmując projekt dokumentu, organ jest 

obowiązany przedstawić w szczególności informację w jaki sposób w przyjętym Studium 

zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz 
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propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień studium w zakresie oddziaływania na środowisko. 

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 ustawy 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Prognoza zawiera: 

• informacje o zawartości, głównych celach projektu zmiany Studium oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

• informacje o metodach zastosowanych przy jej sporządzaniu, 

• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektu Studium, 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu 

Studium, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu Studium oraz sposoby, w 

jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas jego 

opracowywania, 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe 

oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także środowisko, a w szczególności na: 

• różnorodność biologiczną, 

• ludzi, 

• zwierzęta, 

• rośliny, 
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• wodę, 

• powietrze, 

• powierzchnię ziemi, 

• krajobraz, 

• klimat, 

• zasoby naturalne, 

• zabytki, 

• dobra materialne 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 

na te elementy. 

Prognoza przedstawia: 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem projektu Studium, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, 

• biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projekcie Studium wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 

metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatku 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

2. Zakres opracowania (omówienie zawartości, głównych celów projektu Studium oraz 

jego powiązań z innymi dokumentami). 

Projekt Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków został sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 

30 października 2012 r. o przystąpieniu do zmiany studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grębków. 

Projekt Studium stanowią: 

• część I Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Grębków – tekst wraz 
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z załącznikiem graficznym w postaci mapy w skali 1:25 000 

• część II Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Grębków – tekst wraz z załącznikiem 

graficznym w postaci mapy w skali 1:25 000. 

Część I i II są załącznikiem do uchwały Rady Gminy Grębków. 

Projekt Studium jest dokumentem uwzględniającym zarówno ustalenia poprzedniego 

studium (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków przyjęte Uchwałą Nr XIV/75/2000 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 27 kwietnia 

2000r.) jako jedne z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy jak również 

wprowadza nowe zapisy dotyczące rozwoju przestrzennego gminy. 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Grębków przedstawiają istniejące 

uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, infrastrukturalne oraz formalno-prawne 

wpływające na rozwój gminy.  

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy przedstawiają założenia jej polityki przestrzennej tj. 

założenia przekształcenia i kształtowania struktury przestrzennej gminy i kierunki rozwoju 

zabudowy, infrastruktury oraz gospodarczego korzystania z zasobów środowiska, w tym 

mogące skutkować oddziaływaniem na środowisko, przedstawiają zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, wskazują wytyczne do sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Główne cele dokumentu: 

1) Cel nadrzędny - poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi 

pomiędzy działalnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego 

i kulturowego; 

2) Cel społeczny: poprawa jakości życia mieszkańców, 

3) Cele gospodarcze:  

• efektywny rozwój rolnictwa, 

• rozwój turystyki i wypoczynku, 

• rozwój usług związanych z obsługą ludności, rolnictwa oraz turystyki i wypoczynku; 

4) Cele przyrodnicze: ochrona walorów wszystkich elementów środowiska przyrodniczego, 

a więc: lasów, dobrych gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także powietrza 

atmosferycznego; 
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5) Cele kulturowe: zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków 

architektury i ich ekspozycji; 

6) Cele przestrzenne: kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności przy planowaniu, 

modernizacji i rozwoju zagospodarowania miejscowości gminnej, w której następuje 

koncentracja ludności. 

Jak wynika z założeń zawartych w kierunkach polityka przestrzenna gminy będzie wyrażać się 

w inicjowaniu działań zmierzających do realizacji celów, uznanych w aktualnych warunkach za 

najważniejsze. Działanie to wymagać będzie wyprzedzającego przygotowywania i uzbrajania 

terenów dla budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz działalności produkcyjnej. 

Podjęte zostaną działania mające na celu poprawę gospodarki ściekowej, w szczególności 

poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Prowadzona będzie 

modernizacja sieci elektroenergetycznych, zapewniająca poprawę parametrów zasilania 

w energię elektryczną mieszkańcom wsi odczuwającym braki w tym zakresie. 

Poprawa obsługi mieszkańców będzie osiągana m.in. przez dostosowywanie systemów 

oświaty i służby zdrowia do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza demograficznych. 

Czynione będą też starania na rzecz rozwoju kultury, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego 

i zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Realizacja celów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej odbywać się będzie 

poprzez wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych prowadzących do uruchamiania lub 

powiększania skali produkcji i usług, a poprzez to do zmniejszania bezrobocia, wzrostu 

zamożności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

W projekcie Studium uwzględniono cele przyrodnicze realizowane poprzez: egzekwowanie 

przepisów prawnych (dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, lasów, ochrony 

gleb), realizację zalesień, współpracę z właściwymi organami ochrony środowiska w celu 

ustanowienie form ochrony przyrody (stosownie do rangi występujących walorów). 

Ochronie wód służyć będą budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz zorganizowany system 

odbioru i utylizacji odpadów stałych. 

Ochrona wartości kulturowych będzie polegała na utrzymaniu należytego stanu technicznego 

obiektów zabytkowych i uzgadnianiu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków wszelkich 

przedsięwzięć w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej, w odniesieniu do obiektów 
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wpisanych do Rejestru Zabytków oraz obiektów zainteresowania konserwatorskiego. 

Wg projektu Studium polityka przestrzenna gminy będzie realizowana poprzez sterowanie 

procesem sporządzania planów miejscowych (kierując się jego wskazaniami) oraz 

egzekwowanie przepisów prawa budowlanego. 

Realizacja powyższych celów wiąże się bezpośrednio ze zmianami w strukturze 

zagospodarowania przestrzennego gminy, będzie miała również wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego, zarówno pozytywny (uregulowanie gospodarki ściekowej oraz odpadami), jak 

również negatywny, przede wszystkim związany z lokalizacją przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

W projekcie Studium obszar gminy został podzielony na tereny o określonym przeznaczeniu. 

Wyznaczono następujące obszary i lokalizacje struktury funkcjonalnej i technicznej gminy:  

• obszary leśne, 

• obszary rolne, 

• wody, 

• obszar projektowanego zbiornika wodnego, 

• ML – obszar zabudowy związanej z gospodarką leśną lub rybacką, 

• PE - obszary powierzchniowej eksploatacji surowców, 

• M - obszary wielofunkcyjne wsi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa, 

• M1 – obszary zabudowy jednorodzinnej, 

• M2 – obszary zabudowy jednorodzinnej i letniskowej, 

• M3 – obszary zabudowy letniskowej, 

• M4 – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

• U, UO, – obszary zabudowy usługowej, w tym celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

• US – obszary zabudowy z usługami sportu, turystyki i rekreacji, 

• ZP, UM - zabytkowe parki dworskie z zabudową mieszkaniową z usługami położone w 

strefie konserwatorskiej „A” i „B”, 

• UK – obszary usług kultu religijnego,  

• PU – obszary zabudowy produkcyjno-usługowej,  

• RP – obszary urządzeń produkcji gospodarki rolnej,  

• ZC  – cmentarze z pasem izolującym, 
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• ZP – zabytkowe parki dworskie, 

• OZE - obszary lokalizowania obiektów odnawialnych źródeł energii - energia słoneczna 

oraz hydroenergetyka, 

• drogi,  

• pas autostrady,  

• granice istniejących i projektowanych obszarów ochrony przyrody i zasobów 

środowiska. 

Dla wskazanych terenów określa się standardy zabudowy, w tym w szczególności: 

• wskaźnik intensywności zabudowy (powierzchnia zabudowy do powierzchni części 

budowlanej działki), 

• procent powierzchni biologicznie czynnej, 

• maksymalna wysokość zabudowy, 

• minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek. 

Projekt Studium odwołuje się do form ochrony ustanowionych przepisami właściwych ustaw 

i rozporządzeń oraz przepisów ustaw wymienionych w treści niniejszej prognozy.  

Dokumentami powiązanymi z projektem Studium są dokumenty strategiczne i planistyczne 

na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym: 

� Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, 

� Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 -2013, 

� Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 

� Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, 

� Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej (z programem działań na lata 2007 – 2013), 

� Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016, 

� Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025, 

� Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

� Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, 

� Krajowy program zwiększania lesistości, 



13 

 

� Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, 

� Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 

z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku, 

� Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2011 

z uwzględnieniem perspektywy lat 2012 -2015,  

� Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa 

Mazowieckiego, 

� Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, 

� Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego 

w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych (Warszawa 2006), 

� Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, 

� Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 

� Plan rozwoju lokalnego dla powiatu węgrowskiego na lata 2008 -2015. Starostwo 

Powiatowe w Węgrowie. Węgrów 2008, 

� Program ochrony środowiska dla powiatu węgrowskiego na lata 2004 – 2011. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004, 

� Strategia rozwoju powiatu węgrowskiego na lata 2007 – 2015. Zarząd powiatu 

węgrowskiego. Węgrów 2007. 

� Plan rozwoju lokalnego gminy Grębków na lata 2007 -2013. Grębków 2007, 

� Program ochrony środowiska dla gminy Grębków na lata 2004 – 2011. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004, 

� Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2006 – 2015. Opis ogólny lasów 

nadleśnictwa (program ochrony przyrody) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w 

Warszawie. 

 

3. Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. 

W niniejszej prognozie jako nadrzędną przyjęto ocenę zgodności określonych w projekcie 

Studium ustaleń w zakresie zagospodarowania terenu z przepisami zawartymi w aktach 

powszechnie obowiązujących oraz z celami określonymi w nadrzędnych dokumentach 

strategicznych, w szczególności stwierdzenie, czy realizacja ustaleń projektu Studium będzie 
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miała wpływ na środowisko przyrodnicze oraz jakiego rodzaju zmiany mogą nastąpić. 

Szczegółowy zakres prognozy determinuje charakter ustaleń projektu Studium i zastosowana 

skala rysunku dla uwarunkowań oraz dla kierunków rozwoju przestrzennego gminy Grębków.  

Informacje zawarte w prognozie zostały opracowane zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy 

i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu podlegającego strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

Stanem odniesienia dla prognozy jest istniejący stan środowiska i zagospodarowania terenu, 

kierunki rozwoju przestrzennego wynikające z projektu Studium, przy założeniu, że systemy 

techniczne realizowane będą zgodnie z ustaleniami projektu Studium. 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe i analizy jakościowe oraz 

identyfikację i wartościowanie możliwych do przewidzenia skutków zmian w środowisku, 

w związku z realizacją zawartych w projekcie Studium założeń przekształcenia i kształtowania 

struktury przestrzennej gminy i kierunków rozwoju zabudowy, infrastruktury oraz 

gospodarczego korzystania z zasobów środowiska. 

Prowadzono prace kameralne oraz terenowe (oględziny wybranych terenów i obiektów, 

rozpoznanie zjawisk). 

Prognoza składa się z dokumentu opisowo-analitycznego oraz części graficznej – planszy 

opracowanej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. 

 

4. Materiały wejściowe. 

Przy opracowywaniu prognozy wykorzystano w szczególności następujące materiały: 

1. Atlas podziału hydrograficznego Polski. Praca zbiorowa pod kierunkiem H. Czarneckiej. 

Część II - Zestawienia zlewni. IMiGW, Warszawa 2005. 

2. Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. PAN, 1994. 

3. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: 

WOOŚ-II.4202 2 2011.TS z dnia 31 października 2011 r. oraz zmiana przedmiotowej 

decyzji decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 grudnia 2012 r. 

znak:DOOŚ-oaI 4202.15 2011 AB.57. 

4. Dombrowski A., Kot H. 2010. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB 140009 
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Dolina Kostrzynia. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. Maszynopis. 

5. Ekofizjografia podstawowa Gminy Grębków. Studio Prac Planistycznych, Siedlce 2012. 

6. Kondracki J. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1988. 

7. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 2002.  

8. Kot H. (red.). 2010. Inwentaryzacja przyrodnicza na trasie projektowanej autostrady A-2 

na odcinku Warszawa – Kukuryki. Wariant wybrany do realizacji nr 4. Zakład Planowania 

Przestrzennego i Badań Ekologicznych EKOS, Siedlce. Maszynopis. 

9. Kot H., Kot Cz., Dombrowski A., Kozik R. 2010. Wyniki inwentaryzacji ptaków lęgowych  

w dolinie górnego Kostrzynia w latach 2009-2010 proponowanego do włączenia  

w granice obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia. Zakład Planowania Przestrzennego  

i Badań Ekologicznych EKOS, Siedlce. Maszynopis. 

10. Kot H., Rzępała M., Rogowiec M., Kaszuba Z., Branowska J. Rogowiec M. 1993. 

Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gminy Grębków. Zakład Badań Ekologicznych 

„EKOS”, Siedlce 

11. Kot H., Wojtowicz B., Kuczborski R. 2009. Inwentaryzacja przyrodnicza na trasach 

projektowanych wariantów autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki. Tom II. 

Inwentaryzacja faunistyczna kręgowców lądowych. Zakład Planowania Przestrzennego 

i Badań Ekologicznych EKOS, Siedlce. Maszynopis. 

12. Liro A. (red.). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja 

IUCN Poland. Warszawa. 

13. Mapa glebowo-rolnicza woj. siedleckiego w skali 1: 100 000. Instytut Uprawy, Nawożenia 

i Gleboznawstwa Puławy. 

14. Mapa topograficzna gminy Grębków w skali 1: 25 000, PPGK Warszawa. 

15. Materiały własne zebrane w terenie na potrzeby niniejszego opracowania.  

16. Obszar Natura 2000 Dolina Kostrzynia. Standardowy Formularz Danych. Strona 

internetowa Ministerstwa Środowiska. 

17. Obszar Natura 2000 Dolina Liwca. Standardowy Formularz Danych. Strona internetowa 

Ministerstwa Środowiska. 

18. Obszar Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka. Standardowy Formularz Danych. Strona 

internetowa Ministerstwa Środowiska 

19. Ocena potrzeb i priorytetów udrożniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście 
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osiągniecia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. Materiał opracowany na 

zlecenie KZGW, Poznań 2010. 

20. Oficjalna strona internetowa gminy Grębków. 

21. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Grębków powiat Węgrów, Woj. Mazowieckie. MBPPiRR Oddział Terenowy 

w Siedlcach, Siedlce 2003. 

22. Opracowanie fizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego zespołu gmin 

Rejonu V, woj. siedleckiego. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne 

Budownictwa „Geoprojekt”, Warszawa 1983. 

23. Plan rozwoju lokalnego gminy Grębków na lata 2007 -2013. Grębków 2007. 

24. Plan rozwoju lokalnego dla powiatu węgrowskiego na lata 2008 -2015. Starostwo 

Powiatowe w Węgrowie. Węgrów 2008. 

25. „Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata od 2006 do 2015 dla Nadleśnictwa Siedlce” 

(opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, Zakład 

Produkcyjny w Siedlcach). 

26. Program ochrony środowiska dla gminy Grębków na lata 2004 – 2011. Przedsiębiorstwo 

Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004. 

27. Program ochrony środowiska dla powiatu węgrowskiego na lata 2004 – 2011. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004. 

28. Przyroda województwa siedleckiego, red. H. Kot. Zakład Badań Ekologicznych „EKOS”, 

Siedlce 1995. 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298).  

30. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego w Warszawie. Warszawa 2006. 

31. Strategia rozwoju powiatu węgrowskiego na lata 2007 – 2015. Zarząd powiatu 

węgrowskiego. Węgrów 2007. 

32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków. 

MBPPiRR Oddział Terenowy w Siedlcach, Siedlce 2000. 

33. Witek T. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (wg gmin). IUNG, Puławy 

1993. 
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34. www.natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl. 

35. www.wios.warszawa.pl. 

36. www.stat.gov.pl. 

 

II. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.  

Oddziaływanie transgraniczne, wychodzące poza granice kraju, nie występuje 

w formie bezpośredniej ze względu na charakter i zakres kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz położenie gminy Grębków w stosunku do granic państwa.  

 

III. Charakterystyka obszaru gminy. 

Gmina Grębków położona jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, 

w południowej części powiatu węgrowskiego. Od wschodu graniczy z gminą Mokobody, od 

południa z gminami Kotuń i Kałuszyn, od zachodu z gminami Wierzbno i Kałuszyn, a od 

północy z gminą Liw.  

Powierzchnia gminy wynosi ok 131 km2. Obejmuje ona grunty 29 miejscowości, w tym 28 

sołectw: Aleksandrówka, Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Gałki, Grębków,  Grodzisk, 

Jabłonna, Kolonia Sinołęka, Kopcie, Kózki, Leśnogóra, Nowa Sucha, Nowa Trzcianka, 

Ogródek, Oszczerze, Pobratymy, Podsusze, Daćbogi Polków, Polków Sagały, Proszew A, 

Słuchocin, Stara Sucha, Stara Trzcianka, Stawiska, Suchodół, Trzebucza, Ziomaki, Żarnówka, 

zamieszkałych przez 4 946 osób. 

Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo: produkcja zbóż i ziemniaków oraz hodowla krów 

mlecznych i trzody chlewnej. Średnie gospodarstwo liczy 10 ha. Funkcjami uzupełniającymi 

są: obsługa ludności i rolnictwa, drobna produkcja rzemieślnicza i przemysłowa oraz 

ograniczona funkcja rekreacyjna (zabudowa letniskowa).  

Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco: 

• użytki rolne – 9819 ha (75,1%), 

• lasy i grunty leśne – 2195 ha (16,8%) 

• pozostałe grunty – 1062 ha(8,1%). 
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1. Charakterystyka stanu poszczególnych elementów środowiska z uwzględnieniem 

zależności między nimi. 

1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. 

Obszar gminy Grębków położony jest w obrębie obniżenia podlaskiego wchodzącego w skład 

platformy wschodnioeuropejskiej. Na starym podłożu krystalicznym zalega pokrywa 

osadowa. Podłoże archaiczno-proterozoiczne tworzą granitoidy oraz sfałdowane 

i zmetamorfizowane skały krystaliczne (gnejsy, łupki krystaliczne, amfibolity poprzebijane 

intruzjami skał magmowych głębinowych (gabra, sjenity, granitoidy) i wulkanicznych 

(bazalty). Pokrywę tworzą skały górnego prekambru, starszego paleozoiku, permu, jury, 

kredy, oligocenu, miocenu, pliocenu i czwartorzędu. Grubość pokrywy wypełniającej 

obniżenie podłoża wynosi od 1000 do 4000 m. Utwory kredy reprezentowane są przez 

margle, wapienie, kredę piszącą i piaski. Oligocen tworzą osady morskie wykształcone 

w postaci piasków kwarcowo-glaukonitowych. Miocen reprezentują utwory śródlądowe 

w postaci piasków kwarcowych, pyłów i iłów z wkładkami węgla brunatnego. Pliocen 

wykształcony jest w postaci iłów pstrych, mułków i piasków drobnych.  

Czwartorzęd pozostawił osady trzech zlodowaceń: podlaskiego, południowopolskiego 

i środkowopolskiego oraz osady współczesne (utwory holoceńskie). Miąższość osadów 

czwartorzędowych wynosi od 75 do 150 m 

Na obszarze gminy przestrzenne rozmieszczenie przypowierzchniowych warstw gruntów do 

głębokości 4,5 m poniżej terenu w podziale na utwory plejstoceńskie i holoceńskie 

przedstawia się następująco:  

Utwory plejstoceńskie:  

• na przeważającej, prawie płaskiej części terenu gminy, w obrębie wysoczyzny 

morenowej występują gliny, piaski, żwiry oraz mułki. Są to utwory akumulacji 

lodowcowej, wodnolodowcowej i eolicznej. Przeważają gliny (zwarte 

i twardoplastyczne) oraz piaski i żwiry o zróżnicowanej frakcji, średniozagęszczone, 

miejscami zagęszczone. Są to utwory stanowiące grunty nośne korzystne dla 

budownictwa;  
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• w rejonie wsi: Grębków, Polków Sagały, Podsusze, Stawiska, Trzebucza i Żarnówka 

występują piaski i żwiry czołowomorenowe. Są to piaski drobnoziarniste z domieszką 

żwirów i kamieni stanowiące grunty nośne korzystne dla budownictwa;  

• w okolicach wsi: Podsusze, Pobratymy, Suchodół, Polków Sagały, występują piaski 

eoliczne. Są to sypkie piaski drobne i średnie. Grunty zbudowane z tych utworów są 

mało korzystne dla budownictwa z uwagi na możliwość przemieszczeń.  

Utwory holoceńskie:  

• dna dolin rzek Liwiec, Kostrzyń, Śmierdziucha, pozostałych dopływów Kostrzynia oraz 

obniżenia terenu wypełnione są utworami aluwialno-deluwialnymi w postaci mułków 

i piasków. Są to namuły, gliny pylaste, mułki oraz piaski pylaste drobne. Są to grunty 

nieskonsolidowane, nawodnione, niekorzystne dla budownictwa. 

• w dolinie Liwca fragmentarycznie występują torfy będące utworami akumulacji 

bagiennej, stanowiące grunty nie nadające się do bezpośredniego posadowienia 

budynków.  

Współczesna rzeźba terenu gminy Grębków jest wynikiem działalności czynników 

rzeźbotwórczych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego oraz procesów denudacyjnych 

z okresu zlodowacenia północnopolskiego, następnie była modyfikowana przez procesy 

rzeźbotwórcze holocenu. 

Cały obszar gminy położony jest w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej, miejscami lekko 

falistej, o wysokościach względnych około 5,0 m i spadkach terenu do 5%. Powierzchnię 

wysoczyzny morenowej urozmaicają doliny Kostrzynia i Liwca oraz ich dopływów, wzgórza 

i pagóry moreny czołowej morenowe (o wysokościach względnych od 5,0 m do 30,0 m 

i nachyleniu zboczy 5-10%). Wzgórza i pagóry występują w centralnej i zachodniej części 

gminy w rejonie wsi: Polków Sagały, Podsusze, Grębków, Żarnówka, Stawiska i Trzebucza. Na 

północ od doliny Śmierdziuchy w rejonie wsi Podsusze, Pobratymy, Suchodół i Polków Sagały 

występują pola piasków eolicznych, o nierównych powierzchniach.  

Północno-wschodnie tereny gminy położone są w dolinie Liwca. Przez wschodnią część gminy 

przebiega dolina Kostrzynia, z którą powiązane są doliny jego dopływów: dopływu 

z Czarnowęża (Tymianki), dopływu spod Trzcianki Starej, Śmierdziuchy. Przez południowo-

zachodnie tereny gminy przepływa Gawroniec, lewobrzeżny dopływ Kostrzynia. Północną 
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granicę gminy wyznacza dolina Strugi – lewobrzeżnego dopływu Liwca. 

Wysokości bezwzględne wahają się od 123 m n.p.m. ( w dolinie Liwca, w północnej części 

gminy) do 195 m n.p.m. (w zachodniej części gminy). 

1.2. Zasoby naturalne. 

Na terenie gminy eksploatowane jest kruszywo naturalne w postaci piasków  ze żwirem. 

Eksploatacja odbywa się na potrzeby budownictwa indywidualnego i drogownictwa. Obecnie 

udzielono koncesji na eksploatację kruszywa ze złoża położonego w miejscowości Żarnówka 

(powierzchnia terenu górniczego 21 832,5 m2).  

Udokumentowano złoże kruszywa naturalnego w Trzebuczy  wynoszące 46 tys. ton – 

aktualnie nieeksploatowane. 

Na północ od wsi Trzebucza znajduje się bardzo małe i w znacznej części już 

wyeksploatowane złoże mieszanki piaskowo-żwirowej. 

Na obszarze gminy występuje 5 rejonów perspektywicznych złóż surowców budowlanych. Są 

to następujące rejony:  

1) Suchodół-Krypy z piaskami i piaskami ze żwirem o zasobach szacunkowych -200 tys. 

m3, 

2) Grębków z piaskami o zasobach szacunkowych -200 tys. m3, 

3) Leśnogóra z piaskami ze żwirem i piaskami o zasobach szacunkowych -500 tys. m3, 

4) Stawiska z piaskami ze żwirem o zasobach szacunkowych -300 tys. m3, 

5) Trzebucza z piaskami ze żwirem i piaskami o zasobach szacunkowych -250 tys. m3. 

Wcześniej kruszywo eksploatowano m.in. we wsiach Grębków, Jabłonna, Podsusze, 

Trzebucza, Leśnogóra, Stawiska. 

Na terenie gminy w miejscowości Ziomaki prowadzone są prace poszukiwawcze gazu 

łupkowego (zgodnie z koncesją Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.) 

 

1.3. Gleby. 

Na obszarze gminy gleby są mało zróżnicowane pod względem typologicznym. Na 

wysoczyźnie, wśród gruntów ornych, dominują gleby brunatne wyługowane 
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i pseudobielicowe – wytworzone z glin lub piasków gliniastych. Inne typy gleb występujące na 

terenie gminy to czarne ziemie właściwe i zdegradowane, czarne ziemie piaszczyste, piaski 

murszaste oraz sporadycznie mady piaszczyste. 

Według klasyfikacji gleboznawczej w gruntach ornych przeważają gleby średniej jakości (IVa-

IVb) - 41,7% powierzchni gruntów ornych. Gleby słabe i najsłabsze (klasa V, VI, VIz) zajmują 

34,4% powierzchni, a gleby dobre ( klasa IIIa – IIIb) zajmują 23,9% powierzchni gruntów 

ornych. 

Użytki zielone występują w dolinach Kostrzynia i Śmierdziuchy oraz w dolinach mniejszych 

cieków.  

Uwzględniając bonitację gleb, rozkład udziału procentowego w ogólnej powierzchni gleb 

gminy Grębków przedstawia się następująco:  

• III klasa -23,9% gruntów ornych i 4,4% użytków zielonych,  

• IV klasa -41,7% gruntów ornych i 36,1% użytków zielonych,  

• V klasa -: 21,5% gruntów ornych i 46,4% użytków zielonych,  

• VI klasa -11,5% gruntów ornych i 12,3% użytków zielonych,  

• VIz klasa -1,4% gruntów ornych.  

W strukturze bonitacyjnej gleb pod gruntami ornymi i użytkami zielonymi nie występują 

gleby klas I i II.  

Większość gleb gminy Grębków – 84% - ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny i wymaga 

wapnowania. 

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG (Puławy 1994) wynosi dla gminy 

Grębków 62,1 pkt.  

 

1.4. Wody. 

Gmina Grębków położona jest w dorzeczu Bugu. Sieć hydrograficzną tworzą rzeki: Liwiec (Fot. 

1.), Kostrzyń (Fot. 2.), dopływy Kostrzynia: Gawroniec uchodzący do Kostrzynia poza 

granicami gminy przepływający przez jej południowo-zachodnie tereny, dopływ z Czarnowęża 

(Tymianka), dopływ spod Trzcianki Starej, Śmierdziucha oraz Struga (lewobrzeżny dopływ 

Liwca) stanowiąca północną granicę gminy i inne mniejsze cieki.  
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Fot. 1. Rzeka Liwiec. 

 

Fot. 2. Rzeka Kostrzyń. 

 

Liwiec będący lewobrzeżnym dopływem Bugu przepływa przez północno-wschodnie 

i północne krańce gminy. Rzeka na tym odcinku jest nieuregulowana i silnie meandruje.  

Przeważająca część obszaru gminy Grębków leży w zlewni rzeki Kostrzyń będącej 

największym lewobrzeżnym dopływem Liwca. Na odcinku przebiegającym przez gminę 

Grębków rzeka zachowała naturalny charakter. Średni roczny przepływ Kostrzynia 

w przekroju wodowskazowym Jagodne wynosi 2,77 m3/s.  
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Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są starorzecza w dolinach Kostrzynia i Liwca, oczka 

śródbagienne, wypełnione wodą dna zagłębień bezodpływowych.  

Wpływ na stan zasobów wód oraz uwarunkowania przyrodnicze mają stawy rybne, które 

stanowią ok. 0,5% użytków rolnych gminy. Do największych należą: 

• obiekt stawowy „Gałki” w m. Gałki, o powierzchni 28,00 ha, o znaczeniu 

gospodarczym (Fot. 1), 

• obiekt stawowy „Nowa Sucha” w m. Nowa Sucha, o powierzchni 68,76 ha, 

o znaczeniu gospodarczym, 

• obiekt stawowy „Chojeczno” w m. Gałki, o powierzchni 32,00 ha (pod zalewem 

16,48 ha), o znaczeniu gospodarczym, 

• stawy w miejscowości Trzebucza (hodowla i rekreacja). 

Fot. 3. Stawy „Gałki”. 

 

Ponadto na terenie gminy znajdują się niewielkie pojedyncze stawy o innym przeznaczeniu 

oraz młynówki (w Proszewie B i w Słuchocinie). 

Główne cieki występujące na opisywanym terenie tworzą wodne korytarze ekologiczne 

o dużym znaczeniu.  

Rzeki Liwiec i Kostrzyń oraz ich doliny stwarzają dobre warunki bytowania dla wielu gatunków 

zwierząt, głównie kręgowców. Lokalnie występują dobre warunki dla licznych grup 

bezkręgowców wodnych. Wiele gatunków migruje z większych rzek do mniejszych. W tym 

przypadku takie migracje mogą mieć miejsce z Bugu poprzez Liwiec do Kostrzynia oraz jego 

dopływów. 
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Barierą dla migracji gatunków wodnych, obok niewielkich zasobów wody w rzekach, są 

budowle piętrzące. Na terenie gminy obiekty te znajdują się na rzece Kostrzyń (próg i jaz) 

oraz na ciekach: Śmierdziucha i dopływ spod Trzcianki Starej.  

Obszary bagien i mokradeł są stosunkowo niewielkie, w dużej części przekształcone 

w wyniku działań melioracyjnych. Występują one w dolinie Liwca oraz Kostrzynia i jego 

dopływów w różnym stopniu powiązania. 

Wg badań WIOŚ stan ekologiczny wód rzeki Kostrzyń sklasyfikowany został jako dobry. 

Przeprowadzone badania wykazały, iż wartości wskaźników charakteryzujących elementy 

biologiczne oraz fizyko-chemiczne jakości wód odpowiadały wartościom przypisanym 

dobremu stanowi ekologicznemu wód. W odniesieniu do elementów fizykochemicznych 

wartość wskaźników odpowiadała bardzo dobremu stanowi wód. 

Stan ekologicznych wód Liwca (w punkcie pomiarowo-kontrolnym Mokobody) określony 

został jako słaby, przyczyną tego stanu były niezadawalające wartości elementów 

biologicznych (makrobezkręgowce bentosowe) – na poziomie charakterystycznym dla 

słabego stanu ekologicznego wód oraz elementów fizykochemicznych (BZT5 oraz azot 

Kjeldahla) na poziomie poniżej stanu dobrego. Stan chemiczny określony został jako poniżej 

stanu dobrego – przekroczone średnioroczne i maksymalne stężenia benzo/g,h,i/perylenu 

oraz indeno/1,2,3-cd/pirenu. Jakość wód Liwca poprawia się poniżej ujścia Kostrzynia, 

w punkcie pomiarowo-kontrolnym Paplin, wyniki prowadzonych badań jakości wód 

wskazują, iż ich stan ekologiczny określony został na umiarkowany – poprawie uległy 

elementy biologiczne.  

 

Następstwem degradacji wód jest ograniczenie możliwości ich użytkowania, jak również 

zagrożenie dla stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych.  

Głównym celem gminy powinna być ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich 

jakości i zapobieganie zanieczyszczaniu realizowane przez:  

• zapobieganie zmniejszaniu się zasobów wód powierzchniowych,  

• stałe ograniczanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych,  

• przywracanie jakości wód do stanu wynikającego z ich funkcji ekologicznych oraz 

sposobów użytkowania. 
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Wody pierwszego poziomu wodonośnego, występujące w utworach czwartorzędowych, 

stwierdza się na różnych głębokościach. Głębokości te są uzależnione od ukształtowania 

terenu oraz od głębokości zalegania utworów nieprzepuszczalnych. 

Na obszarach wysoczyznowych, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego występuje 

na różnych głębokościach i jest zależne od wyniesienia ponad okoliczne dna dolin oraz 

od układu warstw nieprzepuszczalnych. W strefie tej przeważają tereny gdzie woda 

gruntowa występuje głębiej niż 3 m od powierzchni terenu. Zwierciadło wód pierwszego 

poziomu wodonośnego na obszarach dolin, obniżeń i zagłębień bezodpływowych, występuje 

na głębokości zazwyczaj do 1 metra od powierzchni terenu.  

Występowanie bagien, mokradeł i torfowisk wiąże się z płytkim zaleganiem wód 

gruntowych. Spotykamy je w obrębie dolin i innych obniżeń terenu. Niezbyt głęboko wcięte 

koryta rzek oraz niewielkie nachylenie terenu w dolinach powodują słabe drenowanie 

gruntu. 

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności gminy Grębków w wodę jest poziom wodonośny 

zalegający w warstwach utworów czwartorzędowych. Wody podziemne z tego poziomu 

ujmowane są w studniach głębinowych we wsiach: Grębków, Gałki, Jabłonna, Leśnogóra, 

Polków Sagały, Stawiska, Sucha.  

Większość mieszkańców gminy zaopatruje się w dobrej jakości wodę z wodociągów. Jednak 

w gminie są wsie niezwodociągowane, w których ludność zaopatruje się w wodę ze studni 

kopanych. Są to wsie: Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki Gałki, Jabłonna, Kózki, Stara 

i Nowa Sucha, Słuchocin, Kol. Sinołęka, Stara i Nowa Trzcianka i Żarnówka. 

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem stopnia izolacji pierwszego użytkowego 

poziomu wodonośnego przez utwory nieprzepuszczalne lub słabo przepuszczalne. 

W południowej, centralnej i północnej części gminy poziom ten jest średnio izolowany. Doliny 

Liwca i Kostrzynia oraz tereny położone w ich sąsiedztwie są pozbawione warstwy trudno 

przepuszczalnej izolującej wody pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego przed 

przenikaniem zanieczyszczeń.  
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1.5. Klimat. 

Zgodnie z wykonaną przez R.Gumińskiego regionalizacją klimatyczną Polski dla potrzeb  

rolnictwa gmina Grębków położona jest w klimatycznej Dzielnicy Środkowej. E. Romer zalicza 

badaną gminę do Klimatów Wielkich Dolin, do Krainy Chełmsko-Podlaskiej.  

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski W. Okołowicza obszar gminy Suchożebry znajduje 

się w granicach Mazowiecko-Podlaskiego regionu klimatycznego.  

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,4°C, średnia temperatura najcieplejszego 

miesiąca wynosi 17,8°C, natomiast najchłodniejszego -4,4°C. Średnio w roku jest 130 dni 

z przymrozkiem. Okres bezprzymrozkowy trwa 165 dni, a okres wegetacyjny - 210 dni.  

Na terenie gminy suma opadów wynosi 550 mm rocznie. Najniższe opady notowane są 

w styczniu-kwietniu (średnio miesięcznie 30 mm), natomiast najwyższe w lipcu (86 mm). Na 

obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. Średnia prędkość wiatru wynosi 3,0 m/sek.  

Na obszarze gminy wilgotność względna wynosi 82%. Największą wilgotnością względną 

charakteryzują się tereny położone w obrębie dolin i obniżeń terenu. Związane jest to 

głównie z płytkim zaleganiem wód gruntowych.  

Zjawiskiem ściśle związanym z temperaturą powietrza i wilgotnością powietrza jest mgła. 

Średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 52. Mgły najczęściej występują w miesiącach 

jesienno-zimowych (IX-XII 7,5-6,5 dnia). Lokalnie mgły występują najczęściej w dolinach 

i obniżeniach oraz na terenach o podwyższonej wilgotności powietrza.  

Średnia roczna wielkość zachmurzenia na terenie gminy wynosi 6,5 stopnia pokrycia nieba 

w skali 10 stopniowej. Największym zachmurzeniem charakteryzuje się okres od listopada do 

lutego, minimalne zachmurzenie występuje w czerwcu i sierpniu. Zachmurzenie nie wykazuje 

zmienności przestrzennej.  

 

1.6. Zabytki i dobra materialne. 

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy zespoły dworsko-pałacowe:  

• Gałki - dwór murowany z 1876 r. oraz założenia parkowe (drzewostan wielogatunkowy 

o zróżnicowanym wieku; 
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• Nowa Sucha – dwór drewniany, skansen oraz założenia parkowe (drzewostan 

wielogatunkowy, pomnik przyrody, stawy) – XVIII-XIX w.; 

•  Proszew B– dwór drewniany oraz założenia parkowe (drzewostan wielogatunkowy, 

pomniki przyrody) – I połowa XIX w.. 

Ponadto, na gruntach wsi Leśnogóra, znajduje się stanowisko archeologiczne ujęte 

w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 28/1748. 

 

1.7. Krajobraz. 

Krajobraz gminy można scharakteryzować jako kulturowy (Fot. 4 i 5). Najcenniejszym 

elementem krajobrazu są, stanowiące w większości odrębne układy przyrodnicze, doliny 

rzeczne (ok. 19% powierzchni gminy). Zauważalne jest znaczne nasycenie krajobrazu 

elementami przyrodniczymi, a jego jakość podnoszą obszary objęte ochroną (Natura 2000). 

Mozaika przyrodniczych elementów krajobrazu, ich nasycenie w szczególności obecność 

kompleksów leśnych, nadrzecznych lasów i zadrzewień oraz kęp i zadrzewień śródpolnych ma 

duże znaczenie dla długości ekotonu polno-leśnego, wzbogacającego różnorodność 

biologiczną. Urozmaiceniem krajobrazu, mającym wpływ na stan bioróżnorodności tego 

terenu, są również zbiorniki wodne (naturalne – starorzecza i oczka wodne, sztuczne – 

powstałe w wyniku wydobywania surowców) oraz stawy rybne. 

Fot. 4. Krajobraz kulturowy – dolina Liwca.  

 

Rzeki Kostrzyń i Liwiec na terenie gminy Grębków płyną w naturalnie meandrujących 

korytach. Dopływy Kostrzynia są w części uregulowane.  
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Fot. 5. Krajobraz kulturowy – dolina Kostrzynia. 

 

1.8. Stan powietrza atmosferycznego. 

Na terenie gminy nie prowadzono monitoringu stanu powietrza atmosferycznego. W 2011 r. 

WIOŚ w Warszawie przeprowadził roczną ocenę w nowym układzie stref. Gmina Grębków 

znalazła się w strefie mazowieckiej – PL1404 (powierzchnia strefy 34841 km2). Z danych 

WIOŚ w Warszawie opublikowanych w „Rocznej ocenie jakości powietrza w woj. 

mazowieckim za rok 2011” wynika, że w strefie mazowieckiej:  

• pył zawieszony PM10 (poziom dopuszczalny śred. rok – 40µg/m3, śr.24h – 50µg/m3) – 

strefa mazowiecka 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). 

• pył zawieszony PM2.5 (poziom dopuszczalny śred. rok – 25µg/m3 z marginesem tolerancji 

28µg/m3), - 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) dla całej strefy mazowieckiej, 

stężenia PM 2.5 przekraczają poziom docelowy- klasa C2;  

• benzo/a/piren w pyle PM10 (poziom dopuszczalny śred. rok – 1ng/m3) – strefa 

mazowiecka 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). 
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Jak podaje WIOS wielkość emisji benzo/a/pirenu jest większa w sezonie grzewczym oraz na 

terenach gdzie dominuje emisja niska z indywidualnie ogrzewanych budynków. 

Dla pozostałych zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, 

ołów oraz arsen, kadm i nikiel w pyle PM10, jak również ozonu – poziomy stężeń mieściły się 

poniżej wartości poziomów dopuszczalnych.  

 

1.9. Charakterystyka biosfery. 

Najwyższym poziomem różnorodności biologicznej na terenie gminy Grębków odznaczają się:  

• doliny rzek, w szczególności Liwca i Kostrzynia,  

• kompleks leśny położony na południowy-wschód od miejscowości gminnej – uroczysko 

Stawiska. 

Doliny rzek wyróżniają się zarówno z uwagi na zasiedlające je cenne zespoły roślin z rzadkimi 

roślinami, jak i występujące tam gatunki zwierząt, w szczególności wyjątkowo zróżnicowaną 

awifaunę.  

W koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej opracowanej przez Światową Unię Ochrony Przyrody 

(IUCN) środkowa i wschodnia część gminy Grębków (około 70% powierzchni gminy) znajduje 

się w granicach obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym dla terenu nizin peryglacjalnych 

13k Obszar Siedlecki. Jest to rozległy obszar obejmujący m.in. dolinę górnego i środkowego 

Liwca oraz doliny: Kostrzynia i Muchawki, a także rozciągające się na terenie woj. lubelskiego 

–„Lasy Łukowskie”.  

 

1.9.1. Lasy – zbiorowiska leśne. 

W gminie Grębków lasy zajmują 2 178,6 ha, co sprawia, iż wskaźnik lesistości wynosi ok. 

17 %.  

Na terenach leśnych największą powierzchnię zajmują siedliska lasowe wytworzone na 

glebach żyznych z piasków i żwirów, wśród których dominujący typ siedliskowy lasu to las 

świeży (37,2 % ogólnej powierzchni) i las mieszany świeży (20 %). Znacznie mniejszy jest 

udział siedlisk borowych które w sumie stanowią ok. 30% powierzchni terenu. Na glebach 

bielicowych wytworzonych z piasków lodowcowych jest to bór świeży (16,5 %), a na glebach 
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bielicowych właściwych, podścielonych gliną - bór mieszany świeży (13,2%). Na siedliskach 

wilgotnych w znikomej powierzchni występuje natomiast bór mieszany wilgotny (1,95 ha). 

Dominującym gatunkiem na terenach leśnych gminy jest sosna. Na siedliskach borowych jest 

głównym gatunkiem tworzącym drzewostan, zajmując łączną powierzchnię 316,90 ha. 

Drugim gatunkiem panującym jest dąb (Quercus L.), zajmujący ok 35,5 ha. Jako trzeci gatunek 

panujący wyróżnia się olsza (Alnus Mill.), zajmująca 33,4 ha a najmniejszą powierzchnię 

zajmuje brzoza (Betula L.) tj. ok. 13,34 ha. Gatunkami domieszkowymi są: modrzew 

europejski (Larix decidua), świerk pospolity (Picea abie L.) osika (Populus tremula L.) , grab 

(Carpinus betulus L.), lipy (Tilia), klon (Acer L.) czy wiąz (Ulmus L.). Z gatunków podszytowych 

wyróżnić można jałowiec pospolity (Juniperus communis L.), leszczynę pospolitą (Corylus 

avellana L.), trzmielinę pospolitą (Euonymus europaeus L.), jarząb (Sorbus aucuperia L.), 

wierzby krzewiaste (Salix viminalis L.), kruszynę (Frangula alnus Mill.) oraz czeremchę (Padus 

Mill.).  

W drzewostanie dominują drzewostany w IV (61-80 lat) i III (41-60 lat) klasach wieku, które 

zajmują odpowiednio 314,36 i 152,63 ha. Znaczny jest też udział drzewostanów w V klasie 

wieku (81-100 lat) tj. 72,82 ha, natomiast udział drzewostanów najstarszych i najmłodszych 

jest najmniejszy i zajmuje on łącznie niecałe  56 ha.  

Ze względu na stosunki wilgotnościowe, dominującym typem siedlisk na całym obszarze 

gminy Grębków są siedliska świeże. Zespoły leśne występujące w dolinach rzek i ich 

sąsiedztwie reprezentowane są przez: 

1) Zespół: Leucobryo-Pinetum Mat. (1962) 1973. - suboceaniczna odmiana boru świeżego – 

napotkać w niej można sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.) z domieszką brzozy 

brodawkowatej (Betula pendula Roth). W runie występuje natomiast borówka czernica 

(Vaccinium myrtilius) lub w postaci mszystej z gatunkami: rokietnik pospolity (Entodon 

Pleuroziium schreberi), widłoząb kędzierzawy (Dicranum undulatum) i gajnik lśniący 

(Hylocomium splendens), głównie na obrzeżach dolin rzecznych. 

2) Zespół: Salicetunpentatron-cinereae (Almq.1929) Pass.1961. Zespół ten występuje 

w postaci zarośli na terenach podmokłych, w dolinach cieków, rzek i strumieni. 

Gatunkami dominującymi są wierzby: pięciopręcikowa (Salix pentada), szara zwana 

także łozą (Salix cinerea), wierzba czerniejąca (Salix myrsinifolia= Salix nigricans) 

i kruszyna (Frangula alnus). 
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3) Zespół: Circaeo-Alnetum Oberd. 1953 - łęg olszowo-jesionowy - występuje w lekko 

zabagnionych dolinach rzek i mniejszych ciekach wodnych, często w kompleksie 

z olsami. Drzewostan zbudowany jest z olszy czarnej (Alnus glutinosa) i jesionu 

wyniosłego (Fraxinus excelsior). Bujnie rozwinięte runo o charakterze ziołorośli 

zróżnicowane jest na kilka warstw, gdzie dominują okazałe byliny. W najwyższej 

warstwie runa panuje pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) Zespół ten porasta 

wilgotniejsze siedliska w dolinie Kostrzynia i jego dopływów. 

4) Zespół: Ribo nigri Alnetum Sol. Górn. 1975 mscr.- ols. Zespół ten charakteryzuje się 

dominującą rolą olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) i strukturą kępowo-dolinkową. 

Powstaje w wyniku sukcesji łozowisk, szuwarów i torfowisk niskich. Na terenie gminy 

występuje w peryferyjnych częściach dolin. Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest 

porzeczka czarna (Ribes nigrum). W zagłębieniach między kępami zachowuje się 

roślinność szuwarowa. 

 

1.9.2. Zbiorowiska łąkowe. 

Zbiorowiska łąkowe powstały w wyniku przekształcenia się zbiorowisk siedlisk zabagnionych 

i podmokłych. Ten kierunek przemian związany jest z procesem grądowienia dolin. Proces 

ten jest nieodwracalny i w przyszłości może doprowadzić do zaniku istniejących siedlisk 

z całkowitą przemianą roślinności. Poniżej podano gatunki florystyczne typowe dla siedlisk 

łąkowych, występujące w dolinach rzek: 

1) Zespół: Arrhenatheretum medioeuopaeum (Br. –Bl. 1925) Koch 1926. – łąka rajgrasowa. 

Zespół ten występuje na siedliskach świeżych w dolinach Kostrzynia i jego dopływów. 

Gatunkami charakterystycznymi tego zespołu są rajgras wyniosły (Arrhenatherum 

elatius), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa) 

oraz szczaw rozpierzchły (Rumex thyrsiflorus). 

2) Zespół Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Libb. 1931 – szuwar mozgowy. 

Wykształcił się w miejscach o wzmożonym ruchu wód wgłębnych i powierzchniowych. 

3) Zespół Holcus lanatus L. (Koch 1926 n.n.) Libb. 1931 – kłosówka wełnista. Zespół ten 

porasta powierzchnie o silnie rozpulchnionej wierzchniej warstwie gleby. 

 



32 

 

1.9.3. Zbiorowiska wodne i szuwarowe 

W niewielkich zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy wykształciły się tam 

zbiorowiska wodne. W akwenach tych stwierdzono przede wszystkim zespół rdestnicy 

pływającej (Potamogeton natans). Innymi napotkanym gatunkami są krwawnica pospolita 

(Lythrum salicaria), kosaciec żółty (Iris pseudacorus) oraz mozga trzcinowata (Phalaris 

arundinacea). Z kolei w obniżeniach terenu oraz strefach przybranych zbiorników wodnych 

najczęściej występują zbiorowiska roślin szuwarowych, reprezentowane przez takie zespoły, 

jak: Iridetum pseudacori Eggler 1933 - kosaciec żółty, Caricetum acutiformis Sauer 1937, - 

turzyca błotna, Caricetum gracilis (Graeben. Et Hueck) R. Tx.1937 - turzyca zaostrzona, 

Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926) Libb. 1931- mozga trzcinowata. Zespoły Caricetum 

rostratae Ruebel 1912 - turzyca dziubkowata i następujący po niej Caricetum 

appropinguatae (Koch 1926) Soó.1938 turzyca tunikowa, zarastają doły potorfowe doliny 

Kostrzynia. 

Siedliska podmokłe i bagienne występują w niewielkich ilościach. Odznaczają się dużymi 

walorami widokowymi, ale są trudno dostępne z uwagi na podmokłe podłoże, często 

stagnującą na powierzchni wodę i bujną roślinność. Niesprzyjający mikroklimat, bardzo mała 

odporność roślinności i elementów siedliskowych wskazuje na potrzebę ich wyłączenia 

z użytkowania rekreacyjnego. Koniecznym jest otoczenie tych rejonów ochroną, zwłaszcza 

w zakresie stosunków wodnych, aby ich stan równowagi nie został zakłócony, są one bowiem 

ważnymi elementami środowiska przyrodniczego gminy i systemów ekologicznych. 

 

1.9.4. Charakterystyka faunistyczna 

Z uwagi na zróżnicowanie siedliskowe (cieki, łąki, kompleksy stawów rybnych, pola uprawne 

i obszary leśne) największą grupę kręgowców stanowią ptaki. Napotkać można więc ptaki 

szuwarowe, wodne, leśne oraz ptaki związane z odkrytym krajobrazem rolniczym. Największe 

skupienie awifauny lęgowej, zwłaszcza rzadkich stanowisk gatunków, wykazano w dolinie 

Liwca oraz w południowej części doliny Kostrzynia. 

W latach 1983-1992, w na terenie gminy Grębków stwierdzono występowanie 119 lęgowych 

i prawdopodobnie lęgowych gatunków ptaków oraz 7 przelotnych. Wśród występujących 

gatunków ptaków szczególną uwagę należy zwrócić na. bataliona (Philomachus pugnax)- 
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gatunek silnie zagrożony wyginięciem, którego można spotkać w dolinie rzeki Liwiec. 

Z gatunków zagrożonych i potencjalnie zagrożonych zanotowano występowanie kulika 

wielkiego (Numenius arquata) oraz podróżniczka (Luscinia svecica), zielonki (Porzana parva) 

i rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus). Do gatunków nie zagrożonych wyginięciem, 

ale wpisanych na listę Czerwonej Księgi należą bąk zwyczajny (Botaurus stellaris), bielik 

zwyczajny (Haliaeetus albicilla), orlik krzykliwy (Clanga pomarina) i rybitwa 

białowąsa(Chlidonias hybrida). Najdłuższą listę stanowią pozostałe ptaki nie zagrożone 

wyginięciem. 

Na terenie gminy Grębków  stwierdzono występowanie 28 gatunków ssaków. Należą do nich 

duże ssaki kopytne (Artiodectyla), takie jak łoś (Alces alces), dzik (Sus scrofa) i sarna 

(Capreolus capreolus), a także ssaki drapieżne (Carnivora): lis (Vulpes vulpes), kuna leśna 

(Martes martes) i domowa (Martes foina), gronostaj (Mustela erminea), łasica łaska (Mustela 

nivalis). Z innych gatunków spotkać można również piżmaka (Ondatra zibethicus), wiewiórkę 

pospolitą (Sciurus vulgaris), jeża (Erinaceus europaeus), zająca szaraka (Lepus europaeus), 

nietoperze (Chiroptera) oraz liczne gryzonie (Rodentia): mysz domową (Mus musculus), polną 

(Apodemus agrarius), leśną (Apodemus flavicollis) i zaroślową (Apodemus sylvaticus), nornika 

zwyczajnego (Microtus arvalis), nornicę rudą (Myodes glareolus) i inne. 

Na terenie gminy Grębków występują także objęte ochroną ssaki środowiska wodnego – bóbr 

europejski (Castor fiber) oraz wydra europejska (Lutra lutra), które spotkać można w dolinie 

rzeki Liwiec. 

Bogactwo gatunkowe płazów i gadów na omawianym terenie jest, podobnie jak w samej 

Polsce, niezwykle małe. Większość gatunków płazów występuje głównie w pobliżu stawów 

rybnych w Nowej Suchej i Gałkach oraz szeregu małych zbiorników wodnych położonych 

w dolinie rzeki Liwiec i Kostrzyń. Dotychczas potwierdzono występowanie 11 gatunków tych 

kręgowców: kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona 

(Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla arboreta), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), 

traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), żaba zielona (Rana ridibundus), żaba wodna (Rana 

esculenta), żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba trawna (Rana temporaria) oraz żaba 

moczarowa (Rana arvalis) Ponadto na obszarze Ostoi Nadliwieckiej spotkać można również 

jeszcze jeden gatunek płazów – ropuchę paskówkę (Bufo calamita) oraz 4 gatunki gadów, do 

których należą: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), 
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zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) i żmija zygzakowata (Vipera berus). Wszystkie 

wymienione gatunki płazów i gadów podlegają prawnej ochronie gatunkowej. 

W gminie Grębków zaobserwowano 20 gatunków ryb, przy czym wszystkie są pospolite 

i szeroko rozpowszechnione w całej Polsce.  

Wody gminy zasiedlają wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), miętus (Lota lota), piskorz 

(Misgurnus fossilis), koza (Cobitis taenia), a w starorzeczach napotkać można różankę 

(Rhodeus sericeus amarus). Z innych pospolitych gatunków ryb występują jelec (Leuciscus 

leuciscus), kiełb (Gobio gobio), ukleja (Alburnus alburnus), leszcz (Abramis brama), kleń 

(Leuciscus cephalus), jaź (Leuciscus idus), śliz (Nemachilus barbatulus), okoń (Perca fluviatilis), 

szczupak (Esox Lucius), płoć (Rutilus rutilus), słonecznica (Leucaspius delineatus). 

Ważnym miejscem występowania bezkręgowców wodnych są stawy w dolinie Kostrzynia oraz 

rzeki – Liwiec i Kostrzyń. W wodach tych zauważono ważkę latkę wiosenną (Coenagrion 

lunulatum) oraz mięczaki: skójkę malarską (Unio pictorum) i gruboskorupową (Unio crassus), 

zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus), a także pijawkę lekarską (Hirudo medicinalis) 

i poczwarówki – zwężoną (Vertigo angustior) i jajowatą (Vertigo moulinsiana). 

 

2. Ochrona prawna środowiska. 

Na obszarze gminy Grębków znajdują się:  

• Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• Obszar NATURA 2000 „Dolina Kostrzynia”– PLB 140009,  

• Obszar NATURA 2000 „Dolina Liwca” –PLB 140002, 

• Obszar NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka – PLH 140032, 

• 14 pomników przyrody. 

 

2.1. Siedlecko–Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Siedlecko–Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został uchwałą 

Nr XVII/99/86 z dnia 28.10.1986 r. ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach, 

a zasady zagospodarowania określono w Rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego 
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Krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 2449). Celem 

ochrony jest ochrona terenów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Łączna powierzchnia obszaru wynosi ok. 36 tys. ha. Jest to obszar w województwie 

mazowieckim, w gminach: miasto Siedlce, Siedlce, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, 

Grębków, Wierzbno, Wiśniew. Na terenie gminy Grębków obszar zajmuje ok. 900 ha co 

stanowi niespełna 7 % jej powierzchni i położony jest w północno-wschodniej jej części. 

Na terenie obszaru stwierdzono 960 gatunków roślin naczyniowych w 93 rodzinach i 406 

rodzajach, poza tym odnotowano 84 gatunki roślin zarodnikowych, w tym: 7 rzadkich 

gatunków grzybów, 18 – porostów, 12 – wątrobowców, 9 – torfowców oraz 38 – mchów 

właściwych. Rośliny prawnie chronione wystąpiły w liczbie 54 gatunków,  

w tym 16 – ochrona częściowa. Dodatkowo wyróżniono blisko 80 gatunków roślin rzadkich. 

Chronioną faunę reprezentuje: 86 gatunków ptaków, 3 – ssaków, 2 – gadów, 3 – płazów oraz 

z owadów trzmiele i biegacze.  

W obszarze obowiązują między innymi następujące nakazy:  

• wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajobrazowych i edukacyjnych w oparciu 

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-

przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej 

zharmonizowanej z otoczeniem, 

• maksymalne ograniczenie zmiany użytków zielonych na grunty orne, 

• ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz 

kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących 

oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

• zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

• eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja 

terenów powyrobiskowych, 

• zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasmem roślinności 

okalającej, poza rowami melioracyjnymi. 

W obszarze obowiązują następujące zakazy:  

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

obowiązujących przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć służących obsłudze 
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ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz bezpośrednio związanych z rolnictwem 

i przemysłem spożywczym, 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 

z wyjątkiem wydobywania piasku i żwiru na powierzchni nie przekraczającej 2 ha przy 

wydobyciu rocznym nie przekraczającym 20000m3, a działalność będzie prowadzona 

bez użycia materiałów wybuchowych, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka, 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodnobłotnych, 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej i rybackiej. 

Granicami obszaru objęto północny skraj terenu gminy.  

 

2.2. Obszar Specjalnej Ochroniony Ptaków Natura 2000 Dolina Kostrzynia (kod obszaru PLB 

140009).  

Obszar zajmuje środkowy i dolny odcinek doliny rzeki Kostrzyń na odcinku od drogi Siedlce-

Garwolin do ujścia Kostrzynia do Liwca. Został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1275). Na odcinku 

środkowym w granice obszaru włączono także doliny dopływów Kostrzynia: od strony 

zachodniej dolinę Witówki, od strony wschodniej dolinę Świdnicy.  
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Powierzchnia obszaru wynosi 14376,1 ha, z czego na terenie gminy Grębków 1674,4 ha. Ostoja 

obejmuje dolinę rzeki wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów rybnych. Lokalnie 

zachowały się torfowiska niskie. Dosyć licznie, chociaż w niewielkich płatach, występują lasy 

łęgowe i olsy porzeczkowe. Obszar pełni funkcje korytarza ekologicznego o znaczeniu 

krajowym. 

W strukturze siedliskowej obszaru dominują siedliska łąkowe i zaroślowe zajmujące 45 % 

powierzchni oraz siedliska rolnicze - 30 % powierzchni. Lasy i siedliska leśne - 23%, zbiorniki 

wodne i cieki - 2%. 

W opisywanej ostoi stwierdzono występowanie 23 gatunków ptaków wymienionych 

w załączniku I Dyrektywy rady 79/409/EWG (Tab.1). 

Tab.1. Wykaz gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

występujących na terenie obszaru PLB 140009. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
Lp. KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1 A021 Botaurus stellaris – bąk zwyczajny D    

2 A030 Ciconia nigra- bocian czarny D    

3 A037 
Cygnus bewickii – łabędź 

czernodzioby 
D    

4 A072 
Pernis apivorus – trzmielojad 

zwyczajny 
D    

5 A075 Haliaeetus albicilla - bielik D    

6 A081 
Circus aeruginosus – błotniak 

stawowy 
D    

7 A084 Circus pygargus – błotniak łakowy D    

8 A089 Aquila pomarina – orlik krzykliwy D    

9 A119 Porzana porzana – kropiatka D    

10 A120 Porzana parva – zielonka C C C C 

11 A122 Crex crex – derkacz C C C C 

12 A127 Grus grus – żuraw D    

13 A193 Sterna hirundo – rybitwa rzeczna D    

14 A197 Chlidonias Niger – rybitwa czarna C C C C 

15 A224 
Caprimulgus europaeus – lelek 

zwyczajny 
D    

16 A229 Alcedo atthis - zimorodek D    

17 A236 Dryocopus martius – dzięcioł czarny D    

18 A246 
Lullula arboreta – lerka -  skowronek 

borowy 
D    

19 A255 
Anthus campestris – świergotek 

polny 
D    

20 A272 Luscinia svecica – podróżniczek C C C C 

21 A307 Sylvia nisoria – pokrzewka jarzębata D    

22 A338 Lanius collurio – dzierzba gąsiorek D    

23 A379 
Emberiza hortulana – trznadel 

ortolan 
D    



38 

 

2.3. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Liwca (kod obszaru PLB 

140002).  

Obszar utworzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 

r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). 

Powierzchnia obszaru wynosi 27 431 ha, z czego na terenie gminy Grębków 638,9 ha. 

Dolina Liwca stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków i obejmuje dolinę rzeki Liwiec od 

źródeł do ujścia rzeki do Bugu z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na 

zmeliorowanych bagnach. W dolinie Liwca przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują 

łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne z dominującym udziałem 

sosny. Obszar ten jest również ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, szczególnie w okresie 

lęgowym.  

Na terenie obszaru znajdujemy następujące klasy siedlisk:  

• lasy iglaste - 5% powierzchni obszaru, 

• lasy liściaste - 8% powierzchni obszaru, 

• lasy mieszane - 3% powierzchni obszaru, 

• siedliska łąkowe i zaroślowe - 43% powierzchni obszaru, 

• siedliska rolnicze - 37% powierzchni obszaru, 

• wody śródlądowe (stojące i płynące) - 1% powierzchni obszaru, 

• inne tereny - 2% powierzchni obszaru. 

Dolina Liwca jest ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, zwłaszcza w okresie lęgowym. Na 

terenie ostoi potwierdzono występowanie 18 gatunków ptaków chronionych, wymienionych 

w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Tab. 2) oraz 23 gatunków ptaków migrujących. 

Na uwagę, oprócz ptaków, zasługują żyjące w Liwcu ryby, wymienione w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dyrektywa siedliskowa), są to: boleń, piskorz (gatunek 

umieszczony w PCK), koza i koza złotawa (PCK) (Tab.3).  

Z roślin chronionych, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej na terenach 

ostoi znajdziemy starodub łąkowy i rzepik szczeciniasty (Tab.4). 
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Tab. 2. Wykaz gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 

występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
 KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1 A021 Botaurus stellaris – bąk zwyczajny D    

2 A030 Ciconia nigra- bocian czarny D    

3 A031 
Ciconia ciconia – bocian 

biały 
C C C C 

4 A081 
Circus aeruginosus – błotniak 

stawowy 
D    

5 A089 Aquila pomarina – orlik krzykliwy D    

6 A119 Porzana porzana – kropiatka D    

7 A120 Porzana parva – zielonka D    

8 A122 Crex crex – derkacz C C C C 

9 A127 Grus grus – żuraw D    

10 A140 Pluvialis apricaria – siewka złota C C C C 

11 A151 Philomachus pugnax – batalion D    

12 A193 Sterna hirundo – rybitwa rzeczna D    

13 A196 
Chlidonias hybryda – rybitwa 

białowąsa 
B B C B 

14 A197 Chlidonias Niger – rybitwa czarna C B C C 

15 A229 Alcedo atthis - zimorodek C B C C 

16 A236 
Dryocopus martius – dzięcioł 

czarny 
D    

17 A246 
Lullula arboreta – lerka -  

skowronek borowy 
D    

18 A379 
Emberiza hortulana – trznadel 

ortolan 
C C C C 

 

Tab. 3. Wykaz gatunków ryb i bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

Ryby 

130 Aspius as pius - boleń D    

145 Misgurnus fossilis – piskorz D    

146 Sabanejewia aurata – koza złotawa D    

149 Cobitis taenia – koza D    

Bezkręgowce 

032 Unio crassus – skójka grubo skorupowa D    
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Tab. 4. Wykaz roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1617 Angelica palustris – Starodub łąkowy D    

939 Agrimonia pilosa – rzepik szczeciniasty D    

 

2.4. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 - Ostoja Nadliwiecka (kod obszaru PLH 

140032).  

Obszar utworzony został na podstawie Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazów terenu 

mających znaczenia dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(Dz. U. UE z 8 lutego 2011 r., L.33/146). Powierzchnia obszaru wynosi 13 622,7 ha, z czego na 

terenie gminy Grębków 825,9 ha. 

Na terenie obszaru znajdujemy następujące klasy siedlisk:  

• lasy iglaste - 5% powierzchni obszaru, 

• lasy liściaste - 13% powierzchni obszaru, 

• lasy mieszane - 2% powierzchni obszaru, 

• siedliska leśne (ogólnie) – 1% powierzchni obszaru, 

• siedliska łąkowe i zaroślowe - 57% powierzchni obszaru, 

• siedliska rolnicze - 19% powierzchni obszaru, 

• wody śródlądowe (stojące i płynące) - 2% powierzchni obszaru, 

• inne tereny - 1% powierzchni obszaru. 

Według informacji zawartych w Standardowym Formularzu Danych Natura 2000 obszar ten 

jest najcenniejszym pod względem przyrodniczym, obok doliny Bugu, obszarem we 

wschodniej części województwa mazowieckiego.  

Obszar ten cechuje się wysoką różnorodnością biologiczną, koncentracją stanowisk 

chronionych i ginących gatunków roślin, grzybów i zwierząt, różnorodnością siedlisk 

przyrodniczych. Pełni również funkcję korytarza ekologicznego o węzłowym znaczeniu 

ponadregionalnym. Ostoja Nadliwiecka stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy elementami 

sieci ekologicznej Natura 2000, do której należą: dolina Bugu (PLB 140001, PLH 140011), 
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dolina Kostrzynia (PLB 140009) oraz zgłoszony w ramach Shadow List obszar Rogoźnica. 

Z uwagi na dopływy Liwca jego dolina jest łącznikiem pomiędzy kompleksem Lasów 

Łukowskich (projektowana ostoja ptasia OSO - Lasy Łukowskie i projektowany w ramach 

Shadow List SOO - Jata) oraz Kantor Stary (PLH 140007). Ostoja jest też ważnym szlakiem 

migracyjnym, zwłaszcza dla dużych gatunków ssaków.  

Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny Liwca są łąki i pastwiska oraz lasy łęgowe. 

W obrębie doliny Liwca znaczący udział w krajobrazie mają łąki reprezentujące wszystkie 

wyższe jednostki syntaksonomiczne w obrębie klasy Molinio-Arrhenetheretea. Do 

najcenniejszych należą ekstensywnie użytkowane łąki rajgrasowe Arrhenatherion elatioris 

zróżnicowane pod względem wilgotności i żyzności podłoża na kilka podzespołów oraz łąki 

wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum rubrae (zbiorowisko Festuca rubra i Poa 

pratensis). 

Najpospolitszymi i zajmującymi największe powierzchnie są łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-

Alnetum. Najlepiej wykształcone i reprezentatywne zarówno pod względem składu 

gatunkowego, jak i struktury łęgi olszowo-jesionowe występują m.in. na terenie gminy 

Grębków – okolice miejscowości Grodzisk. Tutaj stwierdzono również obecność chronionego 

grzyba - czarki szkarłatnej (Sarcoscypha coccinea). W środkowym i dolnym odcinku Liwca 

wzrasta stopniowo udział i reprezentatywność nadrzecznych łęgów wierzbowych Salicetum 

albo-fragilis. Na poziomie tarasu zalewowego Liwca, w tym na terenie gminy Grębków, 

występują starorzecza (naturalne zbiorniki wodne będące fragmentem byłego koryta 

powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności rzeki zmieniającej często swoje 

koryto w granicach tarasu zalewowego). Strome i wklęsłe brzegi tych zbiorników porastają 

gatunki wierzb (Salix), topole (Populus) oraz olsza czarna (Alnus glutinosa). Wypukłe, niskie 

i płaskie brzegi zasiedla roślinność namuliskowa i szuwarowa, przechodząca w zewnętrzny 

pas zarośli, zadrzewień lub łąk. 

Pospolite w obrębie obszaru są zróżnicowane pod względem fizjonomii i składu 

gatunkowego, nitrofilne niżowe nadrzeczne ziołorośla. Tworzą one wąskie pasy o różnej 

długości, rozmieszczone niemal na całym terenie. Pod względem fitosocjologicznym 

wyróżniono tu trzy grupy ziołorośli: okrajkowe zbiorowiska welonowe porastające 

bezpośrednio obrzeża koryta rzeki Liwiec, reprezentowane przez fitocenozy kanianki 

pospolitej i kielisznika zwyczajnego (Cuscuto-Calystegietum sepium) oraz pospolite w dolinie 
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ziołorośla kielisznika zaroślowego i wierzbownicy kosmatej (Calystegio-Epilobietum hirsuti), 

pokrzywy i kielisznika zwyczajnego (Urtico-Calystegietum sepium) oraz kielisznika 

zwyczajnego i sadźca konopiastego (Calystegio-Eupatorietum). Występują przede wszystkim 

wzdłuż rowów melioracyjnych. Poza tym, spotkać je można na brzegach łęgów olszowo-

jesionowych Fraxino-Alnetum, zarośli wierzbowych oraz starorzeczy. W ich składzie 

gatunkowym pojawiają się gatunki przechodzące ze zbiorowisk kontaktowych. Szczegółowe 

zestawienie najcenniejszych siedlisk przedstawiono w tab. 5.  

Dolina Liwca jest ważną ostoją dla fauny. Szczególne znaczenie ma dla ptaków  

i ichtiofauny, jak również bezkręgowców.  Zestawienie gatunków zwierząt przedstawia tab. 6.  

Tab.5. Wykaz i opis siedlisk, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka (kod obszaru 

PLH 140032). 

KOD 
Nazwa siedliska 

Procent 
pokrycia 

Stopień 
reprezen. 

Względna 
powierzch. 

Stan 
zachow. 

Ocena 
ogólna 

510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

10 A C B A

1E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (salicetum albo – fragilis, Populetum 
albae, Alnenion) 

8,23 A C B A

430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
0,34 A C A A

150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

0,25 A C A B 

130 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych 

ze zbiorowiskami Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 

0,18 B C A B 

330 
Wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi 
0,08 D    

270 Zalewane muliste brzegi rzek 0,06 A C A A

120 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 
0,06% D    

230 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
0,02% C C C C 

410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 0,00% D    

1T0 
Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowi postać Peucedano-Pinetum) 
 B C A B 

140 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) 

 D    
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Tab.6. Wykaz gatunków ssaków, płazów, ryb i bezkręgowców wymienionych w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na terenie obszaru PLH 140032. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja Stan zach. Izol. Ogólnie 

Ssaki 

337 Castor fiber – bóbr europejski C A C B 

355 Lutra Lutra – wydra europejska C A C B 

Płazy 

166 Triturus cristatus – traszka grzebieniasta C B C C 

188 Bombina bombina – kumak nizinny C A C C 

Ryby i minogi 

134 Rhodeus sericeus Marus - różanka C B C C 

145 Misgurnus fossilis – piskorz D    

146 Sabanejewia aurata – koza złotawa D    

149 Cobitis taenia – koza C B C C 

163 Cottus gobio – głowacz białopłetwy D    

482 Eudontomyzon spp. D    

Bezkregowce 

014 Vertigo angustior – poczwarówka zwężona C A A C 

016 Vertigo moulinsiana – poczwarówka jajowata B A A A 

032 Unio crassus – skójka gruboskorupowa C A A B 

037 Ophiogomphus cecilia – trzepla zielona C C C C 

060 Lycaena dispar – czerwończyk nieparek C B C B 

4038 Lycaena helle – czerwończyk fioletek C B C B 

4056 Anisus vorticulus – zatoczek łamliwy C C C C 

 

2.5. Pomniki przyrody. 

Ochroną w formie pomników przyrody na terenie gminy Grębków objęto dotychczas 14 

obiektów, w tym: 3 głazy narzutowe, liczącą 160 szt. aleję modrzewiowo-świerkową, 5 grup 

drzew oraz 5 pojedynczych drzew. Zestawienie pomników przyrody zawiera tab.7. 

Tab.7. Wykaz zatwierdzonych pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy 

Grębków.  

Lp. 
Nr 

rejestru 
Miejscowość/Nadleśnictwo, leśnictwo, 

oddział, pododdział 
Przedmiot ochrony 

Liczba 
okazów 

Rok 
uznania 

1. 118 Siedlce, Grębków, 308g Dąb szypułkowy 1 2001 

2. 119 Siedlce, Grębków, 306b Klon jawor 1 2001 

3. 120 Siedlce, Grębków, 301Aa Wiąz szypułkowy 1 2001 

4. 121 Siedlce, Grębków, 293f Dąb szypułkowy 8 2001 

5. 209 Siedlce, Grębków, 292b.ij, 293h,297b.d.f 

Aleja modrzewiowo-
świerkowa, w składzie: 

- modrzew polski 
- świerk pospolity 
- sosna pospolita 

- lipa drobnolistna 

 
 

68 
83 
3 
6 

1979 
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6. 210 
Nowa Sucha, wsch. część zabytkowego 

parku 
Modrzew polski 2 1979 

7. 266 
Proszew B, Pn. część posesji za parkiem 

zabytkowym 
Jesion wyniosły 1 1983 

8. 287 
Proszew B, Pn-Zach. część posesji za 

parkiem zabytkowym 
Jesion wyniosły 

Glediczja trójcierniowa 
1 
2 

 

9. 298 Kopcie, na pastwisku przy drodze Jałowiec pospolity 8 1984 

10. 321 Stawiska, pozostałości parku dworskiego Lipa drobnolistna 3 1985 

11. 414 Polków Sagały Głaz narzutowy 1 1988 

12. 415 Polków Daćbogi Głaz narzutowy 1 1988 

13. 416 Żarnówka Głaz narzutowy 1 1988 

  

2.6. Projektowane formy ochrony przyrody. 

Jednym z postulatów dotyczącym ochrony walorów środowiskowych gminy, mającym 

odzwierciedlenie w projekcie Studium, jest ustanowienia nowych form ochrony przyrody: 

rezerwatu i dwóch użytków ekologicznych.  

Proponowany do ochrony jako rezerwat „Stawiska” teren obejmuje środkowy fragment 

kompleksu leśnego położonego pomiędzy Grębkowem, Stawiskami a Jabłonną. Powierzchnia 

planowanego rezerwatu wynosi ok. 95 ha. Fragment ten stanowi wielogatunkowy żyzny las 

liściasty i las mieszany (Rys. Nr 1). 

 

Rys. Nr 1. Obszar projektowanego rezerwatu  

 

 

Na terenie gminy Grębków wytypowano 2 obiekty kwalifikujące się do ochrony w formie 

użytku ekologicznego. Są to niewielkie zbiorniki wodne o bogatej faunie i florze: 

• zbiornik wodny położony ok. 1 km na wschód od zabudowy wsi Kopcie (Rys. Nr 2.); 
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• zbiornik wodny położony ok. 1 km na północ od miejscowości Grębków (Rys. Nr 3.) 

Rys. Nr 2. Położenie projektowanego użytku ekologicznego w miejscowości Kopcie. 

 

 

 

Rys. Nr 3. Położenie projektowanego użytku ekologicznego w miejscowości Grębków. 

 

  

 

2.7. Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. 

Jako szczegółowe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienia się rodzaj i charakterystykę 

przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

• skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 

• powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 



46 

 

przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, 

• wykorzystywania zasobów naturalnych, 

• emisji i występowania innych uciążliwości, 

• ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii. 

Należy przyjąć, że znaczące oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi będzie wiązało się 

z realizacją założeń określonych w Studium kierunków zagospodarowania, przede wszystkim 

związanych z:  

• projektowaną autostradą A-2,  

• projektowaną linią energetyczną 400 kV.  

• planowanym zbiornikiem wodnym Słuchocin (obecnie brak jest szczegółowych 

informacji na temat jego przewidywanych parametrów), 

• planowanymi oczyszczalniami ścieków (NO), wraz z sieciami kanalizacyjnymi, 

• planowaną powierzchniową eksploatacją surowców (PE). 

 

Ponadto, na terenie gminy zlokalizowane są przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, tj. m.in.:  

• gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Kobryń – Warszawa Φ 700 mm (rejon 

miejscowości Sucha, Kózki, Ogródek, Żarnówka)  

• drogi (wojewódzka, powiatowe i gminne). 

Stan środowiska na tych obszarach charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem 

przekształcenia, w części podlega ochronie prawnej w ramach obszaru Natura 2000 Dolina 

Kostrzynia. Na części terenów nie będzie konieczności zmiany sposobu użytkowania gruntów 

lub zmiany te obejmą niewielkie fragmenty (głównie lasy) – wystąpią jedynie ograniczenia 

np. w odniesieniu do terenów projektowanych tras sieci kanalizacyjnych i linii energetycznej 

400 kW. 

Projektowana autostrada przebiega na terenie gminy Grębków częściowo przez obszar 

Natura 2000 Dolina Kostrzynia. Minimalizacja skutków tego oddziaływania jest przedmiotem 

indywidualnego dla danego przedsięwzięcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. 
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Obszary pod eksploatację surowców zaprojektowano w Studium wzdłuż drogi wojewódzkiej 

na północ od miejscowości Stawiska.  

Zbiornik wodny projektowany jest w dolinie rzeki Kostrzyń na gruntach wchodzących w skład 

obszaru Natura 2000 są to głównie użytki zielone (łąki i pastwiska) oraz fragmenty łęgu.  

W projekcie Studium wskazano również tereny przewidziane do budowy obiektów 

hydroenergetycznych. Przy czym energetyczne korzystanie z wód związane będzie 

z istniejącym już obiektem piętrzącym zlokalizowanym na rzece Kostrzyń w miejscowości 

Proszew B. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie elektrownie wodne, bez względu 

na ich moc oraz charakter, traktowane są jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 

na środowiska. MEW planowana jest do realizacji na terenie obszarów Natura 2000. 

 

3. Ocena istniejących problemów w zakresie ochrony środowiska, w tym dla istniejących 

obszarów prawnie chronionych. 

Rozwój społeczno – gospodarczy gminy uwidoczniający się w szczególności poprzez rozwój 

zabudowy mieszkalnej, intensyfikację gospodarki rolnej, jak również działalność 

produkcyjno-usługową, może mieć istotny wpływ na stan środowiska przyrodniczego. Do 

najważniejszych problemów zaliczyć należy zagrożenia dla środowiska, w tym obszarów 

prawnie chronionych związane z gospodarką ściekową, wykorzystywaniem 

i przekształcaniem dolin rzecznych (łąki, pastwiska stawy hodowlane), nielegalnym 

pozbywaniem się odpadów.  

Do głównych problemów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska należą:  

• brak kanalizacji sanitarnej, 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz wód ze źródeł powierzchniowych, 

• niewłaściwe użytkowanie gruntów, 

• rozpraszanie zabudowy, 

• zabudowa koryt cieków, 

• melioracje, w tym stawy hodowlane. 
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3.1. Krajobraz, powierzchnia ziemi, gleby i kopaliny. 

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi oraz samych gleb są zarówno zintensyfikowane działania 

antropogeniczne, jak również czynniki środowiskowe zainicjowane w wyniku działalności 

człowieka. Do tych pierwszych zalicza się przede wszystkim przekształcanie powierzchni 

w związku z zabudową oraz budową infrastruktury technicznej, inne zmiany sposobu 

zagospodarowania terenów związane głównie z rolnictwem, rozpraszanie zabudowy poza 

zwarte tereny wsi, w sposób do końca nie kontrolowany, bez właściwego zapewnienia 

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Znacznym zagrożeniem są również 

przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin oraz nielegalnym składowaniem 

odpadów (dzikie wysypiska). 

Głównymi źródłami degradacji gleb są:  

• stepowienie związane z niedostateczną możliwością regulowania stosunków wodnych 

gleb w okresach niskich opadów atmosferycznych, 

• chemizacja i intensyfikacja rolnictwa, 

• zanieczyszczenia związane z siecią komunikacji drogowej,  

• erozja, która może być potęgowana nieprawidłowymi działaniami człowieka, 

• zanieczyszczenia punktowe związane z nieprawidłowym składowaniem odpadów, czy 

magazynowaniem odchodów zwierzęcych. 

 

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne. 

Wody gruntowe pierwszego poziomu wodonośnego w części nie posiadają izolacji, 

w związku z czym narażone są na zanieczyszczenie bakteriologiczne i chemiczne, 

w szczególności ściekami pochodzenia bytowego i środkami stosowanymi w rolnictwie. 

Głębsze warstwy wodonośne posiadają izolację utworami słabo przepuszczalnymi, w związku 

z czym wody te nie są zagrożone skażeniem.  

Na większości terenu gminy stopień zagrożenia jakości wód podziemnych określa się jako 

niski, na wschodzie jako średni. Tereny te charakteryzują się dobrą odpornością na 

zanieczyszczenia antropogeniczne. Największym zagrożeniem zarówno dla wód 

powierzchniowych jak i podziemnych jest brak kanalizacji. 
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Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych są zarówno zanieczyszczenia punktowe jak 

i obszarowe związane z wymywaniem i zmywaniem nawozów z pól.  

Zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od wody zależnych stanowią obiekty piętrzące, 

powodujące zaburzenie ciągłości morfologicznej i siedliskowej.  

Wpływ na stan zasobów wodnych mają również pobory wody na potrzeby stawów rybnych 

oraz ich zrzuty. 

Zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowią również nielegalne wysypiska śmieci, 

w szczególności na terenach zalewowych.  

Doliny rzeczne stanowią istotną formę korytarza ekologicznego – są łącznikiem między 

ekosystemami rozciągającymi się poprzecznie do nich. Z tego punktu widzenia. Dla wszelkich 

organizmów zwierzęcych zachowanie możliwości komunikacji wzdłuż cieku jest niezwykle 

istotne.  

 

3.3. Powietrze. 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są:  

• emisja antropogeniczna, w szczególności pochodząca ze źródeł powierzchniowych,  

• zanieczyszczania pochodzące ze źródeł liniowych, tj. dróg. 

Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i paleniska domowe tzw. 

emisja niska. Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł powierzchniowych emitowane są na 

niewielkie wysokości i mają niekorzystny wpływ na lokalny stan jakości powietrza. Istotnym 

problemem jest spalanie w domowych piecach paliw o niskiej jakości, jak również odpadów.  

Drugim czynnikiem in situ mającym wpływ na stan powietrza są zanieczyszczenia pochodzące 

ze źródeł liniowych, tj. dróg. 

Zanieczyszczenia emitowane przez transport samochodowy koncentrują się wzdłuż dróg. 

Największym ciągiem komunikacyjnym i największym źródłem zanieczyszczeń na terenie 

gminy jest droga wojewódzka. Jest to trasa o dość znacznym natężeniu ruchu w związku z 

czym hałas i spaliny mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska. Sąsiadujące z innymi 

drogami tereny również narażone są na hałas komunikacyjny. Lokalne źródła hałasu mogą 

wiązać się również z funkcjonowaniem zarówno produkcji, usług jak i rolnictwa. 
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3.4. Przyroda ożywiona. 

Obecne problemy ochrony środowiska wynikają bezpośrednio z działalności człowieka. 

Przede wszystkim najbardziej podatne na zagrożenia są ekosystemy wodne i od wód zależne. 

Do najistotniejszych zagrożeń należą te które dotyczą obszarów cennych przyrodniczo, 

przede wszystkim obszarów Natura 2000. Występujące na terenie gminy obszary naturowe 

związane są z dolinami rzek Liwca i Kostrzynia, dlatego też istotna jest ochrona zarówno 

samych cieków, jak i siedlisk z nimi związanych.  

Zagrożeniem są przede wszystkim czynniki związane z zagospodarowaniem terenu, przy 

czym skala tych zagrożeń obecnie nie jest duże. 

Do głównych zagrożeń tych obszarów zaliczyć należy: 

• obniżanie się poziomu wód gruntowych skutkujące grądowieniem lasów łęgowych; 

• przekształcenia gospodarcze i ekonomiczne w sektorze rolniczym powodujące zanik 

tradycyjnej gospodarki łąkowo-pasterskiej, w konsekwencji zaprzestanie wypasu 

i wykaszania uruchamia sukcesję na terenach zajętych przez siedliska łąk i muraw; 

• zabudowywanie i fragmentację dolin; 

• nadal niezadawalający stan wód (zanieczyszczenia punktowe, brak zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków); 

Ogólnie zagrożenia stanowią: mechanizacja rolnictwa, usuwanie zadrzewień i drzew 

śródpolnych, wałęsające się poza zabudową psy i koty polujące na ssaki i ptaki, niszczenie 

małych zbiorników wodnych oraz presja rekreacyjno-turystyczna.  

Dla wielu gatunków ssaków, ptaków, a szczególnie płazów, dużym zagrożeniem są drogi 

o znacznym nasileniu ruchu.  

 

3.5. Zagrożenie powodzią. 

W 2003 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie sporządził 

studium ochrony przeciwpowodziowej dla obszarów nieobwałowanych dla rzeki Liwiec. 

Przedmiotowe studium odnosi się również do terenów gminy Grębków. W przedmiotowym 

studium na terenie gminy, począwszy od km 63+320 do 73+015 rzeki Liwiec m. in. określono 

i wyznaczono zasięg przestrzennego zalewu, tj. zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 
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0,5%, 1% i 5%, strefy płytkiego zalewu (0,5m) od 1% wody oraz strefy osuwisk na obszarach 

zagrożenia powodziowego.  

Jak wynika z „Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” rzeka Liwiec 

w km 0-141 zakwalifikowana została do opracowania map zagrożenia powodziowego raz 

map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym (aktualizacja co 6 lat), natomiast rzeka 

Kostrzyń nie została zakwalifikowana jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi.  

Na obszarach, dla których zostało sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej studium ochrony przeciwpowodziowej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, zachowuje ono 

ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina zobowiązana jest uwzględniać przedmiotowy 

dokument przy sporządzaniu zarówno miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy jak również w decyzjach (lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach 

zabudowy).  

 

IV. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zmiany studium  

Na obszarze gminy Grębków występują obecnie następujące podstawowe rodzaje 

użytkowania terenu: 

• osadnicze, 

• produkcyjne, 

• infrastrukturalne, 

• rolnicze – grunty orne, 

• rolnicze – łąki i pastwiska, 

• leśne,  

• nieużytki. 

Brak wprowadzenia Studium może ograniczyć rozwój gminy, zarówno w zakresie 

gospodarczym, socjalno-bytowym, społecznym, jak również infrastrukturalnym. Przyczyną 

tego będzie brak systemowego ukierunkowania zmian. Niemniej zaznaczyć należy, iż 

realizacja zamierzeń budownictwa mieszkaniowego, usług oraz infrastruktury wiązać się 
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będzie przede wszystkim z lokalnymi potrzebami w tym zakresie. Wyznaczenie kierunków nie 

jest jednoznaczne z realizacją wynikających z nich zamierzeń, te kształtują przede wszystkim 

uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-socjalne i demograficzne.  

Projekt Studium określa kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy oraz określa 

szczególne wymagania m. in. w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, określając 

uwarunkowania do lokalizacji przedsięwzięć, przy zapewnieniu ochrony terenów 

o najwyższych wartościach przyrodniczych i kulturowych. 

 

V. Środowiskowa ocena skutków realizacji projektu studium 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym określającym kierunki zagospodarowania gminy.  

Wprowadzane w projekcie Studium kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Grębków polegają przede wszystkim na wyznaczeniu nowych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową oraz wprowadzeniu nowych terenów pod działalność gospodarczą (obszary 

zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej, usługowej), jak również projektowanej 

autostrady i linii energetycznej 400 kV. 

Wprowadzenie nowych terenów pod przyszłą zabudowę mieszkaniową z usługami 

i produkcją oraz drogi o znaczeniu międzynarodowym spowoduje większą presję na 

środowisko. Skutki tej presji będą oczywiście zależały od realizacji zakreślonych w projekcie 

Studium kierunków zagospodarowania, szczególnie w postaci ustaleń miejscowego planu 

(planów) zagospodarowania przestrzennego i będą zachodzić w różnym czasie.  

W związku z przyszłą realizacją projektowanego przeznaczenia terenów prognozuje się 

zmiany w środowisku naturalnym gminy i jej najbliższego otoczenia. Skutki tych zmian 

przedstawia niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko.  

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną zarówno w sposób 

bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego. Wystąpi szereg czynników, 

które w różnym stopniu wpłyną na środowisko przyrodnicze.  
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1. Zapisy ustaleń.  

Obszary rolne.  

Obszar obejmuje: 

• tereny upraw polowych, sadowniczych, ogrodniczych, 

• łąki, pastwiska, nieużytki, 

• rozproszoną zabudowę zagrodową. 

W granicach tego obszaru znajdują się korytarze ekologiczne, które wskazuje się do 

wyłączenia spod zabudowy. Możliwa jest budowa urządzeń i sieci infrastruktury oraz 

urządzeń wodnych. 

Dla zabudowy zagrodowej ustala się możliwość rozbudowy istniejących budowli bądź 

budowy nowych w ramach tej samej funkcji:  

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 9,5 m, 

• wysokość budynków gospodarczych 7m, a w uzasadnionych przypadkach, ze względu 

na rodzaj produkcji rolnej lub hodowlanej – do 12m, 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego: 

według indywidualnych potrzeb. 

ML – obszar zabudowy związanej z gospodarką leśną lub rybacką. Realizacja zabudowy 

według indywidualnych potrzeb zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi gospodarki 

leśnej lub rybackiej.  

PE - obszary powierzchniowej eksploatacji surowców 

Dla terenów górniczych ustala się: 

• zachowanie pasów ochronnych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

• zakaz zabudowy z dopuszczeniem do realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń 

komunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych  

z eksploatacją kopalin; 

• po wyeksploatowaniu kruszyw rekultywację terenu w kierunku rolno-leśnym. 

Dla terenów eksploatacji surowców naturalnych obowiązuje zachowanie filarów 

ochronnych określonych w przepisach odrębnych, których wymiary zostaną określone 

podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przy 

sporządzaniu dokumentacji geologicznej. 
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M - obszary wielofunkcyjne wsi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa Są to 

obszary zainwestowane, w granicach których znajdują się: 

• centra wsi wykształcone wokół obiektów usługowych, 

• obiekty usług publicznych, 

• historyczne układy ruralistyczne. 

Zgodnie z projektem Studium zabudowa powinna być kształtowana w oparciu 

o główne ciągi komunikacyjne, z zaleceniem dogęszczenia w pierwszej kolejności istniejącej 

zabudowy. W dalszej kolejności powinno następować ich poszerzenie o tereny 

wykorzystywane rolniczo, bezpośrednio przylegające do obecnych terenów zwartej 

zabudowy. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

bliźniaczej. 

W granicach historycznych układów ruralistycznych, ustala się: 

• nakaz zachowania układu dróg publicznych, 

• nakaz utrzymania regionalno-historycznej skali zabudowy, 

• ustala się maksymalna wysokość budynków mieszkalnych na 9 m (max. dwie 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w drugiej kondygnacji), 

• ustala się maksymalna wysokość budynków użyteczności publicznej na 11 m (trzy 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w trzeciej kondygnacji), 

• nowe inwestycje kubaturowe należy dostosować sposobem lokalizacji do 

historycznego układu i charakteru zabudowy istniejącej,  

• zakaz wprowadzania do krajobrazu kulturowego wsi wysokich masztów, 

• gminne inwestycje liniowe i drogowe w granicach stref ochronnych można prowadzić 

pod warunkiem przeprowadzenia równoległych badań archeologicznych 

polegających na sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej obiektów 

i nawarstwień kulturowych w granicach strefy ochrony. Wojewódzki konserwator 

zabytków w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od warunku prowadzenia 

badań, 

• w planach miejscowych należy uwzględnić szczegółowe zasady dotyczące lokalizacji  

i sposobu umieszczania nośników reklamowych. 

Na pozostałej części obszaru ustala się wskaźniki urbanistyczne: 
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• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m² dla zabudowy 

wolnostojącej oraz 500 m² dla zabudowy bliźniaczej,  

•  minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  1000 m², 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy usługowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  500 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków użyteczności publicznej 12 m, trzy kondygnacje 

naziemne, w tym trzecia jako poddasze użytkowe, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 7m, a w uzasadnionych 

przypadkach, ze względu na rodzaj produkcji rolnej lub hodowlanej – do 12m. 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub 

działalności usługowej: według indywidualnych potrzeb,  

• dachy jedno-, dwu-, lub wielospadowe o kącie nachylenie do 45°. 

W terenach we wsi Grodzisk, Ziomaki, Oszczerze i Proszew B budynki należy lokalizować w 

odległości nie mniejszej niż 100m od linii brzegu rzeki Liwiec i Kostrzyń, z wyjątkiem 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

M1 – obszary zabudowy jednorodzinnej Są to obszary obecnie niezainwestowane, 

w znacznej części wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej kontynuację w funkcji zabudowy 

mieszkaniowej. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

wolnostojącej i bliźniaczej. Wskazane wykształcanie układów osiedlowych terenów 

budowlanych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m² dla zabudowy wolnostojącej oraz 

500 m² dla zabudowy bliźniaczej,  
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• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 5m, 

• nachylenie połaci dachowych do 45°. 

M2 – obszary zabudowy jednorodzinnej i letniskowej. Są to obszary obecnie 

niezainwestowane, wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej w formie wolnostojącej.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych wydzielonych po uchwaleniu 

Studium  -  1000 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i letniskowych  

9,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 5m. 

M3 – obszary zabudowy letniskowej. Są to obszary obecnie niezainwestowane, wymagające 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Realizacja zabudowy 

mieszkaniowej letniskowej w formie wolnostojącej.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych wydzielonych po uchwaleniu 

Studium  -  1000 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków letniskowych 8 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 4m. 

 M4 - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Są to obszary w znacznym stopniu 

niezainwestowane, położone wzdłuż drogi wojewódzkiej lub w zasięgu jej 

oddziaływania. Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej kontynuację w 

funkcji zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 
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• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych umożliwiająca zamknięcie się 

na niej wykazanej, w wymaganych przepisami odrębnymi dokumentach, uciążliwości, 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m²,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 7 m, 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem działalności usługowej: 

według indywidualnych potrzeb. 

U, UO – obszary zabudowy usługowej, w tym celu publicznego o znaczeniu lokalnym Są to 

obszary obecnie zainwestowane. Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej 

kontynuację w funkcji zabudowy usługowej nieuciążliwej. Rozbudowa istniejących i budowa 

nowych budynków w oparciu o wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych – 500m2, 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków o dominującej na działce funkcji 11m, 

• maksymalna wysokość urządzeń i budowli towarzyszących: według indywidualnych 

potrzeb. 

Dla terenów znajdujących się strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują wskaźniki 

przytoczone w rozdziale IV. 

US - obszary zabudowy z usługami sportu, turystyki i rekreacji. Tereny położone we wsi 

Trzebucza. Wskaźniki według indywidualnych potrzeb. 

ZP,UM - zabytkowe parki dworskie z zabudową mieszkaniową z usługami położone w 

strefie konserwatorskiej „A” i „B”. Obowiązują zasady zagospodarowania i wskaźniki 

przytoczone w rozdziale IV.   

UK – obszary usług kultu religijnego Są to obszary zainwestowane. Dla obszarów położonych 

w strefach konserwatorskich obowiązują ustalenia dla tych stref - wszelkie działania 

inwestycyjne można prowadzić po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
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zabytków. Działania inwestycyjne w pozostałych obszarach można prowadzić  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  

PU – obszary zabudowy produkcyjno-usługowej Są to obszary obecnie niezainwestowane, 

Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć uciążliwych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych umożliwiająca zamknięcie się 

na niej wykazanej, w wymaganych przepisami odrębnymi dokumentach, uciążliwości,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków 12 m, 

• maksymalna wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej: według indywidualnych potrzeb.  

RP – obszary urządzeń produkcji gospodarki rolnej. Budowa nowych budynków, budowli 

i urządzeń oraz rozbudowa istniejących według indywidualnych potrzeb i rozwiązań. 

ZC  – cmentarze z pasem izolującym Ustala się pas izolujący teren cmentarny od innych 

terenów, o szerokości 50 m, w którym zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych 

oraz studni do pobierania wody pitnej. 

OZE 1 - obszary lokalizowania obiektów odnawialnych źródeł energii. Teren położony we 

wsi Podsusze. Lokalizacja obiektów i urządzeń do wytwarzania energii - instalacje solarne. 

OZE 2 - obszary lokalizowania obiektów odnawialnych źródeł energii. Teren położony we 

wsi Proszew B. Lokalizacja obiektów i urządzeń hydroenergetycznych. 

Dopuszcza się odstąpienie od wymagań i parametrów określonych dla w/w terenów 

w konkretnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, o ile będzie możliwość zabudowy działki 

zgodnie z przepisami szczególnymi.  

 

2. Przewidywane znaczące oddziaływanie. 

Zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wskazano 

funkcje związane z realizacją przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. Poniżej przedstawiono ocenę skutków środowiskowych w odniesieniu do 

najistotniejszych z punktu widzenia wpływu na środowisko przedsięwzięć, w szczególności 
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infrastrukturalnych. 

 

Projektowana autostrada A-2.  

Trasa planowanej do realizacji autostrady A-2 wytyczona została w południowej części gminy 

(Rys. Nr 4). Wg Studium przebiega ona na południe do miejscowości Stara Trzcianka, 

Słuchocin i Gałki. Projektowana autostrad przecina dolinę rzeki Kostrzyń – tereny objęte 

siecią Natura 2000. 

Skutki dla flory i fauny 

W granicach pasa drogowego planowanej autostrady na etapie budowy siedliska 

przyrodnicze zostaną zniszczone. Oddziaływanie na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt 

obejmować będzie wycinkę drzew i krzewów na trasie drogi, zniszczenie istniejącej szaty 

roślinnej (warstwa zielna, mszysta) na trasie drogi oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 

zagrożenie związane ze spływem wraz z wodami deszczowymi i roztopowymi substancji 

chemicznych. Oddziaływanie na etapie budowy drogi dla małych ssaków naziemnych będzie 

znaczące (płoszenie zwierząt, zniszczenie w sposób trwały części siedlisk). W trakcie budowy 

zwierzęta mogą być niepokojone przez pracujące maszyny i ludzi. Planowana autostrada 

stworzy barierę trudną do przekroczenia dla zwierząt, szczególnie dużych gatunków. 

Rys. Nr 4. Przebieg autostrady A-2. 

 

Na terenie zamierzenia w dolinie rzeki Kostrzyń oraz w jego sąsiedztwie występują siedliska 

wyszczególnione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: łęg olszowo-jesionowy Fraxino-

Alnetum oraz niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatiorris. 
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Realizacja projektowanej trasy przebiega przez obszar Natura 2000 na którym potwierdzono 

występowanie stanowisk lęgowych gatunków ptaków chronionych tj. bociana białego 

(Ciconia ciconia), derkacza (Crex crex), gęsiorka (Lanius collurio) oraz ortolana (Emberiza 

hortulana). 

Krajobraz  

Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do negatywnych zmian w krajobrazie. 

Powierzchnia ziemi i gleba 

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z trwałym przekształceniem powierzchni ziemi, 

degradacji wierzchniej warstwy gleby, usunięciem warstwy organicznej lub wymieszaniem jej 

z głębiej położonymi warstwami. Na etapie budowy będą powstawać znaczne ilości odpadów. 

Część z nich, np. smary, wycieki paliwa, mogą być niebezpieczne dla środowiska. Należy je 

usuwać na bieżąco i gromadzić w odpowiednich pojemnikach, przekazywać do utylizacji lub 

na wysypisko odpadów 

 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w dalszym otoczeniu terenu. Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać 

się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody. 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi związane będzie 

z emisją hałasu. Autostrada będzie również liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. 

Zasoby naturalne 

Na terenie objętym planem nie prowadzi się eksploatacji zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Autostrada zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji będzie miała bezpośredni wpływ na 

stan wód. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zakłócenia w odpływie wód opadowych. 
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Może dojść również do lokalnej zmiany wód gruntowych spowodowanej koniecznością 

odwodniania obiektu budowlanego. Istotną kwestią jest również odprowadzanie wód 

opadowych z powierzchni jezdni. 

Zabytki i dobra materialne 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne. 

Obszary Natura 2000 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie Studium, a dotyczących realizacji autostrady A-2 

będzie negatywnie oddziaływać na gatunki zwierząt i siedliska stanowiące przedmiot 

ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 140009 „Dolina Kostrzynia”.  

Realizacja autostrady spowoduje lokalne zmiany w występowaniu i liczebności gatunków 

 oraz siedlisk chronionych, jak również w związku z przecięciem doliny Kostrzynia, przyczyni 

się do powstania bariery utrudniającej migrację zwierząt.  

Charakterystyka oddziaływań 

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną zarówno w sposób 

bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego.  

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę, wycinka drzew 

i krzewów, zniszczenie roślinności na terenach dróg technologicznych i prowadzenia prac 

budowlanych, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas budowy oraz emisja zanieczyszczeń 

i hałasu w okresie eksploatacji, wpływ na stosunki wodne. Utrudnienie migracji zwierząt, 

oddziaływanie na lokalną populację zwierząt spowodowane zajęciem siedlisk i żerowisk. 

Oddziaływanie pośrednie – zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę, wycinka drzew 

i krzewów, zniszczenie roślinności - wpływ na zwierzęta niszczeni siedlisk i żerowisk. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany w krajobrazie, emisja hałasu 

i zanieczyszczeń, utrudnianie migracji zwierząt. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, bezkręgowce). 
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Projektowana linia energetyczna 400 kV 

Obszar wyznaczony pod linię stanowią głównie użytki rolne niezabudowane, fragmenty 

lasów, zadrzewienia śródpolne, fragment doliny Gawrońca oraz drogi (Rys. Nr 5. ). Na 

większości terenów, lokalizacja linii energetycznej nie wpłynie na dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania. Z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod słupy energetyczne, tereny 

rolnicze nadal mogą być wykorzystywane na cele produkcji rolnej, zarówno jako grunty orne, 

jak i użytki zielone. Na terenach lasów (znajdujących się w pasie technologicznym) niezbędna 

będzie zmiana przeznaczenia na cele nieleśne. 

Rys. Nr 5. Przebieg linii energetycznej 400 kV. 

   

 

Skutki dla flory i fauny 

Realizacja linii energetycznej wiąże się z ingerencją w szatę roślinną, niesie za sobą ryzyko 

utraty występujących na tym terenie stanowisk gatunków roślin. Przede wszystkim 

najistotniejsze oddziaływania wiązać będą się z zajęciem gruntów pod słupy energetyczne, 

drogi technologiczne, przemieszczanie się ciężkiego sprzętu w obrębie placu budowy, 

wycinką drzew i krzewów zarówno na obszarze leśnym, jak i poza terenami leśnymi. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie łęgu olszowo-

jesionowego Fraxino-Alnetum (siedlisko wyszczególnione w Załączniku I Dyrektywy 

Siedliskowej). Z gatunków chronionych potwierdzono występowanie kruszyny pospolitej 

(Frandula Angus), kocanek piaskowych  (Helichrysum arfenarium), rokietnika pospolitego 

(Pleurozium schreberi), fałdownika nastroszonego (Rhytidiadelphus squarrosus) oraz 

porzeczki czarnej (Ribes nigrum). Stwierdzone gatunki chronione należą do pospolitych 

i niezagrożonych w skali regionu i kraju, a ich zasoby lokalne są liczne. Zniszczenie niewielkiej 
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części populacji roślin objętych ochroną częściową nie spowoduje zagrożenia dla dziko 

występujących populacji tych gatunków. 

Naruszanie powierzchni ziemi w związku z prowadzonymi pracami i odsłonięcie gleby, która 

może być na nowo zasiedlona przez nowe gatunki roślin, w tym niepożądane gatunki 

synantropijne, może tym samym wpłynąć na strukturę istniejących zespołów roślin. 

Zagrożenie to dotyczy przede wszystkim terenów cennych siedlisk. Z uwagi na istniejący stan 

zagospodarowania terenów (przeważają teren rolnicze), niewielką powierzchnię terenów 

zajętych przez cenne przyrodniczo siedliska nie przewiduje się aby ten typ oddziaływania miał 

istotne znaczenie. 

Prace ziemne, wycinka oraz transport mogą przyczynić się zarówno do zwiększenia 

śmiertelności, przede wszystkim niewielkich zwierząt, jak i likwidacji ich miejsc bytowania 

w tym rozrodu. Ponadto sam proces budowlany, w szczególności związany z nim hałas, 

powodować będą płoszenie. Na terenach przewidzianych pod linie, jak również w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania miejsc lęgowych gatunków 

ptaków rzadkich lub chronionych. Wiążąca się z realizacją zamierzenia ingerencja w siedliska, 

nie będzie powodować znacząco negatywnego oddziaływania dla fauny, a zwłaszcza 

gatunków ptaków i nietoperzy. Powyższe wiąże się ze znaczną ilością podobnych siedlisk 

występujących w sąsiedztwie. 

Na etapie eksploatacja linii energetycznej oddziaływanie na szatę roślinną ograniczy się 

wyłącznie do okresowej wycinki podrostu drzew i krzewów w pasie technologicznym.  

Oddziaływanie na zwierzęta ograniczy się głównie do ptaków i nietoperzy. Trasa 

projektowanej linii elektroenergetycznej będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze 

o małej wartości dla ptaków. Na obszarze nie odnotowano większych koncentracji ptaków. 

Zebrane informacje wskazują, że teren projektowanego przebiegu linii elektroenergetycznej 

nie stanowił istotnego miejsca dla gniazdującej i migrującej awifauny. Tym samym uznać 

należy, że projektowana inwestycja nie będzie w istotny sposób oddziaływać na ptaki, w tym 

populacje lokalne.  

Krajobraz  

Aspekty wizualne krajobrazu są postrzegane subiektywnie, w zależności od odczuć 

obserwatora. Niemniej realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do negatywnych zmian 



64 

 

w krajobrazie, które w zależności od obecnego ich stanu będą elementem co najmniej 

dysharmonijnym.  

Powierzchnia ziemi i gleba 

Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi będzie związane wyłącznie z posadowieniem 

słupów. Natomiast w trakcie robót budowlanych m.in. w związku z wykorzystaniem ciężkiego 

sprzęt, składowaniem ciężkich materiałów może dojść do degradacji wierzchniej warstwy 

gleby, usunięciem warstwy organicznej lub wymieszaniem jej z głębiej położonymi 

warstwami.  

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w dalszym otoczeniu terenu eksploatacji. Wzrostu zapylenia będzie można 

spodziewać się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody. 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie linii energetycznej 400 kV na zdrowie i warunki życia 

ludzi związane jest z głównie oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i hałasu. Jak wynika 

ze sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dokumentacji pt.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów”, zachowanie 35 m 

pasa technologicznego zapewnia zachowanie wymaganych przepisami norm w zakresie pól 

elektromagnetycznych (maksymalny poziom emitowanego pola magnetycznego nie 

przekroczy wartości 60 A/m, natomiast maksymalny poziom emitowanego pola 

elektrycznego nie przekroczy wartości 10 kV/m, to jest wartości granicznej dla terenu 

dostępnego dla ludzi) oraz poziomu hałasu (prognozowane poziomy wskaźników 

długookresowych LDWN nie przekraczają wartości 45 dB). 

Ryzyko dla zdrowia ludzi stanowią ewentualne awarie skutkujące możliwością porażenia 

prądem elektrycznym lub uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez uszkodzone 

elementy konstrukcyjne. Prawidłowa konstrukcja linii i zastosowanie odpowiedniego 

systemu nadzoru i zabezpieczeń monitorującego w sposób ciągły pracę linii w sposób 

skuteczny zabezpieczają przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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Zasoby naturalne 

Na terenie objętym planem nie prowadzi się eksploatacji zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Oddziaływanie zamierzenia rozpatrywane może być wyłącznie na etapie jego realizacji. Przy 

czym jego wpływ na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ograniczy się 

wyłącznie do incydentalnych sytuacji związanych z możliwością zanieczyszczenia wód na 

skutek awarii maszyn i środków transportu (wyciek substancji ropopochodnych lub innych 

szkodliwych dla środowiska płynów) oraz ewentualną koniecznością odwadniania wykopu 

budowlanego (posadowienie słupów). Czasowe odwodnienia wykopów o niewielkiej skali, 

nie spowoduje zmiany stosunków wodnych, obniżenia poziomu lustra wód podziemnych ani 

innych, negatywnych zmian w środowisku, tym samym nie będzie miało wpływu na zasoby 

wód powierzchniowych i podziemnych.  

Zabytki i dobra materialne 

W granicach terenu przewidzianego po linię energetyczną, na gruntach wsi Leśnogóra, 

znajduje się stanowisko archeologiczne. Realizacja przedsięwzięcia powinna uwzględniać 

obowiązujące przepisy regulujące prowadzenia inwestycji na tego typu terenach.  

Obszary Natura 2000 

Trasa linii energetycznej nie będzie miała wpływu na cel i przedmiot ochrony Obszaru Natura 

2000. Tereny położone są poza granicami obszarów Natura 2000. 

Charakterystyka oddziaływań 

Planowana zmiana zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłynie w niewielkim stopniu, 

zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego. 

W większości będą to oddziaływania krótkoterminowe związane z realizacją przedsięwzięcia. 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę słupów, wycinka 

drzew i krzewów, zniszczenie roślinności na terenach dróg technologicznych i prowadzenia 

prac budowlanych (w tym w miejscu lokalizacji słupów), emisja pyłów, spalin, hałasu podczas 

budowy oraz emisja pól elektromagnetycznych i hałasu w okresie eksploatacji. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie - oddziaływanie na faunę poprzez likwidację siedlisk 
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(wycinka, przekształcenie terenu). 

Oddziaływanie wtórne pośrednie – synatropizacja,  

Oddziaływania krótkoterminowe - emisja hałasu (związanego z procesem budowlanym), 

pyłów, spalin pochodzących ze środków transportu i pracujących maszyn. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany w krajobrazie, potencjalne zagrożenie dla 

ptaków, emisja pola elektromagnetycznego oraz hałasu, wprowadzenie, w granicach pasa 

technologicznego linii, zmian i ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym terenu,. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

 

Planowany zbiornik wodny Słuchocin (obecnie brak jest szczegółowych informacji na temat 

jego przewidywanych parametrów), 

W granicach doliny Kostrzynia w południowej części gminy, planowana jest budowa zbiornika 

retencyjnego Słuchocin. Niemniej wskazać należy, iż zamierzenie to nie zostało ujęte 

w żadnym z dokumentów o charakterze strategicznym.  

Zbiornik spowoduje istotne zmiany zarówno w strukturze siedlisk, jak i samych gatunków 

flory i fauny.  Budowa zbiornika będzie miała wpływ na warunki hydromorfologiczne oraz na 

właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne wód. Realizacja zamierzenia spowoduje zmianę 

reżimu cieku poniżej obiektu piętrzącego. Budowa zbiornika może również wpłynąć na 

zwiększenie się strat wody spowodowanych parowaniem.  

Skutki dla flory i fauny 

Budowa zbiornika zmieni warunki siedliskowe odcinka cieku i fragmentu doliny, m. in. 

eliminując siedliska łąki, pastwisk, nadrzecznych łęgów i łozowisk, tworząc nowe warunki 

siedliskowe. Zmiana te wyeliminuje gatunki typowe dla otwartej doliny rzecznej. Budowa 

zbiornika wpłynie również na stan flory i fauny wód. Zniszczeniu ulegnie fauna bezkręgowców 

glebowych (nicienie, dżdżownice, larwy owadów bytujące w glebie) oraz część drobnych 

kręgowców, takich jak gady i gryzonie. Teren nie będzie dostępny dla ssaków. Zostanie także 
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w znacznym stopniu wyeliminowany jako siedlisko gadów. Zmniejszy się rola doliny rzeki jako 

korytarza ekologicznego. Budowa zbiornika spowoduje również zmiany w składzie 

i strukturze ichtiofauny. 

Krajobraz  

Realizacja zamierzenia spowoduje znaczącą zmianę krajobrazu. Zbiornik będzie istotnym 

i eksponowanym elementem krajobrazu. Zbiornik wodny będzie elementem urozmaicającym 

krajobraz i podnoszącym atrakcyjność turystyczną terenu. Do obniżenia walorów 

estetycznych krajobrazu może dojść jedynie na etapie prowadzenie robót budowlanych. 

Powierzchnia ziemi i gleba 

Oddziaływania w tym zakresie ograniczą się do zmiany ukształtowania terenu w wyniku 

tworzenia czaszy zbiornika, usypywania grobli czy odkładów gruntu. 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Zbiornik wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenu. Przyczyni się do rozwoju rekreacji 

i wypoczynku. Ewentualne negatywne skutki wiązać się będą z kwestiami związanymi 

z utrzymaniem właściwego stanu czystości wód zbiornika. Uciążliwości spowodowane mogą 

być przez występujące coraz częściej na zbiornikach śródlądowych zakwity glonów. 

Zasoby naturalne 

Budowa zbiornika nie będzie miała wpływu na stan zagospodarowania zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Budowa zbiornika będzie miała wpływ na warunki hydromorfologiczne oraz na właściwości 

fizyko-chemiczne i biologiczne śródlądowych wód powierzchniowych. Dodatkowo wpłynie na 

stan wód gruntowych - może przyczynić się do podniesienia zwierciadła wód gruntowych na 

terenach przyległych, tym samy powodować występowanie lokalnych podtopień. 

Potencjalnym źródłem oddziaływań na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi będzie sama realizacja 

przedsięwzięcia budowlanego powodująca emisję hałasu, pyłu i spalin oraz stwarzająca 

zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn budowlanych. Obiekt piętrzący stanowić będzie 

barierę dla organizmów wodnych. 
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Zabytki i dobra materialne 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne. 

Obszary Natura 2000 

Bezpośredni wpływ na siedliska chronione, zmiana charakteru awifauny. Zmiana charakteru 

siedlisk spowoduje zastąpienie gatunków charakterystycznych dla trenów otwartych łąk, 

terenów podmokłych i dolin cieków, gatunkami typowo wodnymi.  

Charakterystyka oddziaływań 

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną w niewielkim stopniu, 

zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego.  

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu, zniszczenie roślinności na 

terenach dróg technologicznych i prowadzenia prac budowlanych, emisja pyłów, spalin, 

hałasu podczas budowy. Zniszczenie łąk i lasów łęgowych znajdujących się w czaszy zbiornika. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie - oddziaływanie na faunę poprzez likwidację siedlisk 

zalanie łąk i lasów łęgowych. 

Oddziaływania krótkoterminowe - emisja hałasu (związanego z procesem budowlanym), 

pyłów, spalin pochodzących ze środków transportu i pracujących maszyn. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany w krajobrazie, zmiany hydromorfologiczne, 

fizykochemiczne i biologiczne wód. Przerwanie ciągłości cieku. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

Oddziaływania skumulowane – wiąże się przede wszystkim z barierami migracyjnymi 

związanymi z obiektami piętrzącymi na ciekach. Oddziaływaniem skumulowanym będzie 

również wpływ przecinającej dolinę autostrady A-2 oraz zabudowy (Słuchocin), który po 

wykonaniu ograniczy znaczenie tego obszaru jako korytarza ekologicznego.  
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Oczyszczalnie ścieków w miejscowości Grębków i Gałki wraz z siecią kanalizacyjną 

W ramach poprawy stanu gospodarki ściekowej planuje się:  

• budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grębków oraz podłączenie do niej sieci 

kanalizacyjnej na terenie wsi: Grębków, Ogródek, Podsusze, a w dalszej kolejności 

także opcjonalnie na terenie wsi: Kózki i Jabłonna, Stawiska, Leśnogóra, Żarnówka 

oraz Stawiska(Rys. Nr 6); 

• budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałki oraz podłączenie do niej systemu 

kanalizacji zbiorczej dla wsi: Gałki i Kopcie (Rys. Nr 6). 

 Ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Grębkowie będą odprowadzane do rzeki Śmierdziuchy. 

Zakładana przepustowość oczyszczalni 300-400 m3/d. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni 

w Gałkach będą odprowadzane do rzeki Kostrzyń. Planuje się iż przepustowość oczyszczalni 

wyniesie około 200 m3/d. 

Rys. Nr 6. Lokalizacja oczyszczalni ścieków (NO).  

  

Skutki dla flory i fauny 

Najistotniejsze oddziaływania wiązać będą się z zajęciem gruntów pod infrastrukturę 

oczyszczalni, drogi technologiczne oraz czasowe zajęcie gruntów w trakcie realizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

Prace ziemne oraz wycinki mogą przyczynić się zarówno do zwiększenia śmiertelności, 

przede wszystkim niewielkich zwierząt, jak i likwidacji ich miejsc bytowania w tym rozrodu. 

Ponadto sam proces budowlany, w szczególności związany z nim hałas, powodować będą 

płoszenie. Wiążąca się z realizacją zamierzenia ingerencja w siedliska, nie będzie powodować 

znacząco negatywnego oddziaływania dla fauny i flory terenów gminy. 
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Krajobraz  

Realizacja oczyszczalni nie wpłynie istotnie na charakter krajobrazu.  

Powierzchnia ziemi i gleba 

Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi będzie związane wyłącznie z lokalizacją obiektów 

oczyszczalni. Budowa sieci kanalizacyjnej spowoduje jedynie czasową zmianę ukształtowania 

powierzchni gruntu. Wykonanie wykopów i powtórne ich zasypanie może doprowadzić do 

przemieszania warstw gleby, niemniej z uwagi na skalę przedsięwzięcia (liniowe) nie będzie 

miało to znaczącego wpływu na środowisko.  

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w dalszym otoczeniu terenu eksploatacji.  

Realizacja oczyszczalni ścieków (wraz z siecią kanalizacyjną) wpłynie na poprawę warunków 

sanitarnych ludności. Likwidacji ulegną istniejące zbiorniki bezodpływowe, bardzo często 

wykonane w sposób i w technologiach, które nie gwarantowały zabezpieczenia przed 

negatywnym oddziaływaniem ścieków na grunty i wody.  

Zasoby naturalne 

Nie prowadzi się eksploatacji zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Budowa oczyszczalni ścieków wpłynie na poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. 

Realizacja przedsięwzięcia może mieć wpływ na stan koryto cieków. Budowa urządzeń 

(wylotów) wymagać może ingerencji zarówno w brzegi jak i dna cieków. Oddziaływanie to 

będzie nieznaczne jedynie na etapie realizacji obiektu. Oddziaływanie na wody 

powierzchniowe może wiązać się również z odprowadzaniem wód z odwodnienia wykopów 

budowlanych. Niemniej resumując budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej 

będzie miała pozytywny wpływ na stan zasobów wodnych. 
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Zabytki i dobra materialne 

W granicach terenu przewidzianego pod budowę oczyszczalni ścieków w Gałkach znajduje 

się stanowisko archeologiczne.  

Obszary Natura 2000 

Realizacja oczyszczalni w Grębkowie nie będzie miała negatywnego wpływu na cel 

i przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000. Tereny położone są poza granicami obszarów 

Natura 2000.  

Oczyszczalnia w Gałkach położona jest w granicach obszaru Natura 2000, niemniej jej 

ewentualne negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 ograniczy się wyłącznie do 

okresu budowy (zajęcie terenu pod wykopy, płoszenie zwierząt). W ogólnym rozrachunku 

przedsięwzięcie wpływając na poprawę stanu wód pośrednio wpływa pozytywnie na ten 

obszar.  

Charakterystyka oddziaływań 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę obiektów, 

wycinka drzew i krzewów, zniszczenie roślinności terenach dróg technologicznych 

i prowadzenia prac budowlanych, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas budowy. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie – poprawa jakości wód, 

Oddziaływania krótkoterminowe - emisja hałasu (związanego z procesem budowlanym), 

pyłów, spalin pochodzących ze środków transportu i pracujących maszyn. 

Oddziaływania długoterminowe – odprowadzanie zanieczyszczonych ścieków do wód, 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

 

Obszary powierzchniowej eksploatacji surowców 

W projekcie Studium wyznaczono tereny na potrzeby eksploatacji kruszywa. Tereny te 

położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami 
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Stawiska i Ogródek, na gruntach wykorzystywanych rolniczo (Rys. Nr 7). Teren ten graniczy od 

południowego wschodu z dużym kompleksem leśnym. Wydobywanie kruszywa naturalnego 

wpływa na krajobraz, zarówno w fazie eksploatacji jak i po jej zakończeniu. Działalność taka 

powoduje miejscowe i nieodwracalne przekształcenie dotychczasowej rzeźby terenu, 

zniszczenie gleby i istniejącej tam roślinności. Istotną kwestią będzie ustalony kierunek 

rekultywacji, który przyczynić może się do podniesienia walorów siedliskowych tego terenu. 

Rys. Nr 7. Lokalizacja obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców (PE). 

 

Skutki dla flory i fauny 

Eksploatacja kruszywa wiąże się z całkowitym usunięciem naturalnej pokrywy glebowej. 

W związku z prowadzeniem wydobycia kruszywa metodą odkrywkową, skutki fizyczne 

w środowisku będą widoczne, głównie na obszarze objętym projektem Studium – teren 

górniczy oraz tereny dróg  wewnętrznych przewidzianych do wywozu urobku. Realizacja 

przedsięwzięcia doprowadzi do likwidacji istniejących zbiorowisk roślinnych, jednak 

zaznaczyć należy, iż z uwagi zarówno na skalę przedsięwzięcia, jak również obecny stan flory, 

która wykształciła się na gruntach porolnych oraz z uwagi na brak gatunków roślin i grzybów 

oraz siedlisk chronionych, zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na stan środowiska 

przyrodniczego.  

Zauważalnym skutkiem eksploatacji kruszywa będzie miejscowe zmniejszenie potencjalnych 

miejsc rozrodu i żerowisk dla drobnych zwierząt i ptaków. Po zakończeniu wydobycia 
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niezbędne będzie przeprowadzenie rekultywacji tego terenu. Przewidziany kierunek 

rekultywacji stanowić będzie kompensację przyrodniczą. 

Skutki dla krajobrazu i litosfery 

Przewidziane wykorzystanie terenu pod eksploatację kruszywa nie spowoduje trwałego i 

znacznego zubożenia warunków krajobrazowych pod warunkiem prowadzenia eksploatacji 

zgodnie z wymogami przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz posiadanymi 

decyzjami administracyjnymi, w szczególności decyzją środowiskową, jak również pod 

warunkiem przeprowadzenia rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia związanego z wydobyciem kruszywa, przekształcona 

zostanie powierzchniowa warstwa gruntu, zmniejszona zostanie powierzchnia biologicznie 

czynna. 

Emisja pyłowo-gazowa do powietrza oraz emisja hałasu 

Z uwagi na położenie terenu, nie przewiduje się powstania kumulacji zanieczyszczeń z innymi 

zanieczyszczeniami, pochodzącymi z innych źródeł, oddziaływanie będzie miało nieznaczny i 

okresowy wpływ na stan powietrza atmosferycznego.  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie 

wynikała głównie bezpośrednio z procesów eksploatacyjnych złoża. Źródłem emisji będzie 

ruch i praca pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie eksploatacji odkrywkowej.  

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego 

w dalszym otoczeniu terenu eksploatacji.  

Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać się tylko w okresach długotrwałej 

bezdeszczowej pogody, głównie w obrębie kopalni oraz w trakcie wywozu kopaliny drogami 

gruntowymi. Praca maszyn nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 

uwzględniając położenie terenu względem terenów zabudowanych; nie będzie to miało 

wpływu na zdrowie ludzi. 

Wytwarzanie odpadów 

Prowadzenie działalności związanej z eksploatacją kruszywa może wiązać się z wytwarzaniem 

odpadów. Niemniej właściwy sposób postępowania z nimi całkowicie powinien ograniczyć ich 

negatywne oddziaływanie. Powstające odpady to przede wszystkim odpady powstałe 
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w trakcie awarii lub konserwacji sprzętu oraz wytworzone przez pracowników (odpady o 

charakterze komunalnym.  

Wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 

Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kruszywa wiązać się będzie 

z wykorzystaniem sprzętu technicznego, który może być źródłem zanieczyszczeń, w tym 

ropopochodnych, szczególnie niebezpiecznych dla wód.  

Zamierzenie nie będzie miało znaczącego wpływu na zasoby wód powierzchniowych 

i podziemnych. Spowoduje jedynie miejscowe zakłócenia stanu wód gruntowych w obrębie 

terenu eksploatacji. 

Zdrowie ludzi 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę i lokalizację względem siedlisk ludzkich, nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania eksploatacji na zdrowie ludzi. 

Zabytki i dobra materialne 

Na terenie przewidzianym do eksploatacji znajduje się stanowisko archeologiczne.  

Poważne awarie  

Eksploatacja kruszywa wiąże się z wykorzystaniem środków technicznych. Zagrożeniem mogą 

być jedynie awarie tych środków (wyciek substancji ropopochodnych lub innych szkodliwych 

dla środowiska substancji). Przy zachowaniu odpowiednich warunków technicznych 

i eksploatacyjnych, właściwego użytkowania sprzętu, ograniczy się możliwość wystąpienia 

awarii.  

 

Charakterystyka oddziaływań 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu, wycinka drzew i krzewów, 

zniszczenie roślinności, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas eksploatacji. 

Oddziaływania długoterminowe – (na czas eksploatacji) emisja pyłów, spalin, hałasu podczas 

eksploatacji, przekształcenie powierzchni terenu.  

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 
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bezkręgowce). 

Hydroenergetyczne wykorzystanie istniejącego obiektu piętrzącego na rzece Kostrzyń 

w miejscowości Proszew B (obecnie brak jest szczegółowych informacji na temat 

planowanego zamierzenia). 

Teren wyszczególniony w projekcie Studium jako obszar lokalizacji zamierzenia związanego 

z energetycznym korzystaniem z wód położony jest po obu stronach koryta rzeki Kostrzyń 

w miejscowości Proszew B. Lokalizacja jest ściśle związana z istniejącą budowla piętrzącą 

będącą pozostałością po infrastrukturze związanej z młynem (ok 2,2 km w górę rzeki od ujścia 

do Liwca). Obecnie brak jest szczegółowych informacji dotyczących zamierzenia niemniej 

przyjąć należy, że jego realizacja wiązać będzie się z budową obiektów budowlanych oraz 

prowadzeniem prac budowlanych zarówno w wodach jak i bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 

Istniejący obiekt piętrzący wymagać będzie dostosowania do hydroenergetycznego 

korzystania z wód (ewentualne podniesienie poziomu piętrzenia). Uwarunkowania 

hydromorfologiczne oraz techniczne determinują wykonanie niskospadowej mikroelektrowni 

o przepływowym charakterze pracy. Wstępnie moc instalowana elektrowni szacowana jest na 

ok 35 kW. 

Szczegółowe uwarunkowania środowiskowe w odniesieniu do planowanego zamierzenia 

powinny zostać określone na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, pozwolenia 

wodnoprawnego oraz o ile zajdzie taka konieczność w decyzjach wynikających z przepisów 

ustawy o ochronie przyrody.  

Istotne znaczenie przy ocenie skali oraz zakresu oddziaływania na środowisko będzie miał 

fakt, iż MEW realizowana będzie z wykorzystaniem już istniejącego obiektu piętrzącego (bez 

konieczności lokalizowania nowego obiektu przegradzającego ciek), poza tym rzeka Kostrzyń 

nie jest zaliczana do cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, nie ma 

znaczenia dla ochrony gatunków diadromicznych (m.in. certa, łosoś, węgorz, minóg rzeczny).  

Z uwagi na powyższe uwarunkowania budowa elektrowni nie spowoduje istotnych zmian 

w strukturze siedlisk, jak i samych gatunków flory i fauny rzeki Kostrzyń.  

Budowa obiektów MEW będzie miała wpływ na ciągłość korytarza ekologicznego związanego 

z doliną rzeki Kostrzyń – przede wszystkim utrudni przemieszczanie się wzdłuż brzegów rzeki 

większych gatunków ssaków. 



76 

 

 

Rys. 8. Teren przewidziany do wykorzystania w celu realizacji MEW. 

 

Skutki dla flory i fauny 

Budowa MEW spowoduje zniszczenie siedlisk wodnych i lądowych w miejscu posadowienia 

obiektów budowlanych. Zawężenie przestrzeni korytarza ekologicznego doliny rzeki. Praca 

turbin wpłynie na śmiertelność i kondycje ryb – wpływ na skalę tego oddziaływania będzie 

miał rodzaj zastosowanych turbin oraz innych urządzeń utrudniających przedostawanie się 

ryb do wlotów przewodów turbin. W przypadku podniesienia poziomu piętrzenia może dojść 

do zmiany warunków wodno-glebowych na terenach znajdujących w jego zasięgu, 

konsekwencją czego może być zmiana siedlisk oraz struktury zasiedlających je gatunków.  

Krajobraz  

Realizacja zamierzenia nie spowoduje znaczących zmian w krajobrazie.  

Powierzchnia ziemi i gleba 

Oddziaływania w tym zakresie ograniczą się do zmiany ukształtowania terenu w wyniku 

budowy MEW oraz związanej z nią infrastruktury energetycznej. 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Eksploatacja MEW nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego oraz przekroczenia standardów związanych z emisją hałasu.  
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Zasoby naturalne 

Budowa MEW nie będzie miała wpływu na stan zagospodarowania zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obiekty MEW mogą przyczynić się do zmiany warunków przepływu wód powodziowych 

i ich wpływu na tereny przyległe. 

Podniesienie poziomu piętrzenia może spowodować lokalne zmiany poziomu wód 

gruntowych na terenach przyległych do spiętrzonego odcinka cieku. Charakter pracy 

elektrowni nie powinien powodować istotnych wahań zwierciadła wody zarówno poniżej, jak 

i powyżej piętrzenia. Energetyczne korzystanie z wód nie powinno również powodować 

konfliktów z właścicielami gruntów położonych w zasięgu oddziaływania piętrzenia, jak 

również z innymi użytkownikami wód, niemniej może stanowić pewne ograniczenie 

w rekreacyjnym korzystaniu z wód (spływy kajakowe, wędkarstwo).  

Zabytki i dobra materialne 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne. 

Obszary Natura 2000 

Realizacja zamierzenia nie powinna mieć bezpośredniego istotnego wpływu na cele ochrony 

obszarów Natura 2000.  

Charakterystyka oddziaływań 

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną w niewielkim stopniu, 

zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego.  

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu, zniszczenie roślinności na 

terenach dróg technologicznych i prowadzenia prac budowlanych, emisja pyłów, spalin, 

hałasu podczas budowy. Zniszczenie siedlisk wodnych i lądowych w miejscu posadowienia 

budowli. Praca turbin powodująca wzrost śmiertelności ryb. Wzrost zamulenia rzeki poniżej 

miejsca prowadzenia robót w wodach. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie - oddziaływanie na strukturę wiekową ichtiofauny 

(wzrost śmiertelności ryb spowodowany pracą turbin). 

Oddziaływania krótkoterminowe – oddziaływania związane z procesem budowlanym, zmiany 
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poziomu wód gruntowych. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany związane z wybudowaniem obiektów, wpływ 

na warunki migracyjne wzdłuż cieku, wpływ na ichtiofaunę. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, ryby, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

Oddziaływania skumulowane – wiąże się przede wszystkim z barierami migracyjnymi 

związanymi z obiektami piętrzącymi na ciekach.  

 

3. Odziaływania związane z rozwojem mieszkalnictwa, usług i produkcji. 

Projekt Studium zakłada rozwój jednostek osadniczych zarówno poprzez wyznaczenie 

terenów pod zabudowę na cele mieszkalnictwa (w tym z funkcja usługową), jak również 

uwzględnianie funkcji produkcyjno-usługowej oraz pod zabudowę produkcji rolnej. Na 

powyższe cele wskazuje się zarówno tereny położone pomiędzy już zainwestowanymi 

obszarami, jak i nowe niezainwestowane obszary, w większości wykorzystywane obecnie na 

cele rolnicze (w tym zabudowa terenów charakteryzujących się zabudową zagrodową). 

Innym widocznym w projekcie Studium kierunkiem zagospodarowania jest kierunek 

związany z rozwojem, wykorzystującym duże walory przyrodnicze gminy, tj. terenów 

o charakterze letniskowym i rekreacyjnym. 

Wraz z rozwojem obszarów zabudowy mieszkaniowej, pojawiają się potrzeby w zakresie 

usług i produkcji, przy czym w skali gminy obszary te stanowią mniejszość. Rozwój jednostek 

osadniczych wiąże się bezpośrednio z pojawieniem się różnego rodzaju czynników 

oddziaływujących w różnym stopniu i nasileniu na środowiska przyrodnicze.  

Skutki dla flory i fauny 

Na terenach zabudowanych presja na środowisko przyrodnicze ma charakter oddziaływania 

stałego. Na tych terenach nie występują naturalne lub seminaturalne zbiorowiska roślinne. 

W zakresie wpływu na siedliska i szatę roślinną, presja ta polega na sztucznym utrzymywaniu 

istniejącego stanu. Enklawy gruntów rolniczych pozostających w użytkowaniu rolniczym lub 



79 

 

odłogowanych, są zazwyczaj systematyczne zabudowywane, co powoduje usuwanie, 

przynajmniej częściowe, szaty roślinnej i wprowadzanie nowej w formie trawników, 

kwietników, krzewów lub przydomowych sadów. Fauna na terenach zabudowanych jest 

ukształtowana od wielu lat. Wykształciły się tu zespoły różnych gatunków zwierząt, od 

bezkręgowców do ssaków. Tereny zabudowy nie są zasiedlane przez gatunki antropofobne, 

unikające sąsiedztwa człowieka. Tereny takie nie są cenne pod względem przyrodniczym 

i podlegają różnego rodzaju niekorzystnym odziaływaniom zachodzącym na obszarach 

zabudowanych. 

Emisja pyłowo-gazowa do powietrza 

Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i paleniska domowe tzw. 

emisja niska. Zanieczyszczenie pochodzące ze źródeł powierzchniowych emitowane są na 

niewielkie wysokości i mają niekorzystny wpływ na lokalny stan jakości powietrza. 

Przewidywany rozwój terenów zabudowanych wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania 

w zakresie wytwarzania ciepła wytwarzanego w paleniskach domowych, kotłowniach 

związanych z zabudową produkcyjną, usługową i mieszkaniową.  

Oddziaływanie związane z emisją pyłowo-gazową będzie miało charakter lokalny, a jego skala 

nie wpłynie znacząco na pogorszenie zdrowia ludzi i stanu środowiska.  

W przypadku źródeł liniowych, tj. dróg, możliwy jest wzrost emisji, spowodowany zarówno 

poprzez zwiększenie się ruchu tranzytowego przez gminę projektowaną autostradą, jak 

również wzrostem wykorzystania transportu drogowego niezbędnego do obsługi terenów 

zabudowy produkcyjno-usługowej, usługowej.  

Odpady 

Zmiana sposobu użytkowania terenu, zwiększenie powierzchni terenów zurbanizowanych, 

w szczególności obszarów o charakterze usługowym i przemysłowym wpłynie na wzrost 

wytwarzania odpadów.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

Rozwój jednostek osadniczych wiąże się z powstaniem ścieków o charakterze komunalnym, 

oraz generuje problemy związane z odprowadzaniem wód opadowych.  

Projekt studium zakłada rozwój infrastruktury związanej ze zbiorczym odprowadzaniem 
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i oczyszczaniem ścieków. System ten nie obejmie wszystkich istniejących terenów, tym 

samym może być dalece niewystarczający w przypadku pełnej realizacji kierunków zawartych 

w projekcie Studium. Powyższe rodzi konieczność zastosowania innych rozwiązań w postaci 

zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te nie są 

gwarantem ograniczenia zanieczyszczenia wód i ziemi (brak odpowiedniej kontroli, w tym 

oceny stanu technicznego). 

Wody opadowe odprowadzane z terenów zanieczyszczonych powinny być oczyszczane 

zgodnie z przepisami Prawa wodnego. Powyższa kwestia będzie szczególnie istotna na 

terenach produkcji rolnej będących potencjalnym źródłem biogenów. 

Powierzchnia ziemi i gleba 

Przekształcenie litosfery na terenach zagospodarowanych ma charakter antropogeniczny, 

związany ze sposobem wykorzystania terenu. Głównymi czynnikami powodującymi 

przekształcenie litosfery są: 

• geomechaniczne niszczenie spowodowane przez realizację dużych liniowych 

elementów infrastruktury technicznej tj. autostrada, drogi, sieć kanalizacyjna, gazowa 

(w mniejszym stopniu, zależne od sposobu realizacji inwestycji zastosowanego sprzętu 

mechanicznego, oraz niezbędnej do zajęcia w trakcie realizacji powierzchni terenu), 

• geomechaniczne przekształcenie gruntu związane z przygotowaniem terenu pod 

inwestycje, 

• przekształcenie i zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenach deponowania 

odpadów, w tym nielegalne „dzikie” składowiska,  

• niewłaściwe zabiegi agrotechniczne na terenach użytkowanych rolniczo. 

 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Wraz z przewidywanym rozwojem terenów o charakterze usługowym i produkcyjnym 

zwiększy się presja czynników emitujących hałas, w szczególności transportu.  

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska za pola elektromagnetyczne rozumie 

się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości do 300 GHz. 

Głównymi źródłami pola elektromagnetycznego, wytwarzanymi przez człowieka są: linie 

i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne (radiowe, telewizyjne, 
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telefonii komórkowej, dostępu do Internetu).  

Zabytki i dobra materialne 

W granicach terenów przewidzianych pod realizację zabudowy występują tereny i obiekty 

objęte ochroną wynikająca z przepisów o ochronie zabytków.  

Obszary Natura 2000 

Realizacja założeń projektu Studium w zakresie zabudowy mieszkaniowej, usług i produkcji 

nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na cel i przedmiot ochrony Obszaru 

Natura 2000. Przedmiotowe tereny położone są poza granicami obszarów Natura 2000.  

Charakterystyka oddziaływań 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę obiektów, 

wycinka drzew i krzewów, zniszczenie roślinności na terenach prowadzenia prac 

budowlanych, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas budowy, wytwarzanie opadów i ścieków 

Oddziaływania długoterminowe - emisja hałasu, pyłów, spalin pochodzących ze środków 

transportu i pracujących maszyn, ścieki komunalne, odpady. 

Oddziaływanie krótkoterminowe – procesy budowlane i związane z nimi emisja hałasu spalin, 

pyłów, wytwarzanie odpadów, 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce), zabudowa (nie przewiduje się renaturalizacji i rekultywacji terenów  

zabudowanych). 

 

4. Cele środowiskowe.  

Projekt Studium określa zarówno cele związane z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy, 

jak również odnosi się do działań mających na celu, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, minimalizować jego skutki. Ponadto wskazuje kierunki mające na celu zachowanie 

lub poprawę istniejącego stanu środowiska. Poniżej przedstawiono kierunki i najważniejsze 

ich działania. 
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Ochrona planistyczna, obejmująca  

• System Przyrodniczy Gminy, stanowiący aktywny biologicznie i ciągły przestrzennie 

układ siedlisk o charakterze naturalnym,  

• obszary projektowane do ochrony prawnej do czasu uzyskania odpowiedniego 

statusu. 

Przede wszystkim projekt Studium wskazuje do ochrony planistycznej korytarze ekologiczne. 

Ma to na celu zachowanie ich drożności ekologiczno-przestrzennej poprzez zakazy, nakazy 

i zalecenia, m.in.:  

• zakaz składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych, 

lokalizacji wylewisk gnojowicy i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt, 

• zakaz tworzenia nasypów ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi korytarza, 

• zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, eksploatacji surowców naturalnych, 

• nakaz poszerzania /lub wykonywania/ przepustów w przecinających korytarz 

nasypach drogowych i kolejowych, 

• zalecenie kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych /łąk, zadrzewień/, 

• zalecenie restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych. 

Dodatkowo wskazuje się na konieczność objęcia oochroną planistyczną terenów i obiektów 

projektowanych do ochrony prawnej, zgodnie z projektem Studium na terenie gminy są to: 

• postulowany Rezerwat „Stawiska”, 

• postulowane 2 użytki ekologiczne. 

 

Techniczna ochrona środowiska 

Kierunek ten wskazuje realizacje systemu infrastruktury technicznej i komunalnej jako 

działania mające na celu  minimalizację skutków emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do 

środowiska (gazy , pyły, ścieki, odpady) oraz poprawy standardu życia mieszkańców. 

Za najważniejszą infrastrukturę uznaje się: 

• zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę; 

• zbiorowe systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

• zbiorowe systemy selektywnego gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych oraz 

recyklingu i utylizacji, 
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Projekt Studium wskazuje również na koniczność podejmowania działań mających na celu 

racjonalizację zużycia wód podziemnych (opomiarowanie, likwidacja strat na sieci itp.) oraz 

nośników energii cieplnej (modernizacje systemów grzewczych, uszczelnienie budynków itp.).  

Ponadto, zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia, na terenach zabudowy 

rozproszonej, systematycznego monitoringu technicznego obiektów indywidualnego systemu 

zaopatrzenia w wodę oraz gromadzenia i oczyszczania ścieków (studnie, bezodpływowe 

zbiorniki na ścieki, oczyszczalnie przydomowe). 

 

Kształtowanie walorów środowiska. 

Zgodnie z projektem Studium kształtowanie walorów środowiska obejmuje działania 

w zakresie kompensacji przyrodniczej, renaturyzacji, rekultywacji oraz wzbogacania 

środowiska, tj: 

• rekultywacja nieużytków, terenów poeksploatacyjnych i innych zdegradowanych- 

preferowana rekultywacja poprzez zalesienia lub tworzenie zbiorników wodnych 

(tereny poeksploatacyjne), 

• zalesienia gruntów najniższych klas bonitacyjnych, zdegradowanych oraz zagrożonych 

erozją, 

• odtwarzanie pasmowych lub pasmowo-węzłowych zalesień przywodnych w dolinach 

rzek, 

• kształtowanie zalesień na granicach zbiorników wodnych i dolin rzecznych z polami 

ornymi (bariery ekologiczne chroniące przed spływem nawozów i środków chemicznej 

ochrony roślin do wód powierzchniowych) oraz w pasach dróg, 

zwiększanie retencji wodnej dolinowej (zalesienia, zbiorniki wodne), ograniczanie 

regulacji cieków,  

• harmonizowanie zabudowy ze skalą i charakterem krajobrazu. 

 

Zgonie z projektem Studium kierunki ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego 

powinny być następujące: 

• ochrona wód otwartych - polegająca przede wszystkim na zabezpieczeniu przed 

zagrożeniami wynikającymi z nie uregulowanej na terenie gminy sytuacji w zakresie 

odprowadzania ścieków (brak systemów kanalizacji zbiorczej) - działania polegające 
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na utworzeniu, wzdłuż większych cieków, strefy obudowy biologicznej, 

przeciwdziałającej spływowi zanieczyszczeń z pól; 

• ograniczenie działań związanych z regulacją wód; 

• powstrzymanie realizacji obiektów budowlanych na obszarach zalewowych;  

• w zakresie ochrony powietrza działania winny sprowadzać się do tworzenia 

warunków likwidacji niskiej emisji; 

•  konieczność ochrony przed hałasem dotyczy głównie istniejących dróg, w tym 

w szczególności drogi wojewódzkiej, należy projektować zabezpieczenia naturalne 

w formie obudowy biologicznej szlaków komunikacyjnych;  

• należy zachowywać i chronić zieleń istniejącą, z uzupełnianiem zadrzewień 

i zakrzewień, zgodnie z charakterem siedliska, 

• pozostawianie, jako ważnych nisz ekologicznych - zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych, bagien i mokradeł, torfowisk;  

• należy zapobiegać fragmentacji i zmniejszaniu powierzchni niezbędnych dla 

właściwego funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy, zachowywać ciągłość 

przestrzenną i funkcjonalną terenów zielonych; 

• zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej i jej koncentracja powinny być planowane 

na terenach już zainwestowanych (zmniejszenie skutków rozwoju budownictwa 

na terenach niewystarczająco uzbrojonych i cennych przyrodniczo bądź o gorszych 

warunkach geotechnicznych; ochrona przestrzeni otwartych przed chaotycznym 

zainwestowaniem); 

• należy dążyć do uzależnienia rozwoju zabudowy o charakterze osiedlowym od 

wyeliminowania braków w infrastrukturze komunalnej, w tym zwłaszcza sieci 

kanalizacyjnej; 

• do niezbędnego minimum należy ograniczać lokalizację przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; w przypadku konieczności wprowadzenia tego 

typu przedsięwzięć, wskazane jest wprowadzenie odpowiednich ograniczeń dla 

zagospodarowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wynikających z przepisów 

odrębnych. 

 

Dla ochrony i kształtowania struktury przyrodniczej gminy projekt Studium wskazuje 
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następujące kierunki działań: 

• stosowanie właściwych proporcji oraz względnie równomierne rozmieszczenie na 

terenie gminy obszarów biologicznie czynnych, służące zachowaniu istniejących 

walorów środowiska; 

• zachowanie i ochrona kompleksów przyrodniczych o najwyższym potencjale 

biologicznym, w szczególności dotyczy to lasów, cieków wodnych i ich dolin, 

naturalnych zbiorników wodnych, obniżeń bezodpływowych oraz ciągów powiązań 

przyrodniczych lokalnych i regionalnych;  

• ochrona i uzupełnianie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych oraz towarzyszących 

ciekom i zbiornikom wodnym; 

• ochrona drobnych elementów naturalnej rzeźby terenu: dolin, obniżeń, skarp itp; 

• ochrona gleb wysokiej klasy przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze; 

• ochrona gruntów leśnych przed zmianą przeznaczenia; 

• ochrona środowiska poprzez rozwój infrastruktury służącej poprawie stanu 

komponentów środowiska; 

• ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko do 

inwestycji niezbędnych do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych systemów 

inżynieryjnych oraz terenów przemysłowo – usługowych skupionych w jednolite 

kompleksy przestrzenne; 

• w przypadku likwidacji starych zadrzewień wzdłuż dróg, należy dążyć, o ile to możliwe 

do ich odtworzenia w optymalnym terenie, z uwzględnieniem dotychczasowego 

składu gatunkowego, celem zapewnienia kompensacji. 

 

5. Ocena przyjętych w projekcie Studium funkcji terenów. 

Agregacja kierunków zagospodarowania 

Przeprowadzona analiza pozwala na sklasyfikowanie proponowanych w projekcie kierunków 

zagospodarowania pod kątem przekształceń środowiska przyrodniczego, jakie nastąpią na 

obszarze gminy. Z uwagi na walory przyrodnicze oraz proponowane kierunki 

zagospodarowania wyróżniono 8 kategorii terenów oznaczonych literami od A do H, które 

przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej prognozy. 
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A. Tereny rolne w dolinach rzecznych użytkowane głównie jako łąki i pastwiska lub stawy 

rybne, nie zainwestowane, wyjątkowo cenne pod względem przyrodniczym, pełniące funkcje 

korytarzy ekologicznych, wyłączone z zabudowy, na których realizacja ustaleń projektu 

Studium spowoduje zachowanie wysokiej różnorodności biologicznej, bez wprowadzania 

nowych uciążliwości dla środowiska. Nastąpi to poprzez m.in.: 

• pozostawienie dolin rzecznych, stawów i innych terenów jako gruntów wyłączonych 

z zabudowy, 

• zachowanie i ochronę rzek i zbiorników wód stojących, 

• adaptację i ochronę istniejących zadrzewień.  

Do tej kategorii terenów należą tereny rolne wyłączone z zabudowy, oznaczone na rysunku 

studium jako korytarze ekologiczne, w tym obszary chronione Natura 2000 i projektowany 

rezerwat przyrody oraz projektowane użytki ekologiczne. 

 

B. Tereny nie zainwestowane lub zainwestowane w niewielkim stopniu, na których zostaną 

zachowane wysokie wartości środowiska przyrodniczego bez wprowadzania nowych 

uciążliwości dla środowiska. Nastąpi to poprzez: 

• adaptację i ochronę istniejących lasów, 

• adaptację i ochronę istniejących zadrzewień, w tym zieleni urządzonej, 

• zalesienie gruntów rolnych o małej przydatności rolniczej, 

• zachowanie i ochronę małych zbiorników wód stojących i bagienek. 

Do tej kategorii terenów należą: 

• większe kompleksy lasów, oznaczone na rysunku studium kolorem ciemno zielonym, 

• zabytkowe parki dworskie oznaczone na rysunku studium. 

 

C. Tereny nie zainwestowane lub zainwestowane w niewielkim stopniu, na których zostaną 

zachowane znaczne wartości środowiska przyrodniczego bez wprowadzania nowych 

uciążliwości dla środowiska. Nastąpi to poprzez: 

• zachowanie otwartych terenów rolniczych, 

• adaptację i ochronę istniejących zadrzewień,  

Do tej kategorii terenów należą otwarte tereny krajobrazu rolniczego, rozproszona zabudowa 
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rolnicza, zadrzewienia i sady. 

 

D. Tereny, na których ustalenia studium adaptują istniejące zainwestowanie i nie 

wprowadzają nowych uciążliwości dla środowiska, a na niektórych terenach ograniczają 

dotychczasowe uciążliwe oddziaływanie na środowisko. Nastąpi to poprzez: 

• adaptację istniejącej zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i usługowej oraz 

tworzenie nowej, 

• rozbudowę systemów infrastruktury technicznej takiej jak wodociąg, kanalizacja, 

gazociąg, kablowe linie energetyczne (zamiast napowietrznych) itp.,  

• zakaz lokalizacji usług uciążliwych. 

Do tej kategorii zaliczono: 

• tereny zabudowy wielofunkcyjnej wsi, zabudowy jednorodzinnej z funkcjami 

dodatkowymi, 

• tereny cmentarzy, 

• tereny dróg powiatowych i gminnych o niewielkim natężeniu ruchu klasy Z, L i D. 

 

E. Tereny nie zainwestowane, na których przewidywane skutki realizacji ustaleń zmiany 

studium będą powodować niewielkie uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym 

ograniczeniu tego wpływu poprzez m.in.: 

• ograniczenie powierzchni zabudowy oraz nakaz utrzymywania powierzchni 

biologicznie czynnej na terenach planowanej zabudowy, 

• rozbudowę systemów infrastruktury technicznej takiej jak wodociąg, kanalizacja, 

gazociąg, kablowe linie energetyczne (zamiast napowietrznych) itp.,  

• zakaz lokalizacji usług uciążliwych. 

Do tej kategorii zaliczono: 

• tereny zabudowy wielofunkcyjnej wsi, zabudowy jednorodzinnej z funkcjami 

dodatkowymi,  

• tereny projektowanej zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową (UM) oraz 

usług nieuciążliwych (U). 

 

F. Tereny zainwestowane, na których prognozowane skutki realizacji ustaleń projektu 
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Studium mogą powodować znaczne uciążliwości dla środowiska przy jednoczesnym 

ograniczeniu ujemnych wpływów poprzez sposób zagospodarowania zapisany w projekcie 

Studium, tj.: 

• określenie wysokości i typu zabudowy terenu, 

• ograniczenie zasięgu uciążliwego oddziaływania do granic terenu, 

• określenie udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

Do tej kategorii obszarów zaliczono: 

• tereny istniejącej zabudowy produkcyjno-usługowej, tereny urządzeń produkcji 

gospodarki rolnej, 

• drogi o dużym natężeniu ruchu – droga wojewódzka G. 

 

G. Tereny, na których prognozowane skutki realizacji ustaleń Studium będą powodować 

znaczne uciążliwości dla środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wpływów 

poprzez sposób zagospodarowania zapisany w projekcie Studium, tj.: 

• określenie wysokości i typu zabudowy terenu oraz profilu produkcji, 

• ograniczenie zasięgu uciążliwego oddziaływania do granic terenu, 

• określenie udziału powierzchni biologicznie czynnej, 

• stosowanie technicznych zabezpieczeń ograniczających oddziaływanie na otoczenie, 

np. ekrany akustyczne, ,przejścia dla zwierząt na trasie autostrady, 

• wyznaczenie strefy z zakazem zabudowy wzdłuż trasy autostrady i linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia. 

Do tej kategorii należą także obszary związane z ryzykiem wystąpienia nadzwyczajnych 

zagrożeń dla środowiska, trudne do przewidzenia i zminimalizowania. 

Do tej kategorii obszarów zaliczono: 

• tereny projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej, 

• projektowana autostrada A-2, 

• projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400 kV, 

• wieże telekomunikacyjne (T). 

 

H. Tereny, na których prognozowane skutki wpływu ustaleń projektu Studium stwarzają 

lokalne uciążliwe oddziaływania na środowisko, a jednocześnie mogą przyczyniać się do 
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poprawy ogólnego stanu środowiska przyrodniczego, tereny na których działalność 

inwestycyjna i gospodarcza zmienia w istotny sposób warunki siedliskowe i bioróżnorodność, 

nie pogarszając stanu środowiska.  

Do tej kategorii obszarów zaliczono: 

• tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, 

• tereny oczyszczalni ścieków, projektowanych oczyszczalni ścieków, 

• tereny stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, 

• tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa, 

• teren projektowanego w dolinie Kostrzynia zbiornika retencyjnego Słuchocin. 

W przypadku terenów eksploatacji kruszywa i zbiornika retencyjnego, będzie występować 

istotna zmiana w strukturze krajobrazu oraz istotna zmiana warunków siedliskowych dla 

roślin i zwierząt.  

Na tym etapie brak jest dokumentów określających zasadność budowy zbiornika wodnego 

(analiza celów). Prawdopodobnie obiekt ten nie powstanie, dlatego też teren ten nie został 

zaklasyfikowany do terenów na których prognozowane skutki realizacji będą powodować 

znaczne uciążliwości dla środowiska (G). 

 

Ocena 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym określającym kierunki zagospodarowania gminy.  

Określone w projekcie Studium kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grębków 

polegają przede wszystkim na wyznaczeniu nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową 

oraz wprowadzeniu nowych terenów pod działalność gospodarczą (obszary zabudowy 

usługowej, produkcyjno-usługowej, usługowej), jak również projektowanej autostrady i linii 

energetycznej 400 kV. 

Wprowadzenie nowych terenów pod przyszłą zabudowę z usługami i produkcją oraz drogi 

o znaczeniu międzynarodowym spowoduje większą presję na środowisko. Skutki tej presji 

będą oczywiście zależały od realizacji zakreślonych w projekcie Studium kierunków 

zagospodarowania, szczególnie w postaci ustaleń miejscowego planu (planów) 

zagospodarowania przestrzennego i będą zachodzić w różnym czasie.  
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Planowane przedsięwzięcia w części terenów spowodują trwałe zmiany w użytkowanych 

zasobach przyrodniczych. Nastąpi zmniejszenie powierzchni terenów użytkowanych 

dotychczas, głównie jako grunty rolne. Planowana zmiana sposobu wykorzystania terenu, 

spowoduje znaczne zwiększenie powierzchni terenów zainwestowanych, co spowoduje 

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych.  

W projekcie Studium planuje się zmianę sposobu zagospodarowania terenów obecnie 

wykorzystywanych rolniczo na obszary wielofunkcyjne wsi, pod zabudowę mieszkaniową 

i letniskową, usługi oraz produkcję. Działania te podyktowane są przede wszystkim 

wnioskami mieszkańców gminy (ponad 400). Niemniej wątpliwości budzi skala tych zmian, 

które obejmą blisko 500 ha, co stanowi 50% powierzchni obecnie zainwestowanej (ok. 1060 

ha). Powyższe trudno uzasadnić realnymi potrzebami gminy. Pozwala to na stwierdzenie, iż 

działanie takie podyktowane są m.in. chęcią podniesienia wartości gruntów.  

Tak istotne zmiany w zagospodarowaniu skutkują tym, iż ustalenia projektu Studium tracą 

spójność w odniesieniu do kilku fragmentów obszaru gminy. Kierunki związane z rozwojem 

terenów mieszkaniowych i letniskowych kontrastują z kierunkami ochrony wartości i zasobów 

środowiska przyrodniczego określonymi działaniami mających na celu: 

• zapobieganie fragmentacji i zmniejszaniu powierzchni niezbędnych dla właściwego 

funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy, zachowywanie ciągłość 

przestrzennej i funkcjonalnej terenów zielonych (przede wszystkim zabudowa 

letniskowa ); 

• zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej -  jej koncentracja powinna być planowana na 

terenach już zainwestowanych (zmniejszenie skutków rozwoju budownictwa na 

terenach niewystarczająco uzbrojonych i cennych przyrodniczo bądź o gorszych 

warunkach geotechnicznych; ochrona przestrzeni otwartych przed chaotycznym 

zainwestowaniem); 

• harmonizowanie zabudowy ze skalą i charakterem krajobrazu. 

Projekt Studium wyznacza nowe przestrzenie pod zabudowę mieszkaniowa na terenach 

dotychczas niezainwestowanych (głównie rolniczych, sporadycznie lasach). Widoczna jest 

presja zabudowy na treny położone w sąsiedztwie dolin cieków oraz terenów leśnych.  

W kilku przypadkach, niemniej w niewielkim stopniu, można zaobserwować kolizje pomiędzy 
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terenami objętymi ochroną planistyczną, a terenami dla których wskazano jako kierunek 

funkcje mieszkaniowe lub letniskowe. 

Projekt Studium wskazuje potencjalne tereny na których, z uwagi na politykę przestrzenną 

gminy będą mogły być lokowane przedsięwzięcia. Niemniej w zależności od rodzaju 

przedsięwzięć, które będą realizowane wymagana będzie indywidualna ocena ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarowania wodami. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przyjęte w projekcie nie 

naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do istniejących 

form ochrony przyrody. Analiza kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(w szczególności w części środowiskowej), uprawnia do stwierdzenie, że planowane 

zagospodarowanie gminy uwzględniać będzie przepisy obowiązujące na obszarach 

chronionego krajobrazu, na obszarach  Natura 2000 – OSO „Dolina Kostrzynia”, OSO „Dolina 

Liwca” oraz SOO „Ostoja Nadliwiecka” i dla pozostałych form ochrony prawnej. Ponadto 

zarekomendowano działania mające na celu powiększenie terenów objętych ochroną prawną 

w zakresie ochrony przyrody tj. utworzenie dwóch nowych użytków ekologicznych oraz 

rezerwatu przyrody.  

Projekt Studium wskazuje, iż gmina ma świadomość znaczenia warunków przyrodniczych dla 

jej rozwoju.  

 

VI.  Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym oraz sposoby uwzględnienia tych celów i innych problemów środowiska 

podczas opracowywania projektu studium 

Na szczeblu europejskim cele szeroko rozumianej ochrony środowiska określają następujące 

dokumenty, z którymi spójne są ukierunkowania rozwoju gminy ujęte w projekcie Studium: 

• Strategia Lizbońska, 

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (tzw. Strategia Goeteborska), 

• IV Program Działań na rzecz Środowiska Unii Europejskiej 2002 -2012, 

• Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki wodnej – 

Ramowa Dyrektywa Wodna, 
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• Program Działań Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie Środowiska, 

• Konwencja międzynarodowa o różnorodności biologicznej, 

• Agenda Terytorialna dla UE, 

• Karta Lipska, 

• Program ESPON 2006, 

• Strategia w dziedzinie ochrony gleb, 

• Europejska Konwencja Krajobrazowa, 

• Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 

Na szczeblu krajowym tymi dokumentami są: 

• Narodowa Strategia Rozwoju 2007-2015, 

• Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej (z programem działań na lata 2007 – 2013), 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016,  

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie ochrony 

środowiska w kraju jest Polityka Ekologiczna Państwa, a w województwie mazowieckim – 

strategia rozwoju województwa oraz „Program ochrony środowiska dla województwa 

mazowieckiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku”. 

Z dokumentów tych wynikają główne cele polityki ekologicznej województwa, zgodne 

z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, tj.: 

• zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska, 

• racjonalizacja gospodarki wodnej, 

• zwiększenie lesistości i ochrona lasów, 

• poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego, 

• podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, 

• rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej, 

• utworzenie spójnego systemu terenów chronionych. 
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VII. Rozwiązania przyjęte w projekcie Studium, mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

W projekcie Studium w rozdziale „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy”, wprowadzono zapisy dla 

różnych kategorii terenów w zakresie m.in.:  

• wytycznych do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, 

• ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, 

• ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, 

• ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 

współczesnej, 

• kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 

Zapisane w projekcie Studium nakazy i zakazy, można uznać za właściwe do ograniczenia 

negatywnych oddziaływań planowanych przedsięwzięć na środowisko. Niemniej 

uwzględniając charakter Studium przyjąć należy, iż szczegółowe uwarunkowania związane 

z ograniczaniem wpływu przedsięwzięć na środowisko powinny znaleźć się w dokumentach 

szczegółowych oraz decyzjach administracyjnych odnoszących się do indywidualnych 

przedsięwzięć.  

Nie zachodzi potrzeba stosowania kompensacji przyrodniczej na tym etapie oceny. Wskazać 

ją mogą oceny szczegółowe przeprowadzane dla poszczególnych przedsięwzięć, przy 

uwzględnieniu konkretnych projektów, w szczególności dla projektowanego zbiornika 

Słuchocin. 

W granicach obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionego krajobrazu są przewidywane 

tereny pod zabudowę głównie jednorodzinną i letniskową. Jest ona lokowana na fragmentach 

o niewielkich walorach przyrodniczych. W granicach obszaru nie przewiduje się zabudowy 

usługowej, zabudowy przemysłowej oraz nowych dróg. Wyjątkiem jest przeprawa 

planowanej autostrady A-2 przez dolinę Kostrzynia oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Gałki. Wariant autostrady przewidywany do realizacji przechodzi przez obszar Natura 2000 na 
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terenie gminy Grębków, przy północnej granicy gminy Kotuń.  

Znaczący wpływ na obszar Natura 2000 będzie miał zbiornik wodny Słuchocin. 

W projekcie Studium wskazano kierunki zagospodarowania, które będą wpływały na 

ograniczenie negatywnych skutków realizacji ustaleń tego projektu na stan środowiska oraz 

formy ochrony przyrody, m. in.  obszary Natura 2000.  

Zapisane w projekcie Studium sposoby zagospodarowania terenu nie wpłyną w znaczący 

sposób na ogół walorów przyrodniczych gminy, choć w części będą one w różnym stopniu 

oddziaływać na przedmioty ochrony w granicach obszaru Natura 2000, i mogą spowodować 

zagrożenia dla jego integralności. 

 

VIII. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Studium. 

Nie wskazuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Studium.  

Kierunki zagospodarowania terenu respektują jego lokalne uwarunkowania i zapewniają 

zrównoważony rozwój gminy.  

 

IX.  Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Studium oraz 

częstotliwości ich przeprowadzania. 

Proponuje się następujące metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Studium: 

• prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

• rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 

• aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 

• oceny rozwoju gospodarczego, 

• oceny jakości komponentów środowiska, 

• oceny warunków i jakości klimatu akustycznego, 

wykonywane co cztery lata. 
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XI. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Niniejsze opracowanie jest prognozą oddziaływania na środowisko do Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków, która 

dotyczy zagospodarowania terenu całej gminy.  

Celem projektu Studium jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, 

przyjmując jego zrównoważony rozwój, zgodny z postulatami mieszkańców i władz gminy, 

przy zachowaniu obowiązujących zasad rozwoju oraz przy jednoczesnym poszanowaniu 

wymogów dotyczących m.in. ochrony środowiska i zdrowia ludzi.  

Celem prognozy jest również określenie, czy projekt Studium może powodować pogorszenie 

stanu środowiska i stwierdzenie, czy ustalenia projektu Studium uwzględniają lokalne 

uwarunkowania środowiska.  

W ramach niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko opisano cechy, stan środowiska 

oraz jego ochronę prawną na obszarze gminy, jak również zidentyfikowano możliwe 

oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi ustaleń projektu Studium. 

W prognozie nie zidentyfikowano nieprawidłowych rozwiązań planistycznych.  

Przy braku realizacji ustaleń projektu Studium, stan środowiska przyrodniczego może nie 

ulec większym przekształceniom, wskazać jednak należy, że rozwój gminy będzie w takim 

przypadku postępował bez systemowego ukierunkowania.  

Proponowane w projekcie Studium zagospodarowanie terenu jest zgodne z kierunkami 

rozwoju gminy Grębków.  

Realizacja projektowanego dokumentu w części będzie mieć wpływ na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 i może wpłynąć na jego integralność.  



1 

 

 

 

 

 

 

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ 

I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GRĘBKÓW 

 

 

 

 

Autor opracowania: 

mgr inż. Maciej Kowalczyk 

 

 

 

 

Opracowanie graficzne i zdjęcia: 

Karol Zalewski 

 

 

 

 

S i e d l c e - 2 0 1 3  



2 

 

 

I. Informacje ogólne................................................................................................................. 5 

1. Podstawa prawna opracowania........................................................................................... 5 

2. Zakres opracowania (omówienie zawartości, głównych celów projektu Studium oraz jego 

powiązań z innymi dokumentami). ............................................................................................ 8 

3. Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko..................................... 13 

4. Materiały wejściowe.......................................................................................................... 14 

II. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko. .................................................................. 17 

III. Charakterystyka obszaru gminy. ....................................................................................... 17 

1. Charakterystyka stanu poszczególnych elementów środowiska z uwzględnieniem 

zależności między nimi. ............................................................................................................ 18 

1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. ............................................................................. 18 

1.2. Zasoby naturalne. ........................................................................................................... 20 

1.3. Gleby. .............................................................................................................................. 20 

1.4. Wody. .............................................................................................................................. 21 

1.5. Klimat.............................................................................................................................. 26 

1.6. Zabytki i dobra materialne.............................................................................................. 26 

1.7. Krajobraz. ........................................................................................................................ 27 

1.8. Stan powietrza atmosferycznego. .................................................................................. 28 

1.9. Charakterystyka biosfery................................................................................................. 29 

1.9.1. Lasy – zbiorowiska leśne.............................................................................................. 29 

1.9.2. Zbiorowiska łąkowe. .................................................................................................... 31 

1.9.3. Zbiorowiska wodne i szuwarowe................................................................................. 32 

1.9.4. Charakterystyka faunistyczna ...................................................................................... 32 

2. Ochrona prawna środowiska. ............................................................................................ 34 



3 

 

2.1. Siedlecko–Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. ................................................ 34 

2.2. Obszar Specjalnej Ochroniony Ptaków Natura 2000 Dolina Kostrzynia (kod obszaru PLB 

140009)..................................................................................................................................... 36 

2.3. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Liwca (kod obszaru PLB 

140002)..................................................................................................................................... 38 

2.4. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 - Ostoja Nadliwiecka (kod obszaru PLH 

140032)..................................................................................................................................... 40 

2.5. Pomniki przyrody. ........................................................................................................... 43 

2.6. Projektowane formy ochrony przyrody. ......................................................................... 44 

2.7. Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. ...................................................................................................................... 45 

3. Ocena istniejących problemów w zakresie ochrony środowiska, w tym dla istniejących 

obszarów prawnie chronionych................................................................................................ 47 

3.1. Krajobraz, powierzchnia ziemi, gleby i kopaliny.............................................................. 48 

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne............................................................................... 48 

3.3. Powietrze. ....................................................................................................................... 49 

3.4. Przyroda ożywiona.......................................................................................................... 50 

3.5. Zagrożenie powodzią. ..................................................................................................... 50 

IV. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zmiany studium..... 51 

V. Środowiskowa ocena skutków realizacji projektu studium ............................................... 52 

1. Zapisy ustaleń. ................................................................................................................... 53 

2. Przewidywane znaczące oddziaływanie. ........................................................................... 58 

3. Odziaływania związane z rozwojem mieszkalnictwa, usług i produkcji. ............................ 78 

4. Cele środowiskowe. ........................................................................................................... 81 

5. Ocena przyjętych w projekcie Studium funkcji terenów. .................................................. 85 

VI.  Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 



4 

 

krajowym oraz sposoby uwzględnienia tych celów i innych problemów środowiska podczas 

opracowywania projektu studium............................................................................................ 91 

VII. Rozwiązania przyjęte w projekcie Studium, mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. ............................................... 93 

VIII. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Studium. ...................... 94 

IX.  Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Studium oraz 

częstotliwości ich przeprowadzania. ........................................................................................ 94 

XI. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.......................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

I. Informacje ogólne. 

Niniejszy projekt prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest 

elementem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś) i został sporządzony dla 

projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków (zwanego dalej projektem Studium). 

Prognozę opracowano dla projektu Studium dotyczącego obszaru całej gminy Grębków, 

uwzględniając wpływ ustaleń tego dokumentu na tereny sąsiadujące, biorąc pod uwagę sieć 

powiązań środowiskowych, szczególnie na terenach objętych różnymi formami ochrony oraz 

integralność obszaru Natura 2000. 

Celem sporządzenia prognozy jest ocena w jakim stopniu projekt Studium uwzględnia zasady 

zrównoważonego rozwoju i ewentualna weryfikacja ustaleń projektu Studium pod kątem 

spełniania kryteriów trwałego i zrównoważonego rozwoju. Ponadto prognoza analizuje, czy 

realizacja wskazanych w projekcie Studium działań przyczyni się do równoważenia rozwoju 

gminy z uwzględnieniem zasad polityki regionalnej. 

 

1. Podstawa prawna opracowania. 

Podstawę prawną wykonania prognozy stanowią przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 

roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 

1227, z późn. zm.). Zgodnie z przepisami art. 46, w związku z przepisami art. 50 powołanej 

ustawy, projekt studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy 

wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W tym celu, w 

związku z przepisami art. 51 ust. 1 ustawy, sporządzana jest prognoza oddziaływania na 

środowisko.  

Na podstawie przepisów art. 53, w związku z art. 58, ustawy ooś, Wójt Gminy Grębków 

uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania 

na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz 

z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Węgrowie. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 15 kwietnia 2013 r. 
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znak:WOOŚ-I-411.96.2013.JD, uzgodnił zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny 

z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, w zakresie stopnia szczegółowości prognozy wskazując na 

konieczność przedstawienia wpływu założeń i planowanych przedsięwzięć na: 

• Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Liwca PLB 140002, 

• specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja Nadliwieck PLH 140032, 

• obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia PLB 140009, 

• pomniki przyrody położone na terenie gminy. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siedlcach w dniu 18 kwietnia 2013 r. pismem 

znak: ZNS.4800.1.2013 wydał opinię sanitarną, zgodnie z którą prognoza powinna m.in.: 

określać, analizować i oceniać: „… 

a) opis stanu środowiska ludzi na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

b) potencjalne zmiany stanu środowiska ludzi po wprowadzeniu studium, 

c) opis przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań 

bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, skumulowanych, krótkoterminowych, 

średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych oraz pozytywnych 

i negatywnych, 

d) propozycję rozwiązań mających na celu zapobieganie ww. oddziaływaniom. „  

Organ opracowujący projekt Studium poddaje go, wraz z prognozą oddziaływania na 

środowisko, opiniowaniu przez organy, z którymi wcześniej uzgodniono zakres i stopień 

szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko. Następnie 

organ ten zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania 

na środowisko. Zasady wnoszenia uwag i wniosków do projektu studium wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

Organ opracowujący projekt Studium bierze pod uwagę ustalenia zawarte w prognozie 

oddziaływania na środowisko, opinie właściwych organów oraz rozpatruje uwagi i wnioski 

zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Przyjmując projekt dokumentu, organ jest 

obowiązany przedstawić w szczególności informację w jaki sposób w przyjętym Studium 

zostały uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko oraz 
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propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień studium w zakresie oddziaływania na środowisko. 

Prognozę sporządzono zgodnie z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 ustawy 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Prognoza zawiera: 

• informacje o zawartości, głównych celach projektu zmiany Studium oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

• informacje o metodach zastosowanych przy jej sporządzaniu, 

• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

Prognoza określa, analizuje i ocenia: 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku 

realizacji projektu Studium, 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektu 

Studium, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy o ochronie przyrody, 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu Studium oraz sposoby, w 

jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas jego 

opracowywania, 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe 

oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także środowisko, a w szczególności na: 

• różnorodność biologiczną, 

• ludzi, 

• zwierzęta, 

• rośliny, 
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• wodę, 

• powietrze, 

• powierzchnię ziemi, 

• krajobraz, 

• klimat, 

• zasoby naturalne, 

• zabytki, 

• dobra materialne 

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 

na te elementy. 

Prognoza przedstawia: 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem projektu Studium, 

w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, 

• biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do 

rozwiązań zawartych w projekcie Studium wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 

metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatku 

techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

 

2. Zakres opracowania (omówienie zawartości, głównych celów projektu Studium oraz 

jego powiązań z innymi dokumentami). 

Projekt Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków został sporządzony zgodnie z Uchwałą Nr XXI/105/2012 Rady Gminy Grębków z dnia 

30 października 2012 r. o przystąpieniu do zmiany studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Grębków. 

Projekt Studium stanowią: 

• część I Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Grębków – tekst wraz 
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z załącznikiem graficznym w postaci mapy w skali 1:25 000 

• część II Kierunki rozwoju przestrzennego gminy Grębków – tekst wraz z załącznikiem 

graficznym w postaci mapy w skali 1:25 000. 

Część I i II są załącznikiem do uchwały Rady Gminy Grębków. 

Projekt Studium jest dokumentem uwzględniającym zarówno ustalenia poprzedniego 

studium (Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Grębków przyjęte Uchwałą Nr XIV/75/2000 Rady Gminy w Grębkowie z dnia 27 kwietnia 

2000r.) jako jedne z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy jak również 

wprowadza nowe zapisy dotyczące rozwoju przestrzennego gminy. 

Uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy Grębków przedstawiają istniejące 

uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe, infrastrukturalne oraz formalno-prawne 

wpływające na rozwój gminy.  

Kierunki rozwoju przestrzennego gminy przedstawiają założenia jej polityki przestrzennej tj. 

założenia przekształcenia i kształtowania struktury przestrzennej gminy i kierunki rozwoju 

zabudowy, infrastruktury oraz gospodarczego korzystania z zasobów środowiska, w tym 

mogące skutkować oddziaływaniem na środowisko, przedstawiają zasady ochrony 

środowiska przyrodniczego i kulturowego, wskazują wytyczne do sporządzania miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

Główne cele dokumentu: 

1) Cel nadrzędny - poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu równowagi 

pomiędzy działalnością gospodarczą a ochroną środowiska przyrodniczego 

i kulturowego; 

2) Cel społeczny: poprawa jakości życia mieszkańców, 

3) Cele gospodarcze:  

• efektywny rozwój rolnictwa, 

• rozwój turystyki i wypoczynku, 

• rozwój usług związanych z obsługą ludności, rolnictwa oraz turystyki i wypoczynku; 

4) Cele przyrodnicze: ochrona walorów wszystkich elementów środowiska przyrodniczego, 

a więc: lasów, dobrych gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, a także powietrza 

atmosferycznego; 
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5) Cele kulturowe: zachowanie cennych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków 

architektury i ich ekspozycji; 

6) Cele przestrzenne: kształtowanie ładu przestrzennego, w szczególności przy planowaniu, 

modernizacji i rozwoju zagospodarowania miejscowości gminnej, w której następuje 

koncentracja ludności. 

Jak wynika z założeń zawartych w kierunkach polityka przestrzenna gminy będzie wyrażać się 

w inicjowaniu działań zmierzających do realizacji celów, uznanych w aktualnych warunkach za 

najważniejsze. Działanie to wymagać będzie wyprzedzającego przygotowywania i uzbrajania 

terenów dla budownictwa mieszkaniowego i usługowego oraz działalności produkcyjnej. 

Podjęte zostaną działania mające na celu poprawę gospodarki ściekowej, w szczególności 

poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Prowadzona będzie 

modernizacja sieci elektroenergetycznych, zapewniająca poprawę parametrów zasilania 

w energię elektryczną mieszkańcom wsi odczuwającym braki w tym zakresie. 

Poprawa obsługi mieszkańców będzie osiągana m.in. przez dostosowywanie systemów 

oświaty i służby zdrowia do zmieniających się uwarunkowań, zwłaszcza demograficznych. 

Czynione będą też starania na rzecz rozwoju kultury, zwiększenia bezpieczeństwa publicznego 

i zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Realizacja celów gospodarczych w warunkach gospodarki rynkowej odbywać się będzie 

poprzez wspomaganie przedsięwzięć gospodarczych prowadzących do uruchamiania lub 

powiększania skali produkcji i usług, a poprzez to do zmniejszania bezrobocia, wzrostu 

zamożności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności. 

W projekcie Studium uwzględniono cele przyrodnicze realizowane poprzez: egzekwowanie 

przepisów prawnych (dotyczących ochrony przyrody, ochrony środowiska, lasów, ochrony 

gleb), realizację zalesień, współpracę z właściwymi organami ochrony środowiska w celu 

ustanowienie form ochrony przyrody (stosownie do rangi występujących walorów). 

Ochronie wód służyć będą budowa systemu kanalizacji sanitarnej oraz zorganizowany system 

odbioru i utylizacji odpadów stałych. 

Ochrona wartości kulturowych będzie polegała na utrzymaniu należytego stanu technicznego 

obiektów zabytkowych i uzgadnianiu z Państwową Służbą Ochrony Zabytków wszelkich 

przedsięwzięć w ustanowionych strefach ochrony konserwatorskiej, w odniesieniu do obiektów 
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wpisanych do Rejestru Zabytków oraz obiektów zainteresowania konserwatorskiego. 

Wg projektu Studium polityka przestrzenna gminy będzie realizowana poprzez sterowanie 

procesem sporządzania planów miejscowych (kierując się jego wskazaniami) oraz 

egzekwowanie przepisów prawa budowlanego. 

Realizacja powyższych celów wiąże się bezpośrednio ze zmianami w strukturze 

zagospodarowania przestrzennego gminy, będzie miała również wpływ na stan środowiska 

przyrodniczego, zarówno pozytywny (uregulowanie gospodarki ściekowej oraz odpadami), jak 

również negatywny, przede wszystkim związany z lokalizacją przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. 

W projekcie Studium obszar gminy został podzielony na tereny o określonym przeznaczeniu. 

Wyznaczono następujące obszary i lokalizacje struktury funkcjonalnej i technicznej gminy:  

• obszary leśne, 

• obszary rolne, 

• wody, 

• obszar projektowanego zbiornika wodnego, 

• ML – obszar zabudowy związanej z gospodarką leśną lub rybacką, 

• PE - obszary powierzchniowej eksploatacji surowców, 

• M - obszary wielofunkcyjne wsi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa, 

• M1 – obszary zabudowy jednorodzinnej, 

• M2 – obszary zabudowy jednorodzinnej i letniskowej, 

• M3 – obszary zabudowy letniskowej, 

• M4 – obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

• U, UO, – obszary zabudowy usługowej, w tym celu publicznego o znaczeniu lokalnym, 

• US – obszary zabudowy z usługami sportu, turystyki i rekreacji, 

• ZP, UM - zabytkowe parki dworskie z zabudową mieszkaniową z usługami położone w 

strefie konserwatorskiej „A” i „B”, 

• UK – obszary usług kultu religijnego,  

• PU – obszary zabudowy produkcyjno-usługowej,  

• RP – obszary urządzeń produkcji gospodarki rolnej,  

• ZC  – cmentarze z pasem izolującym, 
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• ZP – zabytkowe parki dworskie, 

• OZE - obszary lokalizowania obiektów odnawialnych źródeł energii - energia słoneczna 

oraz hydroenergetyka, 

• drogi,  

• pas autostrady,  

• granice istniejących i projektowanych obszarów ochrony przyrody i zasobów 

środowiska. 

Dla wskazanych terenów określa się standardy zabudowy, w tym w szczególności: 

• wskaźnik intensywności zabudowy (powierzchnia zabudowy do powierzchni części 

budowlanej działki), 

• procent powierzchni biologicznie czynnej, 

• maksymalna wysokość zabudowy, 

• minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek. 

Projekt Studium odwołuje się do form ochrony ustanowionych przepisami właściwych ustaw 

i rozporządzeń oraz przepisów ustaw wymienionych w treści niniejszej prognozy.  

Dokumentami powiązanymi z projektem Studium są dokumenty strategiczne i planistyczne 

na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym: 

� Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, 

� Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 -2013, 

� Polska 2025. Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 

� Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, 

� Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej (z programem działań na lata 2007 – 2013), 

� Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016, 

� Polityka transportowa państwa na lata 2006 – 2025, 

� Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

� Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

� Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 

� Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, 

� Krajowy program zwiększania lesistości, 
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� Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020, 

� Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013, 

� Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 

z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku, 

� Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 - 2011 

z uwzględnieniem perspektywy lat 2012 -2015,  

� Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa 

Mazowieckiego, 

� Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, 

� Program ochrony i rozwoju zasobów wodnych województwa mazowieckiego 

w zakresie udrożnienia rzek dla ryb dwuśrodowiskowych (Warszawa 2006), 

� Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, 

� Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 

� Plan rozwoju lokalnego dla powiatu węgrowskiego na lata 2008 -2015. Starostwo 

Powiatowe w Węgrowie. Węgrów 2008, 

� Program ochrony środowiska dla powiatu węgrowskiego na lata 2004 – 2011. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004, 

� Strategia rozwoju powiatu węgrowskiego na lata 2007 – 2015. Zarząd powiatu 

węgrowskiego. Węgrów 2007. 

� Plan rozwoju lokalnego gminy Grębków na lata 2007 -2013. Grębków 2007, 

� Program ochrony środowiska dla gminy Grębków na lata 2004 – 2011. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004, 

� Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Siedlce na lata 2006 – 2015. Opis ogólny lasów 

nadleśnictwa (program ochrony przyrody) Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w 

Warszawie. 

 

3. Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko. 

W niniejszej prognozie jako nadrzędną przyjęto ocenę zgodności określonych w projekcie 

Studium ustaleń w zakresie zagospodarowania terenu z przepisami zawartymi w aktach 

powszechnie obowiązujących oraz z celami określonymi w nadrzędnych dokumentach 

strategicznych, w szczególności stwierdzenie, czy realizacja ustaleń projektu Studium będzie 
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miała wpływ na środowisko przyrodnicze oraz jakiego rodzaju zmiany mogą nastąpić. 

Szczegółowy zakres prognozy determinuje charakter ustaleń projektu Studium i zastosowana 

skala rysunku dla uwarunkowań oraz dla kierunków rozwoju przestrzennego gminy Grębków.  

Informacje zawarte w prognozie zostały opracowane zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy 

i metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego 

dokumentu podlegającego strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko 

Stanem odniesienia dla prognozy jest istniejący stan środowiska i zagospodarowania terenu, 

kierunki rozwoju przestrzennego wynikające z projektu Studium, przy założeniu, że systemy 

techniczne realizowane będą zgodnie z ustaleniami projektu Studium. 

Przy sporządzaniu prognozy zastosowano metody opisowe i analizy jakościowe oraz 

identyfikację i wartościowanie możliwych do przewidzenia skutków zmian w środowisku, 

w związku z realizacją zawartych w projekcie Studium założeń przekształcenia i kształtowania 

struktury przestrzennej gminy i kierunków rozwoju zabudowy, infrastruktury oraz 

gospodarczego korzystania z zasobów środowiska. 

Prowadzono prace kameralne oraz terenowe (oględziny wybranych terenów i obiektów, 

rozpoznanie zjawisk). 

Prognoza składa się z dokumentu opisowo-analitycznego oraz części graficznej – planszy 

opracowanej na podkładzie mapy topograficznej w skali 1:25 000. 

 

4. Materiały wejściowe. 

Przy opracowywaniu prognozy wykorzystano w szczególności następujące materiały: 

1. Atlas podziału hydrograficznego Polski. Praca zbiorowa pod kierunkiem H. Czarneckiej. 

Część II - Zestawienia zlewni. IMiGW, Warszawa 2005. 

2. Atlas zasobów, walorów i zagrożeń środowiska geograficznego Polski. PAN, 1994. 

3. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, znak: 

WOOŚ-II.4202 2 2011.TS z dnia 31 października 2011 r. oraz zmiana przedmiotowej 

decyzji decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 14 grudnia 2012 r. 

znak:DOOŚ-oaI 4202.15 2011 AB.57. 

4. Dombrowski A., Kot H. 2010. Wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej dla PLB 140009 
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Dolina Kostrzynia. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Warszawa. Maszynopis. 

5. Ekofizjografia podstawowa Gminy Grębków. Studio Prac Planistycznych, Siedlce 2012. 

6. Kondracki J. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1988. 

7. Kondracki J. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa 2002.  

8. Kot H. (red.). 2010. Inwentaryzacja przyrodnicza na trasie projektowanej autostrady A-2 

na odcinku Warszawa – Kukuryki. Wariant wybrany do realizacji nr 4. Zakład Planowania 

Przestrzennego i Badań Ekologicznych EKOS, Siedlce. Maszynopis. 

9. Kot H., Kot Cz., Dombrowski A., Kozik R. 2010. Wyniki inwentaryzacji ptaków lęgowych  

w dolinie górnego Kostrzynia w latach 2009-2010 proponowanego do włączenia  

w granice obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia. Zakład Planowania Przestrzennego  

i Badań Ekologicznych EKOS, Siedlce. Maszynopis. 

10. Kot H., Rzępała M., Rogowiec M., Kaszuba Z., Branowska J. Rogowiec M. 1993. 

Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza gminy Grębków. Zakład Badań Ekologicznych 

„EKOS”, Siedlce 

11. Kot H., Wojtowicz B., Kuczborski R. 2009. Inwentaryzacja przyrodnicza na trasach 

projektowanych wariantów autostrady A2 na odcinku Warszawa – Kukuryki. Tom II. 

Inwentaryzacja faunistyczna kręgowców lądowych. Zakład Planowania Przestrzennego 

i Badań Ekologicznych EKOS, Siedlce. Maszynopis. 

12. Liro A. (red.). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja 

IUCN Poland. Warszawa. 

13. Mapa glebowo-rolnicza woj. siedleckiego w skali 1: 100 000. Instytut Uprawy, Nawożenia 

i Gleboznawstwa Puławy. 

14. Mapa topograficzna gminy Grębków w skali 1: 25 000, PPGK Warszawa. 

15. Materiały własne zebrane w terenie na potrzeby niniejszego opracowania.  

16. Obszar Natura 2000 Dolina Kostrzynia. Standardowy Formularz Danych. Strona 

internetowa Ministerstwa Środowiska. 

17. Obszar Natura 2000 Dolina Liwca. Standardowy Formularz Danych. Strona internetowa 

Ministerstwa Środowiska. 

18. Obszar Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka. Standardowy Formularz Danych. Strona 

internetowa Ministerstwa Środowiska 

19. Ocena potrzeb i priorytetów udrożniania ciągłości morfologicznej rzek w kontekście 
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osiągniecia dobrego stanu i potencjału części wód w Polsce. Materiał opracowany na 

zlecenie KZGW, Poznań 2010. 

20. Oficjalna strona internetowa gminy Grębków. 

21. Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Grębków powiat Węgrów, Woj. Mazowieckie. MBPPiRR Oddział Terenowy 

w Siedlcach, Siedlce 2003. 

22. Opracowanie fizjograficzne do planu zagospodarowania przestrzennego zespołu gmin 

Rejonu V, woj. siedleckiego. Przedsiębiorstwo Geologiczno-Fizjograficzne i Geodezyjne 

Budownictwa „Geoprojekt”, Warszawa 1983. 

23. Plan rozwoju lokalnego gminy Grębków na lata 2007 -2013. Grębków 2007. 

24. Plan rozwoju lokalnego dla powiatu węgrowskiego na lata 2008 -2015. Starostwo 

Powiatowe w Węgrowie. Węgrów 2008. 

25. „Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata od 2006 do 2015 dla Nadleśnictwa Siedlce” 

(opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie, Zakład 

Produkcyjny w Siedlcach). 

26. Program ochrony środowiska dla gminy Grębków na lata 2004 – 2011. Przedsiębiorstwo 

Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004. 

27. Program ochrony środowiska dla powiatu węgrowskiego na lata 2004 – 2011. 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S. A. Węgrów 2004. 

28. Przyroda województwa siedleckiego, red. H. Kot. Zakład Badań Ekologicznych „EKOS”, 

Siedlce 1995. 

29. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań 

ekofizjograficznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1298).  

30. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Mazowieckie Biuro 

Planowania Regionalnego w Warszawie. Warszawa 2006. 

31. Strategia rozwoju powiatu węgrowskiego na lata 2007 – 2015. Zarząd powiatu 

węgrowskiego. Węgrów 2007. 

32. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków. 

MBPPiRR Oddział Terenowy w Siedlcach, Siedlce 2000. 

33. Witek T. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski (wg gmin). IUNG, Puławy 

1993. 
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34. www.natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl. 

35. www.wios.warszawa.pl. 

36. www.stat.gov.pl. 

 

II. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko.  

Oddziaływanie transgraniczne, wychodzące poza granice kraju, nie występuje 

w formie bezpośredniej ze względu na charakter i zakres kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz położenie gminy Grębków w stosunku do granic państwa.  

 

III. Charakterystyka obszaru gminy. 

Gmina Grębków położona jest w środkowo-wschodniej części województwa mazowieckiego, 

w południowej części powiatu węgrowskiego. Od wschodu graniczy z gminą Mokobody, od 

południa z gminami Kotuń i Kałuszyn, od zachodu z gminami Wierzbno i Kałuszyn, a od 

północy z gminą Liw.  

Powierzchnia gminy wynosi ok 131 km2. Obejmuje ona grunty 29 miejscowości, w tym 28 

sołectw: Aleksandrówka, Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki, Gałki, Grębków,  Grodzisk, 

Jabłonna, Kolonia Sinołęka, Kopcie, Kózki, Leśnogóra, Nowa Sucha, Nowa Trzcianka, 

Ogródek, Oszczerze, Pobratymy, Podsusze, Daćbogi Polków, Polków Sagały, Proszew A, 

Słuchocin, Stara Sucha, Stara Trzcianka, Stawiska, Suchodół, Trzebucza, Ziomaki, Żarnówka, 

zamieszkałych przez 4 946 osób. 

Dominującą funkcją gminy jest rolnictwo: produkcja zbóż i ziemniaków oraz hodowla krów 

mlecznych i trzody chlewnej. Średnie gospodarstwo liczy 10 ha. Funkcjami uzupełniającymi 

są: obsługa ludności i rolnictwa, drobna produkcja rzemieślnicza i przemysłowa oraz 

ograniczona funkcja rekreacyjna (zabudowa letniskowa).  

Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco: 

• użytki rolne – 9819 ha (75,1%), 

• lasy i grunty leśne – 2195 ha (16,8%) 

• pozostałe grunty – 1062 ha(8,1%). 
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1. Charakterystyka stanu poszczególnych elementów środowiska z uwzględnieniem 

zależności między nimi. 

1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu. 

Obszar gminy Grębków położony jest w obrębie obniżenia podlaskiego wchodzącego w skład 

platformy wschodnioeuropejskiej. Na starym podłożu krystalicznym zalega pokrywa 

osadowa. Podłoże archaiczno-proterozoiczne tworzą granitoidy oraz sfałdowane 

i zmetamorfizowane skały krystaliczne (gnejsy, łupki krystaliczne, amfibolity poprzebijane 

intruzjami skał magmowych głębinowych (gabra, sjenity, granitoidy) i wulkanicznych 

(bazalty). Pokrywę tworzą skały górnego prekambru, starszego paleozoiku, permu, jury, 

kredy, oligocenu, miocenu, pliocenu i czwartorzędu. Grubość pokrywy wypełniającej 

obniżenie podłoża wynosi od 1000 do 4000 m. Utwory kredy reprezentowane są przez 

margle, wapienie, kredę piszącą i piaski. Oligocen tworzą osady morskie wykształcone 

w postaci piasków kwarcowo-glaukonitowych. Miocen reprezentują utwory śródlądowe 

w postaci piasków kwarcowych, pyłów i iłów z wkładkami węgla brunatnego. Pliocen 

wykształcony jest w postaci iłów pstrych, mułków i piasków drobnych.  

Czwartorzęd pozostawił osady trzech zlodowaceń: podlaskiego, południowopolskiego 

i środkowopolskiego oraz osady współczesne (utwory holoceńskie). Miąższość osadów 

czwartorzędowych wynosi od 75 do 150 m 

Na obszarze gminy przestrzenne rozmieszczenie przypowierzchniowych warstw gruntów do 

głębokości 4,5 m poniżej terenu w podziale na utwory plejstoceńskie i holoceńskie 

przedstawia się następująco:  

Utwory plejstoceńskie:  

• na przeważającej, prawie płaskiej części terenu gminy, w obrębie wysoczyzny 

morenowej występują gliny, piaski, żwiry oraz mułki. Są to utwory akumulacji 

lodowcowej, wodnolodowcowej i eolicznej. Przeważają gliny (zwarte 

i twardoplastyczne) oraz piaski i żwiry o zróżnicowanej frakcji, średniozagęszczone, 

miejscami zagęszczone. Są to utwory stanowiące grunty nośne korzystne dla 

budownictwa;  
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• w rejonie wsi: Grębków, Polków Sagały, Podsusze, Stawiska, Trzebucza i Żarnówka 

występują piaski i żwiry czołowomorenowe. Są to piaski drobnoziarniste z domieszką 

żwirów i kamieni stanowiące grunty nośne korzystne dla budownictwa;  

• w okolicach wsi: Podsusze, Pobratymy, Suchodół, Polków Sagały, występują piaski 

eoliczne. Są to sypkie piaski drobne i średnie. Grunty zbudowane z tych utworów są 

mało korzystne dla budownictwa z uwagi na możliwość przemieszczeń.  

Utwory holoceńskie:  

• dna dolin rzek Liwiec, Kostrzyń, Śmierdziucha, pozostałych dopływów Kostrzynia oraz 

obniżenia terenu wypełnione są utworami aluwialno-deluwialnymi w postaci mułków 

i piasków. Są to namuły, gliny pylaste, mułki oraz piaski pylaste drobne. Są to grunty 

nieskonsolidowane, nawodnione, niekorzystne dla budownictwa. 

• w dolinie Liwca fragmentarycznie występują torfy będące utworami akumulacji 

bagiennej, stanowiące grunty nie nadające się do bezpośredniego posadowienia 

budynków.  

Współczesna rzeźba terenu gminy Grębków jest wynikiem działalności czynników 

rzeźbotwórczych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego oraz procesów denudacyjnych 

z okresu zlodowacenia północnopolskiego, następnie była modyfikowana przez procesy 

rzeźbotwórcze holocenu. 

Cały obszar gminy położony jest w obrębie wysoczyzny morenowej płaskiej, miejscami lekko 

falistej, o wysokościach względnych około 5,0 m i spadkach terenu do 5%. Powierzchnię 

wysoczyzny morenowej urozmaicają doliny Kostrzynia i Liwca oraz ich dopływów, wzgórza 

i pagóry moreny czołowej morenowe (o wysokościach względnych od 5,0 m do 30,0 m 

i nachyleniu zboczy 5-10%). Wzgórza i pagóry występują w centralnej i zachodniej części 

gminy w rejonie wsi: Polków Sagały, Podsusze, Grębków, Żarnówka, Stawiska i Trzebucza. Na 

północ od doliny Śmierdziuchy w rejonie wsi Podsusze, Pobratymy, Suchodół i Polków Sagały 

występują pola piasków eolicznych, o nierównych powierzchniach.  

Północno-wschodnie tereny gminy położone są w dolinie Liwca. Przez wschodnią część gminy 

przebiega dolina Kostrzynia, z którą powiązane są doliny jego dopływów: dopływu 

z Czarnowęża (Tymianki), dopływu spod Trzcianki Starej, Śmierdziuchy. Przez południowo-

zachodnie tereny gminy przepływa Gawroniec, lewobrzeżny dopływ Kostrzynia. Północną 
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granicę gminy wyznacza dolina Strugi – lewobrzeżnego dopływu Liwca. 

Wysokości bezwzględne wahają się od 123 m n.p.m. ( w dolinie Liwca, w północnej części 

gminy) do 195 m n.p.m. (w zachodniej części gminy). 

1.2. Zasoby naturalne. 

Na terenie gminy eksploatowane jest kruszywo naturalne w postaci piasków  ze żwirem. 

Eksploatacja odbywa się na potrzeby budownictwa indywidualnego i drogownictwa. Obecnie 

udzielono koncesji na eksploatację kruszywa ze złoża położonego w miejscowości Żarnówka 

(powierzchnia terenu górniczego 21 832,5 m2).  

Udokumentowano złoże kruszywa naturalnego w Trzebuczy  wynoszące 46 tys. ton – 

aktualnie nieeksploatowane. 

Na północ od wsi Trzebucza znajduje się bardzo małe i w znacznej części już 

wyeksploatowane złoże mieszanki piaskowo-żwirowej. 

Na obszarze gminy występuje 5 rejonów perspektywicznych złóż surowców budowlanych. Są 

to następujące rejony:  

1) Suchodół-Krypy z piaskami i piaskami ze żwirem o zasobach szacunkowych -200 tys. 

m3, 

2) Grębków z piaskami o zasobach szacunkowych -200 tys. m3, 

3) Leśnogóra z piaskami ze żwirem i piaskami o zasobach szacunkowych -500 tys. m3, 

4) Stawiska z piaskami ze żwirem o zasobach szacunkowych -300 tys. m3, 

5) Trzebucza z piaskami ze żwirem i piaskami o zasobach szacunkowych -250 tys. m3. 

Wcześniej kruszywo eksploatowano m.in. we wsiach Grębków, Jabłonna, Podsusze, 

Trzebucza, Leśnogóra, Stawiska. 

Na terenie gminy w miejscowości Ziomaki prowadzone są prace poszukiwawcze gazu 

łupkowego (zgodnie z koncesją Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r.) 

 

1.3. Gleby. 

Na obszarze gminy gleby są mało zróżnicowane pod względem typologicznym. Na 

wysoczyźnie, wśród gruntów ornych, dominują gleby brunatne wyługowane 
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i pseudobielicowe – wytworzone z glin lub piasków gliniastych. Inne typy gleb występujące na 

terenie gminy to czarne ziemie właściwe i zdegradowane, czarne ziemie piaszczyste, piaski 

murszaste oraz sporadycznie mady piaszczyste. 

Według klasyfikacji gleboznawczej w gruntach ornych przeważają gleby średniej jakości (IVa-

IVb) - 41,7% powierzchni gruntów ornych. Gleby słabe i najsłabsze (klasa V, VI, VIz) zajmują 

34,4% powierzchni, a gleby dobre ( klasa IIIa – IIIb) zajmują 23,9% powierzchni gruntów 

ornych. 

Użytki zielone występują w dolinach Kostrzynia i Śmierdziuchy oraz w dolinach mniejszych 

cieków.  

Uwzględniając bonitację gleb, rozkład udziału procentowego w ogólnej powierzchni gleb 

gminy Grębków przedstawia się następująco:  

• III klasa -23,9% gruntów ornych i 4,4% użytków zielonych,  

• IV klasa -41,7% gruntów ornych i 36,1% użytków zielonych,  

• V klasa -: 21,5% gruntów ornych i 46,4% użytków zielonych,  

• VI klasa -11,5% gruntów ornych i 12,3% użytków zielonych,  

• VIz klasa -1,4% gruntów ornych.  

W strukturze bonitacyjnej gleb pod gruntami ornymi i użytkami zielonymi nie występują 

gleby klas I i II.  

Większość gleb gminy Grębków – 84% - ma odczyn kwaśny i bardzo kwaśny i wymaga 

wapnowania. 

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG (Puławy 1994) wynosi dla gminy 

Grębków 62,1 pkt.  

 

1.4. Wody. 

Gmina Grębków położona jest w dorzeczu Bugu. Sieć hydrograficzną tworzą rzeki: Liwiec (Fot. 

1.), Kostrzyń (Fot. 2.), dopływy Kostrzynia: Gawroniec uchodzący do Kostrzynia poza 

granicami gminy przepływający przez jej południowo-zachodnie tereny, dopływ z Czarnowęża 

(Tymianka), dopływ spod Trzcianki Starej, Śmierdziucha oraz Struga (lewobrzeżny dopływ 

Liwca) stanowiąca północną granicę gminy i inne mniejsze cieki.  
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Fot. 1. Rzeka Liwiec. 

 

Fot. 2. Rzeka Kostrzyń. 

 

Liwiec będący lewobrzeżnym dopływem Bugu przepływa przez północno-wschodnie 

i północne krańce gminy. Rzeka na tym odcinku jest nieuregulowana i silnie meandruje.  

Przeważająca część obszaru gminy Grębków leży w zlewni rzeki Kostrzyń będącej 

największym lewobrzeżnym dopływem Liwca. Na odcinku przebiegającym przez gminę 

Grębków rzeka zachowała naturalny charakter. Średni roczny przepływ Kostrzynia 

w przekroju wodowskazowym Jagodne wynosi 2,77 m3/s.  
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Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są starorzecza w dolinach Kostrzynia i Liwca, oczka 

śródbagienne, wypełnione wodą dna zagłębień bezodpływowych.  

Wpływ na stan zasobów wód oraz uwarunkowania przyrodnicze mają stawy rybne, które 

stanowią ok. 0,5% użytków rolnych gminy. Do największych należą: 

• obiekt stawowy „Gałki” w m. Gałki, o powierzchni 28,00 ha, o znaczeniu 

gospodarczym (Fot. 1), 

• obiekt stawowy „Nowa Sucha” w m. Nowa Sucha, o powierzchni 68,76 ha, 

o znaczeniu gospodarczym, 

• obiekt stawowy „Chojeczno” w m. Gałki, o powierzchni 32,00 ha (pod zalewem 

16,48 ha), o znaczeniu gospodarczym, 

• stawy w miejscowości Trzebucza (hodowla i rekreacja). 

Fot. 3. Stawy „Gałki”. 

 

Ponadto na terenie gminy znajdują się niewielkie pojedyncze stawy o innym przeznaczeniu 

oraz młynówki (w Proszewie B i w Słuchocinie). 

Główne cieki występujące na opisywanym terenie tworzą wodne korytarze ekologiczne 

o dużym znaczeniu.  

Rzeki Liwiec i Kostrzyń oraz ich doliny stwarzają dobre warunki bytowania dla wielu gatunków 

zwierząt, głównie kręgowców. Lokalnie występują dobre warunki dla licznych grup 

bezkręgowców wodnych. Wiele gatunków migruje z większych rzek do mniejszych. W tym 

przypadku takie migracje mogą mieć miejsce z Bugu poprzez Liwiec do Kostrzynia oraz jego 

dopływów. 
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Barierą dla migracji gatunków wodnych, obok niewielkich zasobów wody w rzekach, są 

budowle piętrzące. Na terenie gminy obiekty te znajdują się na rzece Kostrzyń (próg i jaz) 

oraz na ciekach: Śmierdziucha i dopływ spod Trzcianki Starej.  

Obszary bagien i mokradeł są stosunkowo niewielkie, w dużej części przekształcone 

w wyniku działań melioracyjnych. Występują one w dolinie Liwca oraz Kostrzynia i jego 

dopływów w różnym stopniu powiązania. 

Wg badań WIOŚ stan ekologiczny wód rzeki Kostrzyń sklasyfikowany został jako dobry. 

Przeprowadzone badania wykazały, iż wartości wskaźników charakteryzujących elementy 

biologiczne oraz fizyko-chemiczne jakości wód odpowiadały wartościom przypisanym 

dobremu stanowi ekologicznemu wód. W odniesieniu do elementów fizykochemicznych 

wartość wskaźników odpowiadała bardzo dobremu stanowi wód. 

Stan ekologicznych wód Liwca (w punkcie pomiarowo-kontrolnym Mokobody) określony 

został jako słaby, przyczyną tego stanu były niezadawalające wartości elementów 

biologicznych (makrobezkręgowce bentosowe) – na poziomie charakterystycznym dla 

słabego stanu ekologicznego wód oraz elementów fizykochemicznych (BZT5 oraz azot 

Kjeldahla) na poziomie poniżej stanu dobrego. Stan chemiczny określony został jako poniżej 

stanu dobrego – przekroczone średnioroczne i maksymalne stężenia benzo/g,h,i/perylenu 

oraz indeno/1,2,3-cd/pirenu. Jakość wód Liwca poprawia się poniżej ujścia Kostrzynia, 

w punkcie pomiarowo-kontrolnym Paplin, wyniki prowadzonych badań jakości wód 

wskazują, iż ich stan ekologiczny określony został na umiarkowany – poprawie uległy 

elementy biologiczne.  

 

Następstwem degradacji wód jest ograniczenie możliwości ich użytkowania, jak również 

zagrożenie dla stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych.  

Głównym celem gminy powinna być ochrona zasobów wód powierzchniowych, poprawa ich 

jakości i zapobieganie zanieczyszczaniu realizowane przez:  

• zapobieganie zmniejszaniu się zasobów wód powierzchniowych,  

• stałe ograniczanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych,  

• przywracanie jakości wód do stanu wynikającego z ich funkcji ekologicznych oraz 

sposobów użytkowania. 
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Wody pierwszego poziomu wodonośnego, występujące w utworach czwartorzędowych, 

stwierdza się na różnych głębokościach. Głębokości te są uzależnione od ukształtowania 

terenu oraz od głębokości zalegania utworów nieprzepuszczalnych. 

Na obszarach wysoczyznowych, zwierciadło pierwszego poziomu wodonośnego występuje 

na różnych głębokościach i jest zależne od wyniesienia ponad okoliczne dna dolin oraz 

od układu warstw nieprzepuszczalnych. W strefie tej przeważają tereny gdzie woda 

gruntowa występuje głębiej niż 3 m od powierzchni terenu. Zwierciadło wód pierwszego 

poziomu wodonośnego na obszarach dolin, obniżeń i zagłębień bezodpływowych, występuje 

na głębokości zazwyczaj do 1 metra od powierzchni terenu.  

Występowanie bagien, mokradeł i torfowisk wiąże się z płytkim zaleganiem wód 

gruntowych. Spotykamy je w obrębie dolin i innych obniżeń terenu. Niezbyt głęboko wcięte 

koryta rzek oraz niewielkie nachylenie terenu w dolinach powodują słabe drenowanie 

gruntu. 

Głównym źródłem zaopatrzenia ludności gminy Grębków w wodę jest poziom wodonośny 

zalegający w warstwach utworów czwartorzędowych. Wody podziemne z tego poziomu 

ujmowane są w studniach głębinowych we wsiach: Grębków, Gałki, Jabłonna, Leśnogóra, 

Polków Sagały, Stawiska, Sucha.  

Większość mieszkańców gminy zaopatruje się w dobrej jakości wodę z wodociągów. Jednak 

w gminie są wsie niezwodociągowane, w których ludność zaopatruje się w wodę ze studni 

kopanych. Są to wsie: Chojeczno Cesarze, Chojeczno Sybilaki Gałki, Jabłonna, Kózki, Stara 

i Nowa Sucha, Słuchocin, Kol. Sinołęka, Stara i Nowa Trzcianka i Żarnówka. 

Obszar gminy jest zróżnicowany pod względem stopnia izolacji pierwszego użytkowego 

poziomu wodonośnego przez utwory nieprzepuszczalne lub słabo przepuszczalne. 

W południowej, centralnej i północnej części gminy poziom ten jest średnio izolowany. Doliny 

Liwca i Kostrzynia oraz tereny położone w ich sąsiedztwie są pozbawione warstwy trudno 

przepuszczalnej izolującej wody pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego przed 

przenikaniem zanieczyszczeń.  
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1.5. Klimat. 

Zgodnie z wykonaną przez R.Gumińskiego regionalizacją klimatyczną Polski dla potrzeb  

rolnictwa gmina Grębków położona jest w klimatycznej Dzielnicy Środkowej. E. Romer zalicza 

badaną gminę do Klimatów Wielkich Dolin, do Krainy Chełmsko-Podlaskiej.  

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski W. Okołowicza obszar gminy Suchożebry znajduje 

się w granicach Mazowiecko-Podlaskiego regionu klimatycznego.  

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,4°C, średnia temperatura najcieplejszego 

miesiąca wynosi 17,8°C, natomiast najchłodniejszego -4,4°C. Średnio w roku jest 130 dni 

z przymrozkiem. Okres bezprzymrozkowy trwa 165 dni, a okres wegetacyjny - 210 dni.  

Na terenie gminy suma opadów wynosi 550 mm rocznie. Najniższe opady notowane są 

w styczniu-kwietniu (średnio miesięcznie 30 mm), natomiast najwyższe w lipcu (86 mm). Na 

obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. Średnia prędkość wiatru wynosi 3,0 m/sek.  

Na obszarze gminy wilgotność względna wynosi 82%. Największą wilgotnością względną 

charakteryzują się tereny położone w obrębie dolin i obniżeń terenu. Związane jest to 

głównie z płytkim zaleganiem wód gruntowych.  

Zjawiskiem ściśle związanym z temperaturą powietrza i wilgotnością powietrza jest mgła. 

Średnia roczna liczba dni z mgłą wynosi 52. Mgły najczęściej występują w miesiącach 

jesienno-zimowych (IX-XII 7,5-6,5 dnia). Lokalnie mgły występują najczęściej w dolinach 

i obniżeniach oraz na terenach o podwyższonej wilgotności powietrza.  

Średnia roczna wielkość zachmurzenia na terenie gminy wynosi 6,5 stopnia pokrycia nieba 

w skali 10 stopniowej. Największym zachmurzeniem charakteryzuje się okres od listopada do 

lutego, minimalne zachmurzenie występuje w czerwcu i sierpniu. Zachmurzenie nie wykazuje 

zmienności przestrzennej.  

 

1.6. Zabytki i dobra materialne. 

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy zespoły dworsko-pałacowe:  

• Gałki - dwór murowany z 1876 r. oraz założenia parkowe (drzewostan wielogatunkowy 

o zróżnicowanym wieku; 
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• Nowa Sucha – dwór drewniany, skansen oraz założenia parkowe (drzewostan 

wielogatunkowy, pomnik przyrody, stawy) – XVIII-XIX w.; 

•  Proszew B– dwór drewniany oraz założenia parkowe (drzewostan wielogatunkowy, 

pomniki przyrody) – I połowa XIX w.. 

Ponadto, na gruntach wsi Leśnogóra, znajduje się stanowisko archeologiczne ujęte 

w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 28/1748. 

 

1.7. Krajobraz. 

Krajobraz gminy można scharakteryzować jako kulturowy (Fot. 4 i 5). Najcenniejszym 

elementem krajobrazu są, stanowiące w większości odrębne układy przyrodnicze, doliny 

rzeczne (ok. 19% powierzchni gminy). Zauważalne jest znaczne nasycenie krajobrazu 

elementami przyrodniczymi, a jego jakość podnoszą obszary objęte ochroną (Natura 2000). 

Mozaika przyrodniczych elementów krajobrazu, ich nasycenie w szczególności obecność 

kompleksów leśnych, nadrzecznych lasów i zadrzewień oraz kęp i zadrzewień śródpolnych ma 

duże znaczenie dla długości ekotonu polno-leśnego, wzbogacającego różnorodność 

biologiczną. Urozmaiceniem krajobrazu, mającym wpływ na stan bioróżnorodności tego 

terenu, są również zbiorniki wodne (naturalne – starorzecza i oczka wodne, sztuczne – 

powstałe w wyniku wydobywania surowców) oraz stawy rybne. 

Fot. 4. Krajobraz kulturowy – dolina Liwca.  

 

Rzeki Kostrzyń i Liwiec na terenie gminy Grębków płyną w naturalnie meandrujących 

korytach. Dopływy Kostrzynia są w części uregulowane.  
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Fot. 5. Krajobraz kulturowy – dolina Kostrzynia. 

 

1.8. Stan powietrza atmosferycznego. 

Na terenie gminy nie prowadzono monitoringu stanu powietrza atmosferycznego. W 2011 r. 

WIOŚ w Warszawie przeprowadził roczną ocenę w nowym układzie stref. Gmina Grębków 

znalazła się w strefie mazowieckiej – PL1404 (powierzchnia strefy 34841 km2). Z danych 

WIOŚ w Warszawie opublikowanych w „Rocznej ocenie jakości powietrza w woj. 

mazowieckim za rok 2011” wynika, że w strefie mazowieckiej:  

• pył zawieszony PM10 (poziom dopuszczalny śred. rok – 40µg/m3, śr.24h – 50µg/m3) – 

strefa mazowiecka 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). 

• pył zawieszony PM2.5 (poziom dopuszczalny śred. rok – 25µg/m3 z marginesem tolerancji 

28µg/m3), - 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) dla całej strefy mazowieckiej, 

stężenia PM 2.5 przekraczają poziom docelowy- klasa C2;  

• benzo/a/piren w pyle PM10 (poziom dopuszczalny śred. rok – 1ng/m3) – strefa 

mazowiecka 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). 
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Jak podaje WIOS wielkość emisji benzo/a/pirenu jest większa w sezonie grzewczym oraz na 

terenach gdzie dominuje emisja niska z indywidualnie ogrzewanych budynków. 

Dla pozostałych zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, 

ołów oraz arsen, kadm i nikiel w pyle PM10, jak również ozonu – poziomy stężeń mieściły się 

poniżej wartości poziomów dopuszczalnych.  

 

1.9. Charakterystyka biosfery. 

Najwyższym poziomem różnorodności biologicznej na terenie gminy Grębków odznaczają się:  

• doliny rzek, w szczególności Liwca i Kostrzynia,  

• kompleks leśny położony na południowy-wschód od miejscowości gminnej – uroczysko 

Stawiska. 

Doliny rzek wyróżniają się zarówno z uwagi na zasiedlające je cenne zespoły roślin z rzadkimi 

roślinami, jak i występujące tam gatunki zwierząt, w szczególności wyjątkowo zróżnicowaną 

awifaunę.  

W koncepcji Krajowej Sieci Ekologicznej opracowanej przez Światową Unię Ochrony Przyrody 

(IUCN) środkowa i wschodnia część gminy Grębków (około 70% powierzchni gminy) znajduje 

się w granicach obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym dla terenu nizin peryglacjalnych 

13k Obszar Siedlecki. Jest to rozległy obszar obejmujący m.in. dolinę górnego i środkowego 

Liwca oraz doliny: Kostrzynia i Muchawki, a także rozciągające się na terenie woj. lubelskiego 

–„Lasy Łukowskie”.  

 

1.9.1. Lasy – zbiorowiska leśne. 

W gminie Grębków lasy zajmują 2 178,6 ha, co sprawia, iż wskaźnik lesistości wynosi ok. 

17 %.  

Na terenach leśnych największą powierzchnię zajmują siedliska lasowe wytworzone na 

glebach żyznych z piasków i żwirów, wśród których dominujący typ siedliskowy lasu to las 

świeży (37,2 % ogólnej powierzchni) i las mieszany świeży (20 %). Znacznie mniejszy jest 

udział siedlisk borowych które w sumie stanowią ok. 30% powierzchni terenu. Na glebach 

bielicowych wytworzonych z piasków lodowcowych jest to bór świeży (16,5 %), a na glebach 
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bielicowych właściwych, podścielonych gliną - bór mieszany świeży (13,2%). Na siedliskach 

wilgotnych w znikomej powierzchni występuje natomiast bór mieszany wilgotny (1,95 ha). 

Dominującym gatunkiem na terenach leśnych gminy jest sosna. Na siedliskach borowych jest 

głównym gatunkiem tworzącym drzewostan, zajmując łączną powierzchnię 316,90 ha. 

Drugim gatunkiem panującym jest dąb (Quercus L.), zajmujący ok 35,5 ha. Jako trzeci gatunek 

panujący wyróżnia się olsza (Alnus Mill.), zajmująca 33,4 ha a najmniejszą powierzchnię 

zajmuje brzoza (Betula L.) tj. ok. 13,34 ha. Gatunkami domieszkowymi są: modrzew 

europejski (Larix decidua), świerk pospolity (Picea abie L.) osika (Populus tremula L.) , grab 

(Carpinus betulus L.), lipy (Tilia), klon (Acer L.) czy wiąz (Ulmus L.). Z gatunków podszytowych 

wyróżnić można jałowiec pospolity (Juniperus communis L.), leszczynę pospolitą (Corylus 

avellana L.), trzmielinę pospolitą (Euonymus europaeus L.), jarząb (Sorbus aucuperia L.), 

wierzby krzewiaste (Salix viminalis L.), kruszynę (Frangula alnus Mill.) oraz czeremchę (Padus 

Mill.).  

W drzewostanie dominują drzewostany w IV (61-80 lat) i III (41-60 lat) klasach wieku, które 

zajmują odpowiednio 314,36 i 152,63 ha. Znaczny jest też udział drzewostanów w V klasie 

wieku (81-100 lat) tj. 72,82 ha, natomiast udział drzewostanów najstarszych i najmłodszych 

jest najmniejszy i zajmuje on łącznie niecałe  56 ha.  

Ze względu na stosunki wilgotnościowe, dominującym typem siedlisk na całym obszarze 

gminy Grębków są siedliska świeże. Zespoły leśne występujące w dolinach rzek i ich 

sąsiedztwie reprezentowane są przez: 

1) Zespół: Leucobryo-Pinetum Mat. (1962) 1973. - suboceaniczna odmiana boru świeżego – 

napotkać w niej można sosnę zwyczajną (Pinus sylvestris L.) z domieszką brzozy 

brodawkowatej (Betula pendula Roth). W runie występuje natomiast borówka czernica 

(Vaccinium myrtilius) lub w postaci mszystej z gatunkami: rokietnik pospolity (Entodon 

Pleuroziium schreberi), widłoząb kędzierzawy (Dicranum undulatum) i gajnik lśniący 

(Hylocomium splendens), głównie na obrzeżach dolin rzecznych. 

2) Zespół: Salicetunpentatron-cinereae (Almq.1929) Pass.1961. Zespół ten występuje 

w postaci zarośli na terenach podmokłych, w dolinach cieków, rzek i strumieni. 

Gatunkami dominującymi są wierzby: pięciopręcikowa (Salix pentada), szara zwana 

także łozą (Salix cinerea), wierzba czerniejąca (Salix myrsinifolia= Salix nigricans) 

i kruszyna (Frangula alnus). 



31 

 

3) Zespół: Circaeo-Alnetum Oberd. 1953 - łęg olszowo-jesionowy - występuje w lekko 

zabagnionych dolinach rzek i mniejszych ciekach wodnych, często w kompleksie 

z olsami. Drzewostan zbudowany jest z olszy czarnej (Alnus glutinosa) i jesionu 

wyniosłego (Fraxinus excelsior). Bujnie rozwinięte runo o charakterze ziołorośli 

zróżnicowane jest na kilka warstw, gdzie dominują okazałe byliny. W najwyższej 

warstwie runa panuje pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) Zespół ten porasta 

wilgotniejsze siedliska w dolinie Kostrzynia i jego dopływów. 

4) Zespół: Ribo nigri Alnetum Sol. Górn. 1975 mscr.- ols. Zespół ten charakteryzuje się 

dominującą rolą olszy czarnej (Alnus glutinosa Gaertn.) i strukturą kępowo-dolinkową. 

Powstaje w wyniku sukcesji łozowisk, szuwarów i torfowisk niskich. Na terenie gminy 

występuje w peryferyjnych częściach dolin. Gatunkiem charakterystycznym zespołu jest 

porzeczka czarna (Ribes nigrum). W zagłębieniach między kępami zachowuje się 

roślinność szuwarowa. 

 

1.9.2. Zbiorowiska łąkowe. 

Zbiorowiska łąkowe powstały w wyniku przekształcenia się zbiorowisk siedlisk zabagnionych 

i podmokłych. Ten kierunek przemian związany jest z procesem grądowienia dolin. Proces 

ten jest nieodwracalny i w przyszłości może doprowadzić do zaniku istniejących siedlisk 

z całkowitą przemianą roślinności. Poniżej podano gatunki florystyczne typowe dla siedlisk 

łąkowych, występujące w dolinach rzek: 

1) Zespół: Arrhenatheretum medioeuopaeum (Br. –Bl. 1925) Koch 1926. – łąka rajgrasowa. 

Zespół ten występuje na siedliskach świeżych w dolinach Kostrzynia i jego dopływów. 

Gatunkami charakterystycznymi tego zespołu są rajgras wyniosły (Arrhenatherum 

elatius), bodziszek łąkowy (Geranium pratense), pasternak zwyczajny (Pastinaca sativa) 

oraz szczaw rozpierzchły (Rumex thyrsiflorus). 

2) Zespół Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926 n.n.) Libb. 1931 – szuwar mozgowy. 

Wykształcił się w miejscach o wzmożonym ruchu wód wgłębnych i powierzchniowych. 

3) Zespół Holcus lanatus L. (Koch 1926 n.n.) Libb. 1931 – kłosówka wełnista. Zespół ten 

porasta powierzchnie o silnie rozpulchnionej wierzchniej warstwie gleby. 
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1.9.3. Zbiorowiska wodne i szuwarowe 

W niewielkich zbiornikach wodnych zlokalizowanych na terenie gminy wykształciły się tam 

zbiorowiska wodne. W akwenach tych stwierdzono przede wszystkim zespół rdestnicy 

pływającej (Potamogeton natans). Innymi napotkanym gatunkami są krwawnica pospolita 

(Lythrum salicaria), kosaciec żółty (Iris pseudacorus) oraz mozga trzcinowata (Phalaris 

arundinacea). Z kolei w obniżeniach terenu oraz strefach przybranych zbiorników wodnych 

najczęściej występują zbiorowiska roślin szuwarowych, reprezentowane przez takie zespoły, 

jak: Iridetum pseudacori Eggler 1933 - kosaciec żółty, Caricetum acutiformis Sauer 1937, - 

turzyca błotna, Caricetum gracilis (Graeben. Et Hueck) R. Tx.1937 - turzyca zaostrzona, 

Phalaridetum arundinaceae (Koch 1926) Libb. 1931- mozga trzcinowata. Zespoły Caricetum 

rostratae Ruebel 1912 - turzyca dziubkowata i następujący po niej Caricetum 

appropinguatae (Koch 1926) Soó.1938 turzyca tunikowa, zarastają doły potorfowe doliny 

Kostrzynia. 

Siedliska podmokłe i bagienne występują w niewielkich ilościach. Odznaczają się dużymi 

walorami widokowymi, ale są trudno dostępne z uwagi na podmokłe podłoże, często 

stagnującą na powierzchni wodę i bujną roślinność. Niesprzyjający mikroklimat, bardzo mała 

odporność roślinności i elementów siedliskowych wskazuje na potrzebę ich wyłączenia 

z użytkowania rekreacyjnego. Koniecznym jest otoczenie tych rejonów ochroną, zwłaszcza 

w zakresie stosunków wodnych, aby ich stan równowagi nie został zakłócony, są one bowiem 

ważnymi elementami środowiska przyrodniczego gminy i systemów ekologicznych. 

 

1.9.4. Charakterystyka faunistyczna 

Z uwagi na zróżnicowanie siedliskowe (cieki, łąki, kompleksy stawów rybnych, pola uprawne 

i obszary leśne) największą grupę kręgowców stanowią ptaki. Napotkać można więc ptaki 

szuwarowe, wodne, leśne oraz ptaki związane z odkrytym krajobrazem rolniczym. Największe 

skupienie awifauny lęgowej, zwłaszcza rzadkich stanowisk gatunków, wykazano w dolinie 

Liwca oraz w południowej części doliny Kostrzynia. 

W latach 1983-1992, w na terenie gminy Grębków stwierdzono występowanie 119 lęgowych 

i prawdopodobnie lęgowych gatunków ptaków oraz 7 przelotnych. Wśród występujących 

gatunków ptaków szczególną uwagę należy zwrócić na. bataliona (Philomachus pugnax)- 
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gatunek silnie zagrożony wyginięciem, którego można spotkać w dolinie rzeki Liwiec. 

Z gatunków zagrożonych i potencjalnie zagrożonych zanotowano występowanie kulika 

wielkiego (Numenius arquata) oraz podróżniczka (Luscinia svecica), zielonki (Porzana parva) 

i rybitwy białoskrzydłej (Chlidonias leucopterus). Do gatunków nie zagrożonych wyginięciem, 

ale wpisanych na listę Czerwonej Księgi należą bąk zwyczajny (Botaurus stellaris), bielik 

zwyczajny (Haliaeetus albicilla), orlik krzykliwy (Clanga pomarina) i rybitwa 

białowąsa(Chlidonias hybrida). Najdłuższą listę stanowią pozostałe ptaki nie zagrożone 

wyginięciem. 

Na terenie gminy Grębków  stwierdzono występowanie 28 gatunków ssaków. Należą do nich 

duże ssaki kopytne (Artiodectyla), takie jak łoś (Alces alces), dzik (Sus scrofa) i sarna 

(Capreolus capreolus), a także ssaki drapieżne (Carnivora): lis (Vulpes vulpes), kuna leśna 

(Martes martes) i domowa (Martes foina), gronostaj (Mustela erminea), łasica łaska (Mustela 

nivalis). Z innych gatunków spotkać można również piżmaka (Ondatra zibethicus), wiewiórkę 

pospolitą (Sciurus vulgaris), jeża (Erinaceus europaeus), zająca szaraka (Lepus europaeus), 

nietoperze (Chiroptera) oraz liczne gryzonie (Rodentia): mysz domową (Mus musculus), polną 

(Apodemus agrarius), leśną (Apodemus flavicollis) i zaroślową (Apodemus sylvaticus), nornika 

zwyczajnego (Microtus arvalis), nornicę rudą (Myodes glareolus) i inne. 

Na terenie gminy Grębków występują także objęte ochroną ssaki środowiska wodnego – bóbr 

europejski (Castor fiber) oraz wydra europejska (Lutra lutra), które spotkać można w dolinie 

rzeki Liwiec. 

Bogactwo gatunkowe płazów i gadów na omawianym terenie jest, podobnie jak w samej 

Polsce, niezwykle małe. Większość gatunków płazów występuje głównie w pobliżu stawów 

rybnych w Nowej Suchej i Gałkach oraz szeregu małych zbiorników wodnych położonych 

w dolinie rzeki Liwiec i Kostrzyń. Dotychczas potwierdzono występowanie 11 gatunków tych 

kręgowców: kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha szara (Bufo bufo), ropucha zielona 

(Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla arboreta), grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), 

traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), żaba zielona (Rana ridibundus), żaba wodna (Rana 

esculenta), żaba jeziorowa (Rana lessonae), żaba trawna (Rana temporaria) oraz żaba 

moczarowa (Rana arvalis) Ponadto na obszarze Ostoi Nadliwieckiej spotkać można również 

jeszcze jeden gatunek płazów – ropuchę paskówkę (Bufo calamita) oraz 4 gatunki gadów, do 

których należą: jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), 
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zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) i żmija zygzakowata (Vipera berus). Wszystkie 

wymienione gatunki płazów i gadów podlegają prawnej ochronie gatunkowej. 

W gminie Grębków zaobserwowano 20 gatunków ryb, przy czym wszystkie są pospolite 

i szeroko rozpowszechnione w całej Polsce.  

Wody gminy zasiedlają wzdręga (Scardinius erythrophthalmus), miętus (Lota lota), piskorz 

(Misgurnus fossilis), koza (Cobitis taenia), a w starorzeczach napotkać można różankę 

(Rhodeus sericeus amarus). Z innych pospolitych gatunków ryb występują jelec (Leuciscus 

leuciscus), kiełb (Gobio gobio), ukleja (Alburnus alburnus), leszcz (Abramis brama), kleń 

(Leuciscus cephalus), jaź (Leuciscus idus), śliz (Nemachilus barbatulus), okoń (Perca fluviatilis), 

szczupak (Esox Lucius), płoć (Rutilus rutilus), słonecznica (Leucaspius delineatus). 

Ważnym miejscem występowania bezkręgowców wodnych są stawy w dolinie Kostrzynia oraz 

rzeki – Liwiec i Kostrzyń. W wodach tych zauważono ważkę latkę wiosenną (Coenagrion 

lunulatum) oraz mięczaki: skójkę malarską (Unio pictorum) i gruboskorupową (Unio crassus), 

zatoczka łamliwego (Anisus vorticulus), a także pijawkę lekarską (Hirudo medicinalis) 

i poczwarówki – zwężoną (Vertigo angustior) i jajowatą (Vertigo moulinsiana). 

 

2. Ochrona prawna środowiska. 

Na obszarze gminy Grębków znajdują się:  

• Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

• Obszar NATURA 2000 „Dolina Kostrzynia”– PLB 140009,  

• Obszar NATURA 2000 „Dolina Liwca” –PLB 140002, 

• Obszar NATURA 2000 „Ostoja Nadliwiecka – PLH 140032, 

• 14 pomników przyrody. 

 

2.1. Siedlecko–Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu. 

Siedlecko–Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został uchwałą 

Nr XVII/99/86 z dnia 28.10.1986 r. ówczesnej Wojewódzkiej Rady Narodowej w Siedlcach, 

a zasady zagospodarowania określono w Rozporządzeniu Nr 17 Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Siedlecko-Węgrowskiego Obszaru Chronionego 
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Krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 91, poz. 2449). Celem 

ochrony jest ochrona terenów o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. 

Łączna powierzchnia obszaru wynosi ok. 36 tys. ha. Jest to obszar w województwie 

mazowieckim, w gminach: miasto Siedlce, Siedlce, Mokobody, Skórzec, Suchożebry, 

Grębków, Wierzbno, Wiśniew. Na terenie gminy Grębków obszar zajmuje ok. 900 ha co 

stanowi niespełna 7 % jej powierzchni i położony jest w północno-wschodniej jej części. 

Na terenie obszaru stwierdzono 960 gatunków roślin naczyniowych w 93 rodzinach i 406 

rodzajach, poza tym odnotowano 84 gatunki roślin zarodnikowych, w tym: 7 rzadkich 

gatunków grzybów, 18 – porostów, 12 – wątrobowców, 9 – torfowców oraz 38 – mchów 

właściwych. Rośliny prawnie chronione wystąpiły w liczbie 54 gatunków,  

w tym 16 – ochrona częściowa. Dodatkowo wyróżniono blisko 80 gatunków roślin rzadkich. 

Chronioną faunę reprezentuje: 86 gatunków ptaków, 3 – ssaków, 2 – gadów, 3 – płazów oraz 

z owadów trzmiele i biegacze.  

W obszarze obowiązują między innymi następujące nakazy:  

• wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajobrazowych i edukacyjnych w oparciu 

o wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-

przyrodnicze wyposażone w elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej 

zharmonizowanej z otoczeniem, 

• maksymalne ograniczenie zmiany użytków zielonych na grunty orne, 

• ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich oraz 

kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących 

oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych, 

• zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych, 

• eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja 

terenów powyrobiskowych, 

• zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasmem roślinności 

okalającej, poza rowami melioracyjnymi. 

W obszarze obowiązują następujące zakazy:  

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

obowiązujących przepisów odrębnych, z wyjątkiem przedsięwzięć służących obsłudze 
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ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz bezpośrednio związanych z rolnictwem 

i przemysłem spożywczym, 

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 

remontów lub naprawy urządzeń wodnych, 

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, 

z wyjątkiem wydobywania piasku i żwiru na powierzchni nie przekraczającej 2 ha przy 

wydobyciu rocznym nie przekraczającym 20000m3, a działalność będzie prowadzona 

bez użycia materiałów wybuchowych, 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 

prac związanych z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym 

lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych, 

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona 

przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna 

gospodarka wodna lub rybacka, 

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów 

wodnobłotnych, 

• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, 

jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wodnej, leśnej i rybackiej. 

Granicami obszaru objęto północny skraj terenu gminy.  

 

2.2. Obszar Specjalnej Ochroniony Ptaków Natura 2000 Dolina Kostrzynia (kod obszaru PLB 

140009).  

Obszar zajmuje środkowy i dolny odcinek doliny rzeki Kostrzyń na odcinku od drogi Siedlce-

Garwolin do ujścia Kostrzynia do Liwca. Został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 5 września 2007 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1275). Na odcinku 

środkowym w granice obszaru włączono także doliny dopływów Kostrzynia: od strony 

zachodniej dolinę Witówki, od strony wschodniej dolinę Świdnicy.  
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Powierzchnia obszaru wynosi 14376,1 ha, z czego na terenie gminy Grębków 1674,4 ha. Ostoja 

obejmuje dolinę rzeki wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów rybnych. Lokalnie 

zachowały się torfowiska niskie. Dosyć licznie, chociaż w niewielkich płatach, występują lasy 

łęgowe i olsy porzeczkowe. Obszar pełni funkcje korytarza ekologicznego o znaczeniu 

krajowym. 

W strukturze siedliskowej obszaru dominują siedliska łąkowe i zaroślowe zajmujące 45 % 

powierzchni oraz siedliska rolnicze - 30 % powierzchni. Lasy i siedliska leśne - 23%, zbiorniki 

wodne i cieki - 2%. 

W opisywanej ostoi stwierdzono występowanie 23 gatunków ptaków wymienionych 

w załączniku I Dyrektywy rady 79/409/EWG (Tab.1). 

Tab.1. Wykaz gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG 

występujących na terenie obszaru PLB 140009. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
Lp. KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1 A021 Botaurus stellaris – bąk zwyczajny D    

2 A030 Ciconia nigra- bocian czarny D    

3 A037 
Cygnus bewickii – łabędź 

czernodzioby 
D    

4 A072 
Pernis apivorus – trzmielojad 

zwyczajny 
D    

5 A075 Haliaeetus albicilla - bielik D    

6 A081 
Circus aeruginosus – błotniak 

stawowy 
D    

7 A084 Circus pygargus – błotniak łakowy D    

8 A089 Aquila pomarina – orlik krzykliwy D    

9 A119 Porzana porzana – kropiatka D    

10 A120 Porzana parva – zielonka C C C C 

11 A122 Crex crex – derkacz C C C C 

12 A127 Grus grus – żuraw D    

13 A193 Sterna hirundo – rybitwa rzeczna D    

14 A197 Chlidonias Niger – rybitwa czarna C C C C 

15 A224 
Caprimulgus europaeus – lelek 

zwyczajny 
D    

16 A229 Alcedo atthis - zimorodek D    

17 A236 Dryocopus martius – dzięcioł czarny D    

18 A246 
Lullula arboreta – lerka -  skowronek 

borowy 
D    

19 A255 
Anthus campestris – świergotek 

polny 
D    

20 A272 Luscinia svecica – podróżniczek C C C C 

21 A307 Sylvia nisoria – pokrzewka jarzębata D    

22 A338 Lanius collurio – dzierzba gąsiorek D    

23 A379 
Emberiza hortulana – trznadel 

ortolan 
D    
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2.3. Obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 – Dolina Liwca (kod obszaru PLB 

140002).  

Obszar utworzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 

r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313). 

Powierzchnia obszaru wynosi 27 431 ha, z czego na terenie gminy Grębków 638,9 ha. 

Dolina Liwca stanowi obszar specjalnej ochrony ptaków i obejmuje dolinę rzeki Liwiec od 

źródeł do ujścia rzeki do Bugu z łąkami i zalewowymi pastwiskami utworzonymi na 

zmeliorowanych bagnach. W dolinie Liwca przeważają łąki i pastwiska, lokalnie występują 

łęgi olchowe i olchowo-jesionowe oraz niewielkie kompleksy leśne z dominującym udziałem 

sosny. Obszar ten jest również ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, szczególnie w okresie 

lęgowym.  

Na terenie obszaru znajdujemy następujące klasy siedlisk:  

• lasy iglaste - 5% powierzchni obszaru, 

• lasy liściaste - 8% powierzchni obszaru, 

• lasy mieszane - 3% powierzchni obszaru, 

• siedliska łąkowe i zaroślowe - 43% powierzchni obszaru, 

• siedliska rolnicze - 37% powierzchni obszaru, 

• wody śródlądowe (stojące i płynące) - 1% powierzchni obszaru, 

• inne tereny - 2% powierzchni obszaru. 

Dolina Liwca jest ważną ostoją ptaków wodno-błotnych, zwłaszcza w okresie lęgowym. Na 

terenie ostoi potwierdzono występowanie 18 gatunków ptaków chronionych, wymienionych 

w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG (Tab. 2) oraz 23 gatunków ptaków migrujących. 

Na uwagę, oprócz ptaków, zasługują żyjące w Liwcu ryby, wymienione w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG (Dyrektywa siedliskowa), są to: boleń, piskorz (gatunek 

umieszczony w PCK), koza i koza złotawa (PCK) (Tab.3).  

Z roślin chronionych, wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej na terenach 

ostoi znajdziemy starodub łąkowy i rzepik szczeciniasty (Tab.4). 
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Tab. 2. Wykaz gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 

występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
 KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1 A021 Botaurus stellaris – bąk zwyczajny D    

2 A030 Ciconia nigra- bocian czarny D    

3 A031 
Ciconia ciconia – bocian 

biały 
C C C C 

4 A081 
Circus aeruginosus – błotniak 

stawowy 
D    

5 A089 Aquila pomarina – orlik krzykliwy D    

6 A119 Porzana porzana – kropiatka D    

7 A120 Porzana parva – zielonka D    

8 A122 Crex crex – derkacz C C C C 

9 A127 Grus grus – żuraw D    

10 A140 Pluvialis apricaria – siewka złota C C C C 

11 A151 Philomachus pugnax – batalion D    

12 A193 Sterna hirundo – rybitwa rzeczna D    

13 A196 
Chlidonias hybryda – rybitwa 

białowąsa 
B B C B 

14 A197 Chlidonias Niger – rybitwa czarna C B C C 

15 A229 Alcedo atthis - zimorodek C B C C 

16 A236 
Dryocopus martius – dzięcioł 

czarny 
D    

17 A246 
Lullula arboreta – lerka -  

skowronek borowy 
D    

18 A379 
Emberiza hortulana – trznadel 

ortolan 
C C C C 

 

Tab. 3. Wykaz gatunków ryb i bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

Ryby 

130 Aspius as pius - boleń D    

145 Misgurnus fossilis – piskorz D    

146 Sabanejewia aurata – koza złotawa D    

149 Cobitis taenia – koza D    

Bezkręgowce 

032 Unio crassus – skójka grubo skorupowa D    
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Tab. 4. Wykaz roślin wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

występujących na obszarze Natura 2000 – Dolina Liwca PLB 140002. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja St. zach. Izol. Ogólnie 

1617 Angelica palustris – Starodub łąkowy D    

939 Agrimonia pilosa – rzepik szczeciniasty D    

 

2.4. Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 - Ostoja Nadliwiecka (kod obszaru PLH 

140032).  

Obszar utworzony został na podstawie Decyzji Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie 

przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazów terenu 

mających znaczenia dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny 

(Dz. U. UE z 8 lutego 2011 r., L.33/146). Powierzchnia obszaru wynosi 13 622,7 ha, z czego na 

terenie gminy Grębków 825,9 ha. 

Na terenie obszaru znajdujemy następujące klasy siedlisk:  

• lasy iglaste - 5% powierzchni obszaru, 

• lasy liściaste - 13% powierzchni obszaru, 

• lasy mieszane - 2% powierzchni obszaru, 

• siedliska leśne (ogólnie) – 1% powierzchni obszaru, 

• siedliska łąkowe i zaroślowe - 57% powierzchni obszaru, 

• siedliska rolnicze - 19% powierzchni obszaru, 

• wody śródlądowe (stojące i płynące) - 2% powierzchni obszaru, 

• inne tereny - 1% powierzchni obszaru. 

Według informacji zawartych w Standardowym Formularzu Danych Natura 2000 obszar ten 

jest najcenniejszym pod względem przyrodniczym, obok doliny Bugu, obszarem we 

wschodniej części województwa mazowieckiego.  

Obszar ten cechuje się wysoką różnorodnością biologiczną, koncentracją stanowisk 

chronionych i ginących gatunków roślin, grzybów i zwierząt, różnorodnością siedlisk 

przyrodniczych. Pełni również funkcję korytarza ekologicznego o węzłowym znaczeniu 

ponadregionalnym. Ostoja Nadliwiecka stanowi bezpośredni łącznik pomiędzy elementami 

sieci ekologicznej Natura 2000, do której należą: dolina Bugu (PLB 140001, PLH 140011), 



41 

 

dolina Kostrzynia (PLB 140009) oraz zgłoszony w ramach Shadow List obszar Rogoźnica. 

Z uwagi na dopływy Liwca jego dolina jest łącznikiem pomiędzy kompleksem Lasów 

Łukowskich (projektowana ostoja ptasia OSO - Lasy Łukowskie i projektowany w ramach 

Shadow List SOO - Jata) oraz Kantor Stary (PLH 140007). Ostoja jest też ważnym szlakiem 

migracyjnym, zwłaszcza dla dużych gatunków ssaków.  

Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny Liwca są łąki i pastwiska oraz lasy łęgowe. 

W obrębie doliny Liwca znaczący udział w krajobrazie mają łąki reprezentujące wszystkie 

wyższe jednostki syntaksonomiczne w obrębie klasy Molinio-Arrhenetheretea. Do 

najcenniejszych należą ekstensywnie użytkowane łąki rajgrasowe Arrhenatherion elatioris 

zróżnicowane pod względem wilgotności i żyzności podłoża na kilka podzespołów oraz łąki 

wiechlinowo-kostrzewowe Poa-Festucetum rubrae (zbiorowisko Festuca rubra i Poa 

pratensis). 

Najpospolitszymi i zajmującymi największe powierzchnie są łęgi olszowo-jesionowe Fraxino-

Alnetum. Najlepiej wykształcone i reprezentatywne zarówno pod względem składu 

gatunkowego, jak i struktury łęgi olszowo-jesionowe występują m.in. na terenie gminy 

Grębków – okolice miejscowości Grodzisk. Tutaj stwierdzono również obecność chronionego 

grzyba - czarki szkarłatnej (Sarcoscypha coccinea). W środkowym i dolnym odcinku Liwca 

wzrasta stopniowo udział i reprezentatywność nadrzecznych łęgów wierzbowych Salicetum 

albo-fragilis. Na poziomie tarasu zalewowego Liwca, w tym na terenie gminy Grębków, 

występują starorzecza (naturalne zbiorniki wodne będące fragmentem byłego koryta 

powstałe w wyniku erozyjnej i akumulacyjnej działalności rzeki zmieniającej często swoje 

koryto w granicach tarasu zalewowego). Strome i wklęsłe brzegi tych zbiorników porastają 

gatunki wierzb (Salix), topole (Populus) oraz olsza czarna (Alnus glutinosa). Wypukłe, niskie 

i płaskie brzegi zasiedla roślinność namuliskowa i szuwarowa, przechodząca w zewnętrzny 

pas zarośli, zadrzewień lub łąk. 

Pospolite w obrębie obszaru są zróżnicowane pod względem fizjonomii i składu 

gatunkowego, nitrofilne niżowe nadrzeczne ziołorośla. Tworzą one wąskie pasy o różnej 

długości, rozmieszczone niemal na całym terenie. Pod względem fitosocjologicznym 

wyróżniono tu trzy grupy ziołorośli: okrajkowe zbiorowiska welonowe porastające 

bezpośrednio obrzeża koryta rzeki Liwiec, reprezentowane przez fitocenozy kanianki 

pospolitej i kielisznika zwyczajnego (Cuscuto-Calystegietum sepium) oraz pospolite w dolinie 
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ziołorośla kielisznika zaroślowego i wierzbownicy kosmatej (Calystegio-Epilobietum hirsuti), 

pokrzywy i kielisznika zwyczajnego (Urtico-Calystegietum sepium) oraz kielisznika 

zwyczajnego i sadźca konopiastego (Calystegio-Eupatorietum). Występują przede wszystkim 

wzdłuż rowów melioracyjnych. Poza tym, spotkać je można na brzegach łęgów olszowo-

jesionowych Fraxino-Alnetum, zarośli wierzbowych oraz starorzeczy. W ich składzie 

gatunkowym pojawiają się gatunki przechodzące ze zbiorowisk kontaktowych. Szczegółowe 

zestawienie najcenniejszych siedlisk przedstawiono w tab. 5.  

Dolina Liwca jest ważną ostoją dla fauny. Szczególne znaczenie ma dla ptaków  

i ichtiofauny, jak również bezkręgowców.  Zestawienie gatunków zwierząt przedstawia tab. 6.  

Tab.5. Wykaz i opis siedlisk, wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, dla 

których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka (kod obszaru 

PLH 140032). 

KOD 
Nazwa siedliska 

Procent 
pokrycia 

Stopień 
reprezen. 

Względna 
powierzch. 

Stan 
zachow. 

Ocena 
ogólna 

510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

10 A C B A

1E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 

jesionowe (salicetum albo – fragilis, Populetum 
albae, Alnenion) 

8,23 A C B A

430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 

ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium) 
0,34 A C A A

150 
Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 

wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

0,25 A C A B 

130 
Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych 

ze zbiorowiskami Littorelletea, Isoëto-
Nanojuncetea 

0,18 B C A B 

330 
Wydmy śródlądowe z murawami 

napiaskowymi 
0,08 D    

270 Zalewane muliste brzegi rzek 0,06 A C A A

120 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 

(Koelerion glaucae) 
0,06% D    

230 
Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o 

charakterze młak, turzycowisk i mechowisk 
0,02% C C C C 

410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 0,00% D    

1T0 
Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i 

chrobotkowi postać Peucedano-Pinetum) 
 B C A B 

140 
Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 

(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea) 

 D    
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Tab.6. Wykaz gatunków ssaków, płazów, ryb i bezkręgowców wymienionych w Załączniku II 

Dyrektywy Rady 92/43/EWG występujących na terenie obszaru PLH 140032. 

Ocena znaczenia obszaru dla gatunku 
KOD Nazwa 

Populacja Stan zach. Izol. Ogólnie 

Ssaki 

337 Castor fiber – bóbr europejski C A C B 

355 Lutra Lutra – wydra europejska C A C B 

Płazy 

166 Triturus cristatus – traszka grzebieniasta C B C C 

188 Bombina bombina – kumak nizinny C A C C 

Ryby i minogi 

134 Rhodeus sericeus Marus - różanka C B C C 

145 Misgurnus fossilis – piskorz D    

146 Sabanejewia aurata – koza złotawa D    

149 Cobitis taenia – koza C B C C 

163 Cottus gobio – głowacz białopłetwy D    

482 Eudontomyzon spp. D    

Bezkregowce 

014 Vertigo angustior – poczwarówka zwężona C A A C 

016 Vertigo moulinsiana – poczwarówka jajowata B A A A 

032 Unio crassus – skójka gruboskorupowa C A A B 

037 Ophiogomphus cecilia – trzepla zielona C C C C 

060 Lycaena dispar – czerwończyk nieparek C B C B 

4038 Lycaena helle – czerwończyk fioletek C B C B 

4056 Anisus vorticulus – zatoczek łamliwy C C C C 

 

2.5. Pomniki przyrody. 

Ochroną w formie pomników przyrody na terenie gminy Grębków objęto dotychczas 14 

obiektów, w tym: 3 głazy narzutowe, liczącą 160 szt. aleję modrzewiowo-świerkową, 5 grup 

drzew oraz 5 pojedynczych drzew. Zestawienie pomników przyrody zawiera tab.7. 

Tab.7. Wykaz zatwierdzonych pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy 

Grębków.  

Lp. 
Nr 

rejestru 
Miejscowość/Nadleśnictwo, leśnictwo, 

oddział, pododdział 
Przedmiot ochrony 

Liczba 
okazów 

Rok 
uznania 

1. 118 Siedlce, Grębków, 308g Dąb szypułkowy 1 2001 

2. 119 Siedlce, Grębków, 306b Klon jawor 1 2001 

3. 120 Siedlce, Grębków, 301Aa Wiąz szypułkowy 1 2001 

4. 121 Siedlce, Grębków, 293f Dąb szypułkowy 8 2001 

5. 209 Siedlce, Grębków, 292b.ij, 293h,297b.d.f 

Aleja modrzewiowo-
świerkowa, w składzie: 

- modrzew polski 
- świerk pospolity 
- sosna pospolita 

- lipa drobnolistna 

 
 

68 
83 
3 
6 

1979 
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6. 210 
Nowa Sucha, wsch. część zabytkowego 

parku 
Modrzew polski 2 1979 

7. 266 
Proszew B, Pn. część posesji za parkiem 

zabytkowym 
Jesion wyniosły 1 1983 

8. 287 
Proszew B, Pn-Zach. część posesji za 

parkiem zabytkowym 
Jesion wyniosły 

Glediczja trójcierniowa 
1 
2 

 

9. 298 Kopcie, na pastwisku przy drodze Jałowiec pospolity 8 1984 

10. 321 Stawiska, pozostałości parku dworskiego Lipa drobnolistna 3 1985 

11. 414 Polków Sagały Głaz narzutowy 1 1988 

12. 415 Polków Daćbogi Głaz narzutowy 1 1988 

13. 416 Żarnówka Głaz narzutowy 1 1988 

  

2.6. Projektowane formy ochrony przyrody. 

Jednym z postulatów dotyczącym ochrony walorów środowiskowych gminy, mającym 

odzwierciedlenie w projekcie Studium, jest ustanowienia nowych form ochrony przyrody: 

rezerwatu i dwóch użytków ekologicznych.  

Proponowany do ochrony jako rezerwat „Stawiska” teren obejmuje środkowy fragment 

kompleksu leśnego położonego pomiędzy Grębkowem, Stawiskami a Jabłonną. Powierzchnia 

planowanego rezerwatu wynosi ok. 95 ha. Fragment ten stanowi wielogatunkowy żyzny las 

liściasty i las mieszany (Rys. Nr 1). 

 

Rys. Nr 1. Obszar projektowanego rezerwatu  

 

 

Na terenie gminy Grębków wytypowano 2 obiekty kwalifikujące się do ochrony w formie 

użytku ekologicznego. Są to niewielkie zbiorniki wodne o bogatej faunie i florze: 

• zbiornik wodny położony ok. 1 km na wschód od zabudowy wsi Kopcie (Rys. Nr 2.); 
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• zbiornik wodny położony ok. 1 km na północ od miejscowości Grębków (Rys. Nr 3.) 

Rys. Nr 2. Położenie projektowanego użytku ekologicznego w miejscowości Kopcie. 

 

 

 

Rys. Nr 3. Położenie projektowanego użytku ekologicznego w miejscowości Grębków. 

 

  

 

2.7. Istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. 

Jako szczegółowe kryteria i uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko wymienia się rodzaj i charakterystykę 

przedsięwzięcia z uwzględnieniem: 

• skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, 

• powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań 
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przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich, 

• wykorzystywania zasobów naturalnych, 

• emisji i występowania innych uciążliwości, 

• ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji 

i stosowanych technologii. 

Należy przyjąć, że znaczące oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi będzie wiązało się 

z realizacją założeń określonych w Studium kierunków zagospodarowania, przede wszystkim 

związanych z:  

• projektowaną autostradą A-2,  

• projektowaną linią energetyczną 400 kV.  

• planowanym zbiornikiem wodnym Słuchocin (obecnie brak jest szczegółowych 

informacji na temat jego przewidywanych parametrów), 

• planowanymi oczyszczalniami ścieków (NO), wraz z sieciami kanalizacyjnymi, 

• planowaną powierzchniową eksploatacją surowców (PE). 

 

Ponadto, na terenie gminy zlokalizowane są przedsięwzięcia mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, tj. m.in.:  

• gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Kobryń – Warszawa Φ 700 mm (rejon 

miejscowości Sucha, Kózki, Ogródek, Żarnówka)  

• drogi (wojewódzka, powiatowe i gminne). 

Stan środowiska na tych obszarach charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem 

przekształcenia, w części podlega ochronie prawnej w ramach obszaru Natura 2000 Dolina 

Kostrzynia. Na części terenów nie będzie konieczności zmiany sposobu użytkowania gruntów 

lub zmiany te obejmą niewielkie fragmenty (głównie lasy) – wystąpią jedynie ograniczenia 

np. w odniesieniu do terenów projektowanych tras sieci kanalizacyjnych i linii energetycznej 

400 kW. 

Projektowana autostrada przebiega na terenie gminy Grębków częściowo przez obszar 

Natura 2000 Dolina Kostrzynia. Minimalizacja skutków tego oddziaływania jest przedmiotem 

indywidualnego dla danego przedsięwzięcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania 

na środowisko. 
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Obszary pod eksploatację surowców zaprojektowano w Studium wzdłuż drogi wojewódzkiej 

na północ od miejscowości Stawiska.  

Zbiornik wodny projektowany jest w dolinie rzeki Kostrzyń na gruntach wchodzących w skład 

obszaru Natura 2000 są to głównie użytki zielone (łąki i pastwiska) oraz fragmenty łęgu.  

W projekcie Studium wskazano również tereny przewidziane do budowy obiektów 

hydroenergetycznych. Przy czym energetyczne korzystanie z wód związane będzie 

z istniejącym już obiektem piętrzącym zlokalizowanym na rzece Kostrzyń w miejscowości 

Proszew B. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie elektrownie wodne, bez względu 

na ich moc oraz charakter, traktowane są jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać 

na środowiska. MEW planowana jest do realizacji na terenie obszarów Natura 2000. 

 

3. Ocena istniejących problemów w zakresie ochrony środowiska, w tym dla istniejących 

obszarów prawnie chronionych. 

Rozwój społeczno – gospodarczy gminy uwidoczniający się w szczególności poprzez rozwój 

zabudowy mieszkalnej, intensyfikację gospodarki rolnej, jak również działalność 

produkcyjno-usługową, może mieć istotny wpływ na stan środowiska przyrodniczego. Do 

najważniejszych problemów zaliczyć należy zagrożenia dla środowiska, w tym obszarów 

prawnie chronionych związane z gospodarką ściekową, wykorzystywaniem 

i przekształcaniem dolin rzecznych (łąki, pastwiska stawy hodowlane), nielegalnym 

pozbywaniem się odpadów.  

Do głównych problemów w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska należą:  

• brak kanalizacji sanitarnej, 

• emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz wód ze źródeł powierzchniowych, 

• niewłaściwe użytkowanie gruntów, 

• rozpraszanie zabudowy, 

• zabudowa koryt cieków, 

• melioracje, w tym stawy hodowlane. 

 



48 

 

3.1. Krajobraz, powierzchnia ziemi, gleby i kopaliny. 

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi oraz samych gleb są zarówno zintensyfikowane działania 

antropogeniczne, jak również czynniki środowiskowe zainicjowane w wyniku działalności 

człowieka. Do tych pierwszych zalicza się przede wszystkim przekształcanie powierzchni 

w związku z zabudową oraz budową infrastruktury technicznej, inne zmiany sposobu 

zagospodarowania terenów związane głównie z rolnictwem, rozpraszanie zabudowy poza 

zwarte tereny wsi, w sposób do końca nie kontrolowany, bez właściwego zapewnienia 

obsługi w zakresie infrastruktury technicznej. Znacznym zagrożeniem są również 

przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin oraz nielegalnym składowaniem 

odpadów (dzikie wysypiska). 

Głównymi źródłami degradacji gleb są:  

• stepowienie związane z niedostateczną możliwością regulowania stosunków wodnych 

gleb w okresach niskich opadów atmosferycznych, 

• chemizacja i intensyfikacja rolnictwa, 

• zanieczyszczenia związane z siecią komunikacji drogowej,  

• erozja, która może być potęgowana nieprawidłowymi działaniami człowieka, 

• zanieczyszczenia punktowe związane z nieprawidłowym składowaniem odpadów, czy 

magazynowaniem odchodów zwierzęcych. 

 

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne. 

Wody gruntowe pierwszego poziomu wodonośnego w części nie posiadają izolacji, 

w związku z czym narażone są na zanieczyszczenie bakteriologiczne i chemiczne, 

w szczególności ściekami pochodzenia bytowego i środkami stosowanymi w rolnictwie. 

Głębsze warstwy wodonośne posiadają izolację utworami słabo przepuszczalnymi, w związku 

z czym wody te nie są zagrożone skażeniem.  

Na większości terenu gminy stopień zagrożenia jakości wód podziemnych określa się jako 

niski, na wschodzie jako średni. Tereny te charakteryzują się dobrą odpornością na 

zanieczyszczenia antropogeniczne. Największym zagrożeniem zarówno dla wód 

powierzchniowych jak i podziemnych jest brak kanalizacji. 
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Zagrożeniem dla jakości wód powierzchniowych są zarówno zanieczyszczenia punktowe jak 

i obszarowe związane z wymywaniem i zmywaniem nawozów z pól.  

Zagrożenie dla ekosystemów wodnych i od wody zależnych stanowią obiekty piętrzące, 

powodujące zaburzenie ciągłości morfologicznej i siedliskowej.  

Wpływ na stan zasobów wodnych mają również pobory wody na potrzeby stawów rybnych 

oraz ich zrzuty. 

Zagrożenie dla wód powierzchniowych stanowią również nielegalne wysypiska śmieci, 

w szczególności na terenach zalewowych.  

Doliny rzeczne stanowią istotną formę korytarza ekologicznego – są łącznikiem między 

ekosystemami rozciągającymi się poprzecznie do nich. Z tego punktu widzenia. Dla wszelkich 

organizmów zwierzęcych zachowanie możliwości komunikacji wzdłuż cieku jest niezwykle 

istotne.  

 

3.3. Powietrze. 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są:  

• emisja antropogeniczna, w szczególności pochodząca ze źródeł powierzchniowych,  

• zanieczyszczania pochodzące ze źródeł liniowych, tj. dróg. 

Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i paleniska domowe tzw. 

emisja niska. Zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł powierzchniowych emitowane są na 

niewielkie wysokości i mają niekorzystny wpływ na lokalny stan jakości powietrza. Istotnym 

problemem jest spalanie w domowych piecach paliw o niskiej jakości, jak również odpadów.  

Drugim czynnikiem in situ mającym wpływ na stan powietrza są zanieczyszczenia pochodzące 

ze źródeł liniowych, tj. dróg. 

Zanieczyszczenia emitowane przez transport samochodowy koncentrują się wzdłuż dróg. 

Największym ciągiem komunikacyjnym i największym źródłem zanieczyszczeń na terenie 

gminy jest droga wojewódzka. Jest to trasa o dość znacznym natężeniu ruchu w związku z 

czym hałas i spaliny mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska. Sąsiadujące z innymi 

drogami tereny również narażone są na hałas komunikacyjny. Lokalne źródła hałasu mogą 

wiązać się również z funkcjonowaniem zarówno produkcji, usług jak i rolnictwa. 
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3.4. Przyroda ożywiona. 

Obecne problemy ochrony środowiska wynikają bezpośrednio z działalności człowieka. 

Przede wszystkim najbardziej podatne na zagrożenia są ekosystemy wodne i od wód zależne. 

Do najistotniejszych zagrożeń należą te które dotyczą obszarów cennych przyrodniczo, 

przede wszystkim obszarów Natura 2000. Występujące na terenie gminy obszary naturowe 

związane są z dolinami rzek Liwca i Kostrzynia, dlatego też istotna jest ochrona zarówno 

samych cieków, jak i siedlisk z nimi związanych.  

Zagrożeniem są przede wszystkim czynniki związane z zagospodarowaniem terenu, przy 

czym skala tych zagrożeń obecnie nie jest duże. 

Do głównych zagrożeń tych obszarów zaliczyć należy: 

• obniżanie się poziomu wód gruntowych skutkujące grądowieniem lasów łęgowych; 

• przekształcenia gospodarcze i ekonomiczne w sektorze rolniczym powodujące zanik 

tradycyjnej gospodarki łąkowo-pasterskiej, w konsekwencji zaprzestanie wypasu 

i wykaszania uruchamia sukcesję na terenach zajętych przez siedliska łąk i muraw; 

• zabudowywanie i fragmentację dolin; 

• nadal niezadawalający stan wód (zanieczyszczenia punktowe, brak zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków); 

Ogólnie zagrożenia stanowią: mechanizacja rolnictwa, usuwanie zadrzewień i drzew 

śródpolnych, wałęsające się poza zabudową psy i koty polujące na ssaki i ptaki, niszczenie 

małych zbiorników wodnych oraz presja rekreacyjno-turystyczna.  

Dla wielu gatunków ssaków, ptaków, a szczególnie płazów, dużym zagrożeniem są drogi 

o znacznym nasileniu ruchu.  

 

3.5. Zagrożenie powodzią. 

W 2003 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie sporządził 

studium ochrony przeciwpowodziowej dla obszarów nieobwałowanych dla rzeki Liwiec. 

Przedmiotowe studium odnosi się również do terenów gminy Grębków. W przedmiotowym 

studium na terenie gminy, począwszy od km 63+320 do 73+015 rzeki Liwiec m. in. określono 

i wyznaczono zasięg przestrzennego zalewu, tj. zasięg wielkiej wody o prawdopodobieństwie 
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0,5%, 1% i 5%, strefy płytkiego zalewu (0,5m) od 1% wody oraz strefy osuwisk na obszarach 

zagrożenia powodziowego.  

Jak wynika z „Raportu z wykonania wstępnej oceny ryzyka powodziowego” rzeka Liwiec 

w km 0-141 zakwalifikowana została do opracowania map zagrożenia powodziowego raz 

map ryzyka powodziowego w II cyklu planistycznym (aktualizacja co 6 lat), natomiast rzeka 

Kostrzyń nie została zakwalifikowana jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi.  

Na obszarach, dla których zostało sporządzone przez dyrektora regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej studium ochrony przeciwpowodziowej, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne i niektórych innych ustaw, zachowuje ono 

ważność do dnia sporządzenia mapy zagrożenia powodziowego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina zobowiązana jest uwzględniać przedmiotowy 

dokument przy sporządzaniu zarówno miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy jak również w decyzjach (lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach 

zabudowy).  

 

IV. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zmiany studium  

Na obszarze gminy Grębków występują obecnie następujące podstawowe rodzaje 

użytkowania terenu: 

• osadnicze, 

• produkcyjne, 

• infrastrukturalne, 

• rolnicze – grunty orne, 

• rolnicze – łąki i pastwiska, 

• leśne,  

• nieużytki. 

Brak wprowadzenia Studium może ograniczyć rozwój gminy, zarówno w zakresie 

gospodarczym, socjalno-bytowym, społecznym, jak również infrastrukturalnym. Przyczyną 

tego będzie brak systemowego ukierunkowania zmian. Niemniej zaznaczyć należy, iż 

realizacja zamierzeń budownictwa mieszkaniowego, usług oraz infrastruktury wiązać się 



52 

 

będzie przede wszystkim z lokalnymi potrzebami w tym zakresie. Wyznaczenie kierunków nie 

jest jednoznaczne z realizacją wynikających z nich zamierzeń, te kształtują przede wszystkim 

uwarunkowania ekonomiczne, społeczno-socjalne i demograficzne.  

Projekt Studium określa kierunki kształtowania struktury przestrzennej gminy oraz określa 

szczególne wymagania m. in. w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, określając 

uwarunkowania do lokalizacji przedsięwzięć, przy zapewnieniu ochrony terenów 

o najwyższych wartościach przyrodniczych i kulturowych. 

 

V. Środowiskowa ocena skutków realizacji projektu studium 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym określającym kierunki zagospodarowania gminy.  

Wprowadzane w projekcie Studium kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Grębków polegają przede wszystkim na wyznaczeniu nowych terenów pod zabudowę 

mieszkaniową oraz wprowadzeniu nowych terenów pod działalność gospodarczą (obszary 

zabudowy usługowej, produkcyjno-usługowej, usługowej), jak również projektowanej 

autostrady i linii energetycznej 400 kV. 

Wprowadzenie nowych terenów pod przyszłą zabudowę mieszkaniową z usługami 

i produkcją oraz drogi o znaczeniu międzynarodowym spowoduje większą presję na 

środowisko. Skutki tej presji będą oczywiście zależały od realizacji zakreślonych w projekcie 

Studium kierunków zagospodarowania, szczególnie w postaci ustaleń miejscowego planu 

(planów) zagospodarowania przestrzennego i będą zachodzić w różnym czasie.  

W związku z przyszłą realizacją projektowanego przeznaczenia terenów prognozuje się 

zmiany w środowisku naturalnym gminy i jej najbliższego otoczenia. Skutki tych zmian 

przedstawia niniejsza prognoza oddziaływania na środowisko.  

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną zarówno w sposób 

bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego. Wystąpi szereg czynników, 

które w różnym stopniu wpłyną na środowisko przyrodnicze.  
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1. Zapisy ustaleń.  

Obszary rolne.  

Obszar obejmuje: 

• tereny upraw polowych, sadowniczych, ogrodniczych, 

• łąki, pastwiska, nieużytki, 

• rozproszoną zabudowę zagrodową. 

W granicach tego obszaru znajdują się korytarze ekologiczne, które wskazuje się do 

wyłączenia spod zabudowy. Możliwa jest budowa urządzeń i sieci infrastruktury oraz 

urządzeń wodnych. 

Dla zabudowy zagrodowej ustala się możliwość rozbudowy istniejących budowli bądź 

budowy nowych w ramach tej samej funkcji:  

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 9,5 m, 

• wysokość budynków gospodarczych 7m, a w uzasadnionych przypadkach, ze względu 

na rodzaj produkcji rolnej lub hodowlanej – do 12m, 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego: 

według indywidualnych potrzeb. 

ML – obszar zabudowy związanej z gospodarką leśną lub rybacką. Realizacja zabudowy 

według indywidualnych potrzeb zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczącymi gospodarki 

leśnej lub rybackiej.  

PE - obszary powierzchniowej eksploatacji surowców 

Dla terenów górniczych ustala się: 

• zachowanie pasów ochronnych zgodnie z przepisami odrębnymi,  

• zakaz zabudowy z dopuszczeniem do realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń 

komunikacyjnych oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych  

z eksploatacją kopalin; 

• po wyeksploatowaniu kruszyw rekultywację terenu w kierunku rolno-leśnym. 

Dla terenów eksploatacji surowców naturalnych obowiązuje zachowanie filarów 

ochronnych określonych w przepisach odrębnych, których wymiary zostaną określone 

podczas sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub przy 

sporządzaniu dokumentacji geologicznej. 
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M - obszary wielofunkcyjne wsi – zabudowa zagrodowa, jednorodzinna i usługowa Są to 

obszary zainwestowane, w granicach których znajdują się: 

• centra wsi wykształcone wokół obiektów usługowych, 

• obiekty usług publicznych, 

• historyczne układy ruralistyczne. 

Zgodnie z projektem Studium zabudowa powinna być kształtowana w oparciu 

o główne ciągi komunikacyjne, z zaleceniem dogęszczenia w pierwszej kolejności istniejącej 

zabudowy. W dalszej kolejności powinno następować ich poszerzenie o tereny 

wykorzystywane rolniczo, bezpośrednio przylegające do obecnych terenów zwartej 

zabudowy. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

bliźniaczej. 

W granicach historycznych układów ruralistycznych, ustala się: 

• nakaz zachowania układu dróg publicznych, 

• nakaz utrzymania regionalno-historycznej skali zabudowy, 

• ustala się maksymalna wysokość budynków mieszkalnych na 9 m (max. dwie 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w drugiej kondygnacji), 

• ustala się maksymalna wysokość budynków użyteczności publicznej na 11 m (trzy 

kondygnacje z poddaszem użytkowym w trzeciej kondygnacji), 

• nowe inwestycje kubaturowe należy dostosować sposobem lokalizacji do 

historycznego układu i charakteru zabudowy istniejącej,  

• zakaz wprowadzania do krajobrazu kulturowego wsi wysokich masztów, 

• gminne inwestycje liniowe i drogowe w granicach stref ochronnych można prowadzić 

pod warunkiem przeprowadzenia równoległych badań archeologicznych 

polegających na sporządzeniu dokumentacji konserwatorskiej obiektów 

i nawarstwień kulturowych w granicach strefy ochrony. Wojewódzki konserwator 

zabytków w uzasadnionych przypadkach może odstąpić od warunku prowadzenia 

badań, 

• w planach miejscowych należy uwzględnić szczegółowe zasady dotyczące lokalizacji  

i sposobu umieszczania nośników reklamowych. 

Na pozostałej części obszaru ustala się wskaźniki urbanistyczne: 
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• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m² dla zabudowy 

wolnostojącej oraz 500 m² dla zabudowy bliźniaczej,  

•  minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy zagrodowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  1000 m², 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy usługowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  500 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków użyteczności publicznej 12 m, trzy kondygnacje 

naziemne, w tym trzecia jako poddasze użytkowe, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 7m, a w uzasadnionych 

przypadkach, ze względu na rodzaj produkcji rolnej lub hodowlanej – do 12m. 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego lub 

działalności usługowej: według indywidualnych potrzeb,  

• dachy jedno-, dwu-, lub wielospadowe o kącie nachylenie do 45°. 

W terenach we wsi Grodzisk, Ziomaki, Oszczerze i Proszew B budynki należy lokalizować w 

odległości nie mniejszej niż 100m od linii brzegu rzeki Liwiec i Kostrzyń, z wyjątkiem 

obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

M1 – obszary zabudowy jednorodzinnej Są to obszary obecnie niezainwestowane, 

w znacznej części wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej kontynuację w funkcji zabudowy 

mieszkaniowej. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie 

wolnostojącej i bliźniaczej. Wskazane wykształcanie układów osiedlowych terenów 

budowlanych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m² dla zabudowy wolnostojącej oraz 

500 m² dla zabudowy bliźniaczej,  
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• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 5m, 

• nachylenie połaci dachowych do 45°. 

M2 – obszary zabudowy jednorodzinnej i letniskowej. Są to obszary obecnie 

niezainwestowane, wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej w formie wolnostojącej.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych wydzielonych po uchwaleniu 

Studium  -  1000 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych jednorodzinnych i letniskowych  

9,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 5m. 

M3 – obszary zabudowy letniskowej. Są to obszary obecnie niezainwestowane, wymagające 

zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Realizacja zabudowy 

mieszkaniowej letniskowej w formie wolnostojącej.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych wydzielonych po uchwaleniu 

Studium  -  1000 m², 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 60 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków letniskowych 8 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 4m. 

 M4 - obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Są to obszary w znacznym stopniu 

niezainwestowane, położone wzdłuż drogi wojewódzkiej lub w zasięgu jej 

oddziaływania. Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej kontynuację w 

funkcji zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 
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• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych umożliwiająca zamknięcie się 

na niej wykazanej, w wymaganych przepisami odrębnymi dokumentach, uciążliwości, 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej 

wydzielonych po uchwaleniu Studium  -  700 m²,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 40 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków mieszkalnych 10,5 m, 

• maksymalna wysokość budynków gospodarczych 7 m, 

• wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem działalności usługowej: 

według indywidualnych potrzeb. 

U, UO – obszary zabudowy usługowej, w tym celu publicznego o znaczeniu lokalnym Są to 

obszary obecnie zainwestowane. Graniczą z zabudową wielofunkcyjną wsi stanowiąc jej 

kontynuację w funkcji zabudowy usługowej nieuciążliwej. Rozbudowa istniejących i budowa 

nowych budynków w oparciu o wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych – 500m2, 

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 30 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków o dominującej na działce funkcji 11m, 

• maksymalna wysokość urządzeń i budowli towarzyszących: według indywidualnych 

potrzeb. 

Dla terenów znajdujących się strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują wskaźniki 

przytoczone w rozdziale IV. 

US - obszary zabudowy z usługami sportu, turystyki i rekreacji. Tereny położone we wsi 

Trzebucza. Wskaźniki według indywidualnych potrzeb. 

ZP,UM - zabytkowe parki dworskie z zabudową mieszkaniową z usługami położone w 

strefie konserwatorskiej „A” i „B”. Obowiązują zasady zagospodarowania i wskaźniki 

przytoczone w rozdziale IV.   

UK – obszary usług kultu religijnego Są to obszary zainwestowane. Dla obszarów położonych 

w strefach konserwatorskich obowiązują ustalenia dla tych stref - wszelkie działania 

inwestycyjne można prowadzić po uzyskaniu pozwolenia wojewódzkiego konserwatora 
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zabytków. Działania inwestycyjne w pozostałych obszarach można prowadzić  

z uwzględnieniem przepisów odrębnych.  

PU – obszary zabudowy produkcyjno-usługowej Są to obszary obecnie niezainwestowane, 

Dopuszcza się lokalizowanie przedsięwzięć uciążliwych.  

Wskaźniki urbanistyczne: 

• minimalna powierzchnia nowych działek budowlanych umożliwiająca zamknięcie się 

na niej wykazanej, w wymaganych przepisami odrębnymi dokumentach, uciążliwości,  

• minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej 20 %, licząc dla każdej działki 

budowlanej, 

• maksymalna wysokość budynków 12 m, 

• maksymalna wysokość urządzeń i budowli związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej: według indywidualnych potrzeb.  

RP – obszary urządzeń produkcji gospodarki rolnej. Budowa nowych budynków, budowli 

i urządzeń oraz rozbudowa istniejących według indywidualnych potrzeb i rozwiązań. 

ZC  – cmentarze z pasem izolującym Ustala się pas izolujący teren cmentarny od innych 

terenów, o szerokości 50 m, w którym zakazuje się lokalizowania budynków mieszkalnych 

oraz studni do pobierania wody pitnej. 

OZE 1 - obszary lokalizowania obiektów odnawialnych źródeł energii. Teren położony we 

wsi Podsusze. Lokalizacja obiektów i urządzeń do wytwarzania energii - instalacje solarne. 

OZE 2 - obszary lokalizowania obiektów odnawialnych źródeł energii. Teren położony we 

wsi Proszew B. Lokalizacja obiektów i urządzeń hydroenergetycznych. 

Dopuszcza się odstąpienie od wymagań i parametrów określonych dla w/w terenów 

w konkretnych uwarunkowaniach lokalizacyjnych, o ile będzie możliwość zabudowy działki 

zgodnie z przepisami szczególnymi.  

 

2. Przewidywane znaczące oddziaływanie. 

Zgodnie z kierunkami zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wskazano 

funkcje związane z realizacją przedsięwzięć zaliczanych do mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko. Poniżej przedstawiono ocenę skutków środowiskowych w odniesieniu do 

najistotniejszych z punktu widzenia wpływu na środowisko przedsięwzięć, w szczególności 
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infrastrukturalnych. 

 

Projektowana autostrada A-2.  

Trasa planowanej do realizacji autostrady A-2 wytyczona została w południowej części gminy 

(Rys. Nr 4). Wg Studium przebiega ona na południe do miejscowości Stara Trzcianka, 

Słuchocin i Gałki. Projektowana autostrad przecina dolinę rzeki Kostrzyń – tereny objęte 

siecią Natura 2000. 

Skutki dla flory i fauny 

W granicach pasa drogowego planowanej autostrady na etapie budowy siedliska 

przyrodnicze zostaną zniszczone. Oddziaływanie na siedliska oraz gatunki roślin i zwierząt 

obejmować będzie wycinkę drzew i krzewów na trasie drogi, zniszczenie istniejącej szaty 

roślinnej (warstwa zielna, mszysta) na trasie drogi oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie, 

zagrożenie związane ze spływem wraz z wodami deszczowymi i roztopowymi substancji 

chemicznych. Oddziaływanie na etapie budowy drogi dla małych ssaków naziemnych będzie 

znaczące (płoszenie zwierząt, zniszczenie w sposób trwały części siedlisk). W trakcie budowy 

zwierzęta mogą być niepokojone przez pracujące maszyny i ludzi. Planowana autostrada 

stworzy barierę trudną do przekroczenia dla zwierząt, szczególnie dużych gatunków. 

Rys. Nr 4. Przebieg autostrady A-2. 

 

Na terenie zamierzenia w dolinie rzeki Kostrzyń oraz w jego sąsiedztwie występują siedliska 

wyszczególnione w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej: łęg olszowo-jesionowy Fraxino-

Alnetum oraz niżowe świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatiorris. 
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Realizacja projektowanej trasy przebiega przez obszar Natura 2000 na którym potwierdzono 

występowanie stanowisk lęgowych gatunków ptaków chronionych tj. bociana białego 

(Ciconia ciconia), derkacza (Crex crex), gęsiorka (Lanius collurio) oraz ortolana (Emberiza 

hortulana). 

Krajobraz  

Realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do negatywnych zmian w krajobrazie. 

Powierzchnia ziemi i gleba 

Realizacja przedsięwzięcia wiązać się będzie z trwałym przekształceniem powierzchni ziemi, 

degradacji wierzchniej warstwy gleby, usunięciem warstwy organicznej lub wymieszaniem jej 

z głębiej położonymi warstwami. Na etapie budowy będą powstawać znaczne ilości odpadów. 

Część z nich, np. smary, wycieki paliwa, mogą być niebezpieczne dla środowiska. Należy je 

usuwać na bieżąco i gromadzić w odpowiednich pojemnikach, przekazywać do utylizacji lub 

na wysypisko odpadów 

 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w dalszym otoczeniu terenu. Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać 

się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody. 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie na zdrowie i warunki życia ludzi związane będzie 

z emisją hałasu. Autostrada będzie również liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery. 

Zasoby naturalne 

Na terenie objętym planem nie prowadzi się eksploatacji zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Autostrada zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji będzie miała bezpośredni wpływ na 

stan wód. Realizacja przedsięwzięcia spowoduje zakłócenia w odpływie wód opadowych. 
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Może dojść również do lokalnej zmiany wód gruntowych spowodowanej koniecznością 

odwodniania obiektu budowlanego. Istotną kwestią jest również odprowadzanie wód 

opadowych z powierzchni jezdni. 

Zabytki i dobra materialne 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne. 

Obszary Natura 2000 

Realizacja ustaleń zawartych w projekcie Studium, a dotyczących realizacji autostrady A-2 

będzie negatywnie oddziaływać na gatunki zwierząt i siedliska stanowiące przedmiot 

ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków PLB 140009 „Dolina Kostrzynia”.  

Realizacja autostrady spowoduje lokalne zmiany w występowaniu i liczebności gatunków 

 oraz siedlisk chronionych, jak również w związku z przecięciem doliny Kostrzynia, przyczyni 

się do powstania bariery utrudniającej migrację zwierząt.  

Charakterystyka oddziaływań 

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną zarówno w sposób 

bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego.  

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę, wycinka drzew 

i krzewów, zniszczenie roślinności na terenach dróg technologicznych i prowadzenia prac 

budowlanych, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas budowy oraz emisja zanieczyszczeń 

i hałasu w okresie eksploatacji, wpływ na stosunki wodne. Utrudnienie migracji zwierząt, 

oddziaływanie na lokalną populację zwierząt spowodowane zajęciem siedlisk i żerowisk. 

Oddziaływanie pośrednie – zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę, wycinka drzew 

i krzewów, zniszczenie roślinności - wpływ na zwierzęta niszczeni siedlisk i żerowisk. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany w krajobrazie, emisja hałasu 

i zanieczyszczeń, utrudnianie migracji zwierząt. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, bezkręgowce). 
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Projektowana linia energetyczna 400 kV 

Obszar wyznaczony pod linię stanowią głównie użytki rolne niezabudowane, fragmenty 

lasów, zadrzewienia śródpolne, fragment doliny Gawrońca oraz drogi (Rys. Nr 5. ). Na 

większości terenów, lokalizacja linii energetycznej nie wpłynie na dotychczasowy sposób ich 

wykorzystania. Z wyłączeniem terenów przeznaczonych pod słupy energetyczne, tereny 

rolnicze nadal mogą być wykorzystywane na cele produkcji rolnej, zarówno jako grunty orne, 

jak i użytki zielone. Na terenach lasów (znajdujących się w pasie technologicznym) niezbędna 

będzie zmiana przeznaczenia na cele nieleśne. 

Rys. Nr 5. Przebieg linii energetycznej 400 kV. 

   

 

Skutki dla flory i fauny 

Realizacja linii energetycznej wiąże się z ingerencją w szatę roślinną, niesie za sobą ryzyko 

utraty występujących na tym terenie stanowisk gatunków roślin. Przede wszystkim 

najistotniejsze oddziaływania wiązać będą się z zajęciem gruntów pod słupy energetyczne, 

drogi technologiczne, przemieszczanie się ciężkiego sprzętu w obrębie placu budowy, 

wycinką drzew i krzewów zarówno na obszarze leśnym, jak i poza terenami leśnymi. 

Na terenie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie łęgu olszowo-

jesionowego Fraxino-Alnetum (siedlisko wyszczególnione w Załączniku I Dyrektywy 

Siedliskowej). Z gatunków chronionych potwierdzono występowanie kruszyny pospolitej 

(Frandula Angus), kocanek piaskowych  (Helichrysum arfenarium), rokietnika pospolitego 

(Pleurozium schreberi), fałdownika nastroszonego (Rhytidiadelphus squarrosus) oraz 

porzeczki czarnej (Ribes nigrum). Stwierdzone gatunki chronione należą do pospolitych 

i niezagrożonych w skali regionu i kraju, a ich zasoby lokalne są liczne. Zniszczenie niewielkiej 
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części populacji roślin objętych ochroną częściową nie spowoduje zagrożenia dla dziko 

występujących populacji tych gatunków. 

Naruszanie powierzchni ziemi w związku z prowadzonymi pracami i odsłonięcie gleby, która 

może być na nowo zasiedlona przez nowe gatunki roślin, w tym niepożądane gatunki 

synantropijne, może tym samym wpłynąć na strukturę istniejących zespołów roślin. 

Zagrożenie to dotyczy przede wszystkim terenów cennych siedlisk. Z uwagi na istniejący stan 

zagospodarowania terenów (przeważają teren rolnicze), niewielką powierzchnię terenów 

zajętych przez cenne przyrodniczo siedliska nie przewiduje się aby ten typ oddziaływania miał 

istotne znaczenie. 

Prace ziemne, wycinka oraz transport mogą przyczynić się zarówno do zwiększenia 

śmiertelności, przede wszystkim niewielkich zwierząt, jak i likwidacji ich miejsc bytowania 

w tym rozrodu. Ponadto sam proces budowlany, w szczególności związany z nim hałas, 

powodować będą płoszenie. Na terenach przewidzianych pod linie, jak również w ich 

bezpośrednim sąsiedztwie, nie stwierdzono występowania miejsc lęgowych gatunków 

ptaków rzadkich lub chronionych. Wiążąca się z realizacją zamierzenia ingerencja w siedliska, 

nie będzie powodować znacząco negatywnego oddziaływania dla fauny, a zwłaszcza 

gatunków ptaków i nietoperzy. Powyższe wiąże się ze znaczną ilością podobnych siedlisk 

występujących w sąsiedztwie. 

Na etapie eksploatacja linii energetycznej oddziaływanie na szatę roślinną ograniczy się 

wyłącznie do okresowej wycinki podrostu drzew i krzewów w pasie technologicznym.  

Oddziaływanie na zwierzęta ograniczy się głównie do ptaków i nietoperzy. Trasa 

projektowanej linii elektroenergetycznej będzie przebiegać głównie przez tereny rolnicze 

o małej wartości dla ptaków. Na obszarze nie odnotowano większych koncentracji ptaków. 

Zebrane informacje wskazują, że teren projektowanego przebiegu linii elektroenergetycznej 

nie stanowił istotnego miejsca dla gniazdującej i migrującej awifauny. Tym samym uznać 

należy, że projektowana inwestycja nie będzie w istotny sposób oddziaływać na ptaki, w tym 

populacje lokalne.  

Krajobraz  

Aspekty wizualne krajobrazu są postrzegane subiektywnie, w zależności od odczuć 

obserwatora. Niemniej realizacja przedsięwzięcia doprowadzi do negatywnych zmian 
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w krajobrazie, które w zależności od obecnego ich stanu będą elementem co najmniej 

dysharmonijnym.  

Powierzchnia ziemi i gleba 

Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi będzie związane wyłącznie z posadowieniem 

słupów. Natomiast w trakcie robót budowlanych m.in. w związku z wykorzystaniem ciężkiego 

sprzęt, składowaniem ciężkich materiałów może dojść do degradacji wierzchniej warstwy 

gleby, usunięciem warstwy organicznej lub wymieszaniem jej z głębiej położonymi 

warstwami.  

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w dalszym otoczeniu terenu eksploatacji. Wzrostu zapylenia będzie można 

spodziewać się tylko w okresach długotrwałej bezdeszczowej pogody. 

Na etapie eksploatacji oddziaływanie linii energetycznej 400 kV na zdrowie i warunki życia 

ludzi związane jest z głównie oddziaływaniem pól elektromagnetycznych i hałasu. Jak wynika 

ze sporządzonej na potrzeby postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dokumentacji pt.: „Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia 

budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów”, zachowanie 35 m 

pasa technologicznego zapewnia zachowanie wymaganych przepisami norm w zakresie pól 

elektromagnetycznych (maksymalny poziom emitowanego pola magnetycznego nie 

przekroczy wartości 60 A/m, natomiast maksymalny poziom emitowanego pola 

elektrycznego nie przekroczy wartości 10 kV/m, to jest wartości granicznej dla terenu 

dostępnego dla ludzi) oraz poziomu hałasu (prognozowane poziomy wskaźników 

długookresowych LDWN nie przekraczają wartości 45 dB). 

Ryzyko dla zdrowia ludzi stanowią ewentualne awarie skutkujące możliwością porażenia 

prądem elektrycznym lub uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez uszkodzone 

elementy konstrukcyjne. Prawidłowa konstrukcja linii i zastosowanie odpowiedniego 

systemu nadzoru i zabezpieczeń monitorującego w sposób ciągły pracę linii w sposób 

skuteczny zabezpieczają przed porażeniem prądem elektrycznym.  
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Zasoby naturalne 

Na terenie objętym planem nie prowadzi się eksploatacji zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Oddziaływanie zamierzenia rozpatrywane może być wyłącznie na etapie jego realizacji. Przy 

czym jego wpływ na stan zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ograniczy się 

wyłącznie do incydentalnych sytuacji związanych z możliwością zanieczyszczenia wód na 

skutek awarii maszyn i środków transportu (wyciek substancji ropopochodnych lub innych 

szkodliwych dla środowiska płynów) oraz ewentualną koniecznością odwadniania wykopu 

budowlanego (posadowienie słupów). Czasowe odwodnienia wykopów o niewielkiej skali, 

nie spowoduje zmiany stosunków wodnych, obniżenia poziomu lustra wód podziemnych ani 

innych, negatywnych zmian w środowisku, tym samym nie będzie miało wpływu na zasoby 

wód powierzchniowych i podziemnych.  

Zabytki i dobra materialne 

W granicach terenu przewidzianego po linię energetyczną, na gruntach wsi Leśnogóra, 

znajduje się stanowisko archeologiczne. Realizacja przedsięwzięcia powinna uwzględniać 

obowiązujące przepisy regulujące prowadzenia inwestycji na tego typu terenach.  

Obszary Natura 2000 

Trasa linii energetycznej nie będzie miała wpływu na cel i przedmiot ochrony Obszaru Natura 

2000. Tereny położone są poza granicami obszarów Natura 2000. 

Charakterystyka oddziaływań 

Planowana zmiana zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłynie w niewielkim stopniu, 

zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego. 

W większości będą to oddziaływania krótkoterminowe związane z realizacją przedsięwzięcia. 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę słupów, wycinka 

drzew i krzewów, zniszczenie roślinności na terenach dróg technologicznych i prowadzenia 

prac budowlanych (w tym w miejscu lokalizacji słupów), emisja pyłów, spalin, hałasu podczas 

budowy oraz emisja pól elektromagnetycznych i hałasu w okresie eksploatacji. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie - oddziaływanie na faunę poprzez likwidację siedlisk 
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(wycinka, przekształcenie terenu). 

Oddziaływanie wtórne pośrednie – synatropizacja,  

Oddziaływania krótkoterminowe - emisja hałasu (związanego z procesem budowlanym), 

pyłów, spalin pochodzących ze środków transportu i pracujących maszyn. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany w krajobrazie, potencjalne zagrożenie dla 

ptaków, emisja pola elektromagnetycznego oraz hałasu, wprowadzenie, w granicach pasa 

technologicznego linii, zmian i ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzennym terenu,. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

 

Planowany zbiornik wodny Słuchocin (obecnie brak jest szczegółowych informacji na temat 

jego przewidywanych parametrów), 

W granicach doliny Kostrzynia w południowej części gminy, planowana jest budowa zbiornika 

retencyjnego Słuchocin. Niemniej wskazać należy, iż zamierzenie to nie zostało ujęte 

w żadnym z dokumentów o charakterze strategicznym.  

Zbiornik spowoduje istotne zmiany zarówno w strukturze siedlisk, jak i samych gatunków 

flory i fauny.  Budowa zbiornika będzie miała wpływ na warunki hydromorfologiczne oraz na 

właściwości fizyko-chemiczne i biologiczne wód. Realizacja zamierzenia spowoduje zmianę 

reżimu cieku poniżej obiektu piętrzącego. Budowa zbiornika może również wpłynąć na 

zwiększenie się strat wody spowodowanych parowaniem.  

Skutki dla flory i fauny 

Budowa zbiornika zmieni warunki siedliskowe odcinka cieku i fragmentu doliny, m. in. 

eliminując siedliska łąki, pastwisk, nadrzecznych łęgów i łozowisk, tworząc nowe warunki 

siedliskowe. Zmiana te wyeliminuje gatunki typowe dla otwartej doliny rzecznej. Budowa 

zbiornika wpłynie również na stan flory i fauny wód. Zniszczeniu ulegnie fauna bezkręgowców 

glebowych (nicienie, dżdżownice, larwy owadów bytujące w glebie) oraz część drobnych 

kręgowców, takich jak gady i gryzonie. Teren nie będzie dostępny dla ssaków. Zostanie także 
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w znacznym stopniu wyeliminowany jako siedlisko gadów. Zmniejszy się rola doliny rzeki jako 

korytarza ekologicznego. Budowa zbiornika spowoduje również zmiany w składzie 

i strukturze ichtiofauny. 

Krajobraz  

Realizacja zamierzenia spowoduje znaczącą zmianę krajobrazu. Zbiornik będzie istotnym 

i eksponowanym elementem krajobrazu. Zbiornik wodny będzie elementem urozmaicającym 

krajobraz i podnoszącym atrakcyjność turystyczną terenu. Do obniżenia walorów 

estetycznych krajobrazu może dojść jedynie na etapie prowadzenie robót budowlanych. 

Powierzchnia ziemi i gleba 

Oddziaływania w tym zakresie ograniczą się do zmiany ukształtowania terenu w wyniku 

tworzenia czaszy zbiornika, usypywania grobli czy odkładów gruntu. 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Zbiornik wpłynie na podniesienie atrakcyjności terenu. Przyczyni się do rozwoju rekreacji 

i wypoczynku. Ewentualne negatywne skutki wiązać się będą z kwestiami związanymi 

z utrzymaniem właściwego stanu czystości wód zbiornika. Uciążliwości spowodowane mogą 

być przez występujące coraz częściej na zbiornikach śródlądowych zakwity glonów. 

Zasoby naturalne 

Budowa zbiornika nie będzie miała wpływu na stan zagospodarowania zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Budowa zbiornika będzie miała wpływ na warunki hydromorfologiczne oraz na właściwości 

fizyko-chemiczne i biologiczne śródlądowych wód powierzchniowych. Dodatkowo wpłynie na 

stan wód gruntowych - może przyczynić się do podniesienia zwierciadła wód gruntowych na 

terenach przyległych, tym samy powodować występowanie lokalnych podtopień. 

Potencjalnym źródłem oddziaływań na zdrowie i bezpieczeństwo ludzi będzie sama realizacja 

przedsięwzięcia budowlanego powodująca emisję hałasu, pyłu i spalin oraz stwarzająca 

zagrożenia wynikające z użytkowania maszyn budowlanych. Obiekt piętrzący stanowić będzie 

barierę dla organizmów wodnych. 
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Zabytki i dobra materialne 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne. 

Obszary Natura 2000 

Bezpośredni wpływ na siedliska chronione, zmiana charakteru awifauny. Zmiana charakteru 

siedlisk spowoduje zastąpienie gatunków charakterystycznych dla trenów otwartych łąk, 

terenów podmokłych i dolin cieków, gatunkami typowo wodnymi.  

Charakterystyka oddziaływań 

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną w niewielkim stopniu, 

zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego.  

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu, zniszczenie roślinności na 

terenach dróg technologicznych i prowadzenia prac budowlanych, emisja pyłów, spalin, 

hałasu podczas budowy. Zniszczenie łąk i lasów łęgowych znajdujących się w czaszy zbiornika. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie - oddziaływanie na faunę poprzez likwidację siedlisk 

zalanie łąk i lasów łęgowych. 

Oddziaływania krótkoterminowe - emisja hałasu (związanego z procesem budowlanym), 

pyłów, spalin pochodzących ze środków transportu i pracujących maszyn. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany w krajobrazie, zmiany hydromorfologiczne, 

fizykochemiczne i biologiczne wód. Przerwanie ciągłości cieku. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

Oddziaływania skumulowane – wiąże się przede wszystkim z barierami migracyjnymi 

związanymi z obiektami piętrzącymi na ciekach. Oddziaływaniem skumulowanym będzie 

również wpływ przecinającej dolinę autostrady A-2 oraz zabudowy (Słuchocin), który po 

wykonaniu ograniczy znaczenie tego obszaru jako korytarza ekologicznego.  
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Oczyszczalnie ścieków w miejscowości Grębków i Gałki wraz z siecią kanalizacyjną 

W ramach poprawy stanu gospodarki ściekowej planuje się:  

• budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grębków oraz podłączenie do niej sieci 

kanalizacyjnej na terenie wsi: Grębków, Ogródek, Podsusze, a w dalszej kolejności 

także opcjonalnie na terenie wsi: Kózki i Jabłonna, Stawiska, Leśnogóra, Żarnówka 

oraz Stawiska(Rys. Nr 6); 

• budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałki oraz podłączenie do niej systemu 

kanalizacji zbiorczej dla wsi: Gałki i Kopcie (Rys. Nr 6). 

 Ścieki oczyszczone z oczyszczalni w Grębkowie będą odprowadzane do rzeki Śmierdziuchy. 

Zakładana przepustowość oczyszczalni 300-400 m3/d. Ścieki oczyszczone z oczyszczalni 

w Gałkach będą odprowadzane do rzeki Kostrzyń. Planuje się iż przepustowość oczyszczalni 

wyniesie około 200 m3/d. 

Rys. Nr 6. Lokalizacja oczyszczalni ścieków (NO).  

 

Skutki dla flory i fauny 

Najistotniejsze oddziaływania wiązać będą się z zajęciem gruntów pod infrastrukturę 

oczyszczalni, drogi technologiczne oraz czasowe zajęcie gruntów w trakcie realizacji sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

Prace ziemne oraz wycinki mogą przyczynić się zarówno do zwiększenia śmiertelności, 

przede wszystkim niewielkich zwierząt, jak i likwidacji ich miejsc bytowania w tym rozrodu. 

Ponadto sam proces budowlany, w szczególności związany z nim hałas, powodować będą 

płoszenie. Wiążąca się z realizacją zamierzenia ingerencja w siedliska, nie będzie powodować 

znacząco negatywnego oddziaływania dla fauny i flory terenów gminy. 
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Krajobraz  

Realizacja oczyszczalni nie wpłynie istotnie na charakter krajobrazu.  

Powierzchnia ziemi i gleba 

Trwałe przekształcenie powierzchni ziemi będzie związane wyłącznie z lokalizacją obiektów 

oczyszczalni. Budowa sieci kanalizacyjnej spowoduje jedynie czasową zmianę ukształtowania 

powierzchni gruntu. Wykonanie wykopów i powtórne ich zasypanie może doprowadzić do 

przemieszania warstw gleby, niemniej z uwagi na skalę przedsięwzięcia (liniowe) nie będzie 

miało to znaczącego wpływu na środowisko.  

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego w dalszym otoczeniu terenu eksploatacji.  

Realizacja oczyszczalni ścieków (wraz z siecią kanalizacyjną) wpłynie na poprawę warunków 

sanitarnych ludności. Likwidacji ulegną istniejące zbiorniki bezodpływowe, bardzo często 

wykonane w sposób i w technologiach, które nie gwarantowały zabezpieczenia przed 

negatywnym oddziaływaniem ścieków na grunty i wody.  

Zasoby naturalne 

Nie prowadzi się eksploatacji zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Budowa oczyszczalni ścieków wpłynie na poprawę stanu czystości wód powierzchniowych. 

Realizacja przedsięwzięcia może mieć wpływ na stan koryto cieków. Budowa urządzeń 

(wylotów) wymagać może ingerencji zarówno w brzegi jak i dna cieków. Oddziaływanie to 

będzie nieznaczne jedynie na etapie realizacji obiektu. Oddziaływanie na wody 

powierzchniowe może wiązać się również z odprowadzaniem wód z odwodnienia wykopów 

budowlanych. Niemniej resumując budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej 

będzie miała pozytywny wpływ na stan zasobów wodnych. 
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Zabytki i dobra materialne 

W granicach terenu przewidzianego pod budowę oczyszczalni ścieków w Gałkach znajduje 

się stanowisko archeologiczne.  

Obszary Natura 2000 

Realizacja oczyszczalni w Grębkowie nie będzie miała negatywnego wpływu na cel 

i przedmiot ochrony Obszaru Natura 2000. Tereny położone są poza granicami obszarów 

Natura 2000.  

Oczyszczalnia w Gałkach położona jest w granicach obszaru Natura 2000, niemniej jej 

ewentualne negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 ograniczy się wyłącznie do 

okresu budowy (zajęcie terenu pod wykopy, płoszenie zwierząt). W ogólnym rozrachunku 

przedsięwzięcie wpływając na poprawę stanu wód pośrednio wpływa pozytywnie na ten 

obszar.  

Charakterystyka oddziaływań 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę obiektów, 

wycinka drzew i krzewów, zniszczenie roślinności terenach dróg technologicznych 

i prowadzenia prac budowlanych, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas budowy. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie – poprawa jakości wód, 

Oddziaływania krótkoterminowe - emisja hałasu (związanego z procesem budowlanym), 

pyłów, spalin pochodzących ze środków transportu i pracujących maszyn. 

Oddziaływania długoterminowe – odprowadzanie zanieczyszczonych ścieków do wód, 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

 

Obszary powierzchniowej eksploatacji surowców 

W projekcie Studium wyznaczono tereny na potrzeby eksploatacji kruszywa. Tereny te 

położone są w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej pomiędzy miejscowościami 
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Stawiska i Ogródek, na gruntach wykorzystywanych rolniczo (Rys. Nr 7). Teren ten graniczy od 

południowego wschodu z dużym kompleksem leśnym. Wydobywanie kruszywa naturalnego 

wpływa na krajobraz, zarówno w fazie eksploatacji jak i po jej zakończeniu. Działalność taka 

powoduje miejscowe i nieodwracalne przekształcenie dotychczasowej rzeźby terenu, 

zniszczenie gleby i istniejącej tam roślinności. Istotną kwestią będzie ustalony kierunek 

rekultywacji, który przyczynić może się do podniesienia walorów siedliskowych tego terenu. 

Rys. Nr 7. Lokalizacja obszaru powierzchniowej eksploatacji surowców (PE). 

 

Skutki dla flory i fauny 

Eksploatacja kruszywa wiąże się z całkowitym usunięciem naturalnej pokrywy glebowej. 

W związku z prowadzeniem wydobycia kruszywa metodą odkrywkową, skutki fizyczne 

w środowisku będą widoczne, głównie na obszarze objętym projektem Studium – teren 

górniczy oraz tereny dróg  wewnętrznych przewidzianych do wywozu urobku. Realizacja 

przedsięwzięcia doprowadzi do likwidacji istniejących zbiorowisk roślinnych, jednak 

zaznaczyć należy, iż z uwagi zarówno na skalę przedsięwzięcia, jak również obecny stan flory, 

która wykształciła się na gruntach porolnych oraz z uwagi na brak gatunków roślin i grzybów 

oraz siedlisk chronionych, zmiany nie będą miały znaczącego wpływu na stan środowiska 

przyrodniczego.  

Zauważalnym skutkiem eksploatacji kruszywa będzie miejscowe zmniejszenie potencjalnych 

miejsc rozrodu i żerowisk dla drobnych zwierząt i ptaków. Po zakończeniu wydobycia 
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niezbędne będzie przeprowadzenie rekultywacji tego terenu. Przewidziany kierunek 

rekultywacji stanowić będzie kompensację przyrodniczą. 

Skutki dla krajobrazu i litosfery 

Przewidziane wykorzystanie terenu pod eksploatację kruszywa nie spowoduje trwałego i 

znacznego zubożenia warunków krajobrazowych pod warunkiem prowadzenia eksploatacji 

zgodnie z wymogami przepisów prawa geologicznego i górniczego oraz posiadanymi 

decyzjami administracyjnymi, w szczególności decyzją środowiskową, jak również pod 

warunkiem przeprowadzenia rekultywacji terenu po zakończeniu eksploatacji. 

W związku z realizacją przedsięwzięcia związanego z wydobyciem kruszywa, przekształcona 

zostanie powierzchniowa warstwa gruntu, zmniejszona zostanie powierzchnia biologicznie 

czynna. 

Emisja pyłowo-gazowa do powietrza oraz emisja hałasu 

Z uwagi na położenie terenu, nie przewiduje się powstania kumulacji zanieczyszczeń z innymi 

zanieczyszczeniami, pochodzącymi z innych źródeł, oddziaływanie będzie miało nieznaczny i 

okresowy wpływ na stan powietrza atmosferycznego.  

Na terenie planowanego przedsięwzięcia emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie 

wynikała głównie bezpośrednio z procesów eksploatacyjnych złoża. Źródłem emisji będzie 

ruch i praca pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie eksploatacji odkrywkowej.  

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza atmosferycznego 

w dalszym otoczeniu terenu eksploatacji.  

Wzrostu zapylenia będzie można spodziewać się tylko w okresach długotrwałej 

bezdeszczowej pogody, głównie w obrębie kopalni oraz w trakcie wywozu kopaliny drogami 

gruntowymi. Praca maszyn nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu, 

uwzględniając położenie terenu względem terenów zabudowanych; nie będzie to miało 

wpływu na zdrowie ludzi. 

Wytwarzanie odpadów 

Prowadzenie działalności związanej z eksploatacją kruszywa może wiązać się z wytwarzaniem 

odpadów. Niemniej właściwy sposób postępowania z nimi całkowicie powinien ograniczyć ich 

negatywne oddziaływanie. Powstające odpady to przede wszystkim odpady powstałe 
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w trakcie awarii lub konserwacji sprzętu oraz wytworzone przez pracowników (odpady o 

charakterze komunalnym.  

Wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi 

Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kruszywa wiązać się będzie 

z wykorzystaniem sprzętu technicznego, który może być źródłem zanieczyszczeń, w tym 

ropopochodnych, szczególnie niebezpiecznych dla wód.  

Zamierzenie nie będzie miało znaczącego wpływu na zasoby wód powierzchniowych 

i podziemnych. Spowoduje jedynie miejscowe zakłócenia stanu wód gruntowych w obrębie 

terenu eksploatacji. 

Zdrowie ludzi 

Z uwagi na rodzaj przedsięwzięcia, jego skalę i lokalizację względem siedlisk ludzkich, nie 

przewiduje się negatywnego oddziaływania eksploatacji na zdrowie ludzi. 

Zabytki i dobra materialne 

Na terenie przewidzianym do eksploatacji znajduje się stanowisko archeologiczne.  

Poważne awarie  

Eksploatacja kruszywa wiąże się z wykorzystaniem środków technicznych. Zagrożeniem mogą 

być jedynie awarie tych środków (wyciek substancji ropopochodnych lub innych szkodliwych 

dla środowiska substancji). Przy zachowaniu odpowiednich warunków technicznych 

i eksploatacyjnych, właściwego użytkowania sprzętu, ograniczy się możliwość wystąpienia 

awarii.  

 

Charakterystyka oddziaływań 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu, wycinka drzew i krzewów, 

zniszczenie roślinności, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas eksploatacji. 

Oddziaływania długoterminowe – (na czas eksploatacji) emisja pyłów, spalin, hałasu podczas 

eksploatacji, przekształcenie powierzchni terenu.  

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 
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bezkręgowce). 

Hydroenergetyczne wykorzystanie istniejącego obiektu piętrzącego na rzece Kostrzyń 

w miejscowości Proszew B (obecnie brak jest szczegółowych informacji na temat 

planowanego zamierzenia). 

Teren wyszczególniony w projekcie Studium jako obszar lokalizacji zamierzenia związanego 

z energetycznym korzystaniem z wód położony jest po obu stronach koryta rzeki Kostrzyń 

w miejscowości Proszew B. Lokalizacja jest ściśle związana z istniejącą budowla piętrzącą 

będącą pozostałością po infrastrukturze związanej z młynem (ok 2,2 km w górę rzeki od ujścia 

do Liwca). Obecnie brak jest szczegółowych informacji dotyczących zamierzenia niemniej 

przyjąć należy, że jego realizacja wiązać będzie się z budową obiektów budowlanych oraz 

prowadzeniem prac budowlanych zarówno w wodach jak i bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 

Istniejący obiekt piętrzący wymagać będzie dostosowania do hydroenergetycznego 

korzystania z wód (ewentualne podniesienie poziomu piętrzenia). Uwarunkowania 

hydromorfologiczne oraz techniczne determinują wykonanie niskospadowej mikroelektrowni 

o przepływowym charakterze pracy. Wstępnie moc instalowana elektrowni szacowana jest na 

ok 35 kW. 

Szczegółowe uwarunkowania środowiskowe w odniesieniu do planowanego zamierzenia 

powinny zostać określone na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej, pozwolenia 

wodnoprawnego oraz o ile zajdzie taka konieczność w decyzjach wynikających z przepisów 

ustawy o ochronie przyrody.  

Istotne znaczenie przy ocenie skali oraz zakresu oddziaływania na środowisko będzie miał 

fakt, iż MEW realizowana będzie z wykorzystaniem już istniejącego obiektu piętrzącego (bez 

konieczności lokalizowania nowego obiektu przegradzającego ciek), poza tym rzeka Kostrzyń 

nie jest zaliczana do cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej, nie ma 

znaczenia dla ochrony gatunków diadromicznych (m.in. certa, łosoś, węgorz, minóg rzeczny).  

Z uwagi na powyższe uwarunkowania budowa elektrowni nie spowoduje istotnych zmian 

w strukturze siedlisk, jak i samych gatunków flory i fauny rzeki Kostrzyń.  

Budowa obiektów MEW będzie miała wpływ na ciągłość korytarza ekologicznego związanego 

z doliną rzeki Kostrzyń – przede wszystkim utrudni przemieszczanie się wzdłuż brzegów rzeki 

większych gatunków ssaków. 
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Rys. 8. Teren przewidziany do wykorzystania w celu realizacji MEW. 

 

Skutki dla flory i fauny 

Budowa MEW spowoduje zniszczenie siedlisk wodnych i lądowych w miejscu posadowienia 

obiektów budowlanych. Zawężenie przestrzeni korytarza ekologicznego doliny rzeki. Praca 

turbin wpłynie na śmiertelność i kondycje ryb – wpływ na skalę tego oddziaływania będzie 

miał rodzaj zastosowanych turbin oraz innych urządzeń utrudniających przedostawanie się 

ryb do wlotów przewodów turbin. W przypadku podniesienia poziomu piętrzenia może dojść 

do zmiany warunków wodno-glebowych na terenach znajdujących w jego zasięgu, 

konsekwencją czego może być zmiana siedlisk oraz struktury zasiedlających je gatunków.  

Krajobraz  

Realizacja zamierzenia nie spowoduje znaczących zmian w krajobrazie.  

Powierzchnia ziemi i gleba 

Oddziaływania w tym zakresie ograniczą się do zmiany ukształtowania terenu w wyniku 

budowy MEW oraz związanej z nią infrastruktury energetycznej. 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Na etapie realizacji emisja zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu będzie związana przede 

wszystkim z ruchem i pracą pojazdów mechanicznych biorących udział w procesie 

budowlanym. Eksploatacja MEW nie spowoduje pogorszenia jakości powietrza 

atmosferycznego oraz przekroczenia standardów związanych z emisją hałasu.  
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Zasoby naturalne 

Budowa MEW nie będzie miała wpływu na stan zagospodarowania zasobów naturalnych. 

Wody powierzchniowe i podziemne 

Obiekty MEW mogą przyczynić się do zmiany warunków przepływu wód powodziowych 

i ich wpływu na tereny przyległe. 

Podniesienie poziomu piętrzenia może spowodować lokalne zmiany poziomu wód 

gruntowych na terenach przyległych do spiętrzonego odcinka cieku. Charakter pracy 

elektrowni nie powinien powodować istotnych wahań zwierciadła wody zarówno poniżej, jak 

i powyżej piętrzenia. Energetyczne korzystanie z wód nie powinno również powodować 

konfliktów z właścicielami gruntów położonych w zasięgu oddziaływania piętrzenia, jak 

również z innymi użytkownikami wód, niemniej może stanowić pewne ograniczenie 

w rekreacyjnym korzystaniu z wód (spływy kajakowe, wędkarstwo).  

Zabytki i dobra materialne 

Realizacja przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na zabytki i dobra materialne. 

Obszary Natura 2000 

Realizacja zamierzenia nie powinna mieć bezpośredniego istotnego wpływu na cele ochrony 

obszarów Natura 2000.  

Charakterystyka oddziaływań 

Planowane zmiany zagospodarowania przestrzennego gminy, wpłyną w niewielkim stopniu, 

zarówno w sposób bezpośredni jak i pośredni na stan środowiska przyrodniczego.  

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu, zniszczenie roślinności na 

terenach dróg technologicznych i prowadzenia prac budowlanych, emisja pyłów, spalin, 

hałasu podczas budowy. Zniszczenie siedlisk wodnych i lądowych w miejscu posadowienia 

budowli. Praca turbin powodująca wzrost śmiertelności ryb. Wzrost zamulenia rzeki poniżej 

miejsca prowadzenia robót w wodach. 

Oddziaływanie wtórne bezpośrednie - oddziaływanie na strukturę wiekową ichtiofauny 

(wzrost śmiertelności ryb spowodowany pracą turbin). 

Oddziaływania krótkoterminowe – oddziaływania związane z procesem budowlanym, zmiany 
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poziomu wód gruntowych. 

Oddziaływania długoterminowe - trwałe zmiany związane z wybudowaniem obiektów, wpływ 

na warunki migracyjne wzdłuż cieku, wpływ na ichtiofaunę. 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, ryby, 

bezkręgowce). 

Oddziaływania odwracalne - prace budowlane. 

Oddziaływania skumulowane – wiąże się przede wszystkim z barierami migracyjnymi 

związanymi z obiektami piętrzącymi na ciekach.  

 

3. Odziaływania związane z rozwojem mieszkalnictwa, usług i produkcji. 

Projekt Studium zakłada rozwój jednostek osadniczych zarówno poprzez wyznaczenie 

terenów pod zabudowę na cele mieszkalnictwa (w tym z funkcja usługową), jak również 

uwzględnianie funkcji produkcyjno-usługowej oraz pod zabudowę produkcji rolnej. Na 

powyższe cele wskazuje się zarówno tereny położone pomiędzy już zainwestowanymi 

obszarami, jak i nowe niezainwestowane obszary, w większości wykorzystywane obecnie na 

cele rolnicze (w tym zabudowa terenów charakteryzujących się zabudową zagrodową). 

Innym widocznym w projekcie Studium kierunkiem zagospodarowania jest kierunek 

związany z rozwojem, wykorzystującym duże walory przyrodnicze gminy, tj. terenów 

o charakterze letniskowym i rekreacyjnym. 

Wraz z rozwojem obszarów zabudowy mieszkaniowej, pojawiają się potrzeby w zakresie 

usług i produkcji, przy czym w skali gminy obszary te stanowią mniejszość. Rozwój jednostek 

osadniczych wiąże się bezpośrednio z pojawieniem się różnego rodzaju czynników 

oddziaływujących w różnym stopniu i nasileniu na środowiska przyrodnicze.  

Skutki dla flory i fauny 

Na terenach zabudowanych presja na środowisko przyrodnicze ma charakter oddziaływania 

stałego. Na tych terenach nie występują naturalne lub seminaturalne zbiorowiska roślinne. 

W zakresie wpływu na siedliska i szatę roślinną, presja ta polega na sztucznym utrzymywaniu 

istniejącego stanu. Enklawy gruntów rolniczych pozostających w użytkowaniu rolniczym lub 
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odłogowanych, są zazwyczaj systematyczne zabudowywane, co powoduje usuwanie, 

przynajmniej częściowe, szaty roślinnej i wprowadzanie nowej w formie trawników, 

kwietników, krzewów lub przydomowych sadów. Fauna na terenach zabudowanych jest 

ukształtowana od wielu lat. Wykształciły się tu zespoły różnych gatunków zwierząt, od 

bezkręgowców do ssaków. Tereny zabudowy nie są zasiedlane przez gatunki antropofobne, 

unikające sąsiedztwa człowieka. Tereny takie nie są cenne pod względem przyrodniczym 

i podlegają różnego rodzaju niekorzystnym odziaływaniom zachodzącym na obszarach 

zabudowanych. 

Emisja pyłowo-gazowa do powietrza 

Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i paleniska domowe tzw. 

emisja niska. Zanieczyszczenie pochodzące ze źródeł powierzchniowych emitowane są na 

niewielkie wysokości i mają niekorzystny wpływ na lokalny stan jakości powietrza. 

Przewidywany rozwój terenów zabudowanych wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania 

w zakresie wytwarzania ciepła wytwarzanego w paleniskach domowych, kotłowniach 

związanych z zabudową produkcyjną, usługową i mieszkaniową.  

Oddziaływanie związane z emisją pyłowo-gazową będzie miało charakter lokalny, a jego skala 

nie wpłynie znacząco na pogorszenie zdrowia ludzi i stanu środowiska.  

W przypadku źródeł liniowych, tj. dróg, możliwy jest wzrost emisji, spowodowany zarówno 

poprzez zwiększenie się ruchu tranzytowego przez gminę projektowaną autostradą, jak 

również wzrostem wykorzystania transportu drogowego niezbędnego do obsługi terenów 

zabudowy produkcyjno-usługowej, usługowej.  

Odpady 

Zmiana sposobu użytkowania terenu, zwiększenie powierzchni terenów zurbanizowanych, 

w szczególności obszarów o charakterze usługowym i przemysłowym wpłynie na wzrost 

wytwarzania odpadów.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

Rozwój jednostek osadniczych wiąże się z powstaniem ścieków o charakterze komunalnym, 

oraz generuje problemy związane z odprowadzaniem wód opadowych.  

Projekt studium zakłada rozwój infrastruktury związanej ze zbiorczym odprowadzaniem 
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i oczyszczaniem ścieków. System ten nie obejmie wszystkich istniejących terenów, tym 

samym może być dalece niewystarczający w przypadku pełnej realizacji kierunków zawartych 

w projekcie Studium. Powyższe rodzi konieczność zastosowania innych rozwiązań w postaci 

zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków. Urządzenia te nie są 

gwarantem ograniczenia zanieczyszczenia wód i ziemi (brak odpowiedniej kontroli, w tym 

oceny stanu technicznego). 

Wody opadowe odprowadzane z terenów zanieczyszczonych powinny być oczyszczane 

zgodnie z przepisami Prawa wodnego. Powyższa kwestia będzie szczególnie istotna na 

terenach produkcji rolnej będących potencjalnym źródłem biogenów. 

Powierzchnia ziemi i gleba 

Przekształcenie litosfery na terenach zagospodarowanych ma charakter antropogeniczny, 

związany ze sposobem wykorzystania terenu. Głównymi czynnikami powodującymi 

przekształcenie litosfery są: 

• geomechaniczne niszczenie spowodowane przez realizację dużych liniowych 

elementów infrastruktury technicznej tj. autostrada, drogi, sieć kanalizacyjna, gazowa 

(w mniejszym stopniu, zależne od sposobu realizacji inwestycji zastosowanego sprzętu 

mechanicznego, oraz niezbędnej do zajęcia w trakcie realizacji powierzchni terenu), 

• geomechaniczne przekształcenie gruntu związane z przygotowaniem terenu pod 

inwestycje, 

• przekształcenie i zanieczyszczenie powierzchni ziemi na terenach deponowania 

odpadów, w tym nielegalne „dzikie” składowiska,  

• niewłaściwe zabiegi agrotechniczne na terenach użytkowanych rolniczo. 

 

Warunki życia i zdrowie ludzi  

Wraz z przewidywanym rozwojem terenów o charakterze usługowym i produkcyjnym 

zwiększy się presja czynników emitujących hałas, w szczególności transportu.  

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska za pola elektromagnetyczne rozumie 

się pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości do 300 GHz. 

Głównymi źródłami pola elektromagnetycznego, wytwarzanymi przez człowieka są: linie 

i stacje elektroenergetyczne oraz instalacje radiokomunikacyjne (radiowe, telewizyjne, 
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telefonii komórkowej, dostępu do Internetu).  

Zabytki i dobra materialne 

W granicach terenów przewidzianych pod realizację zabudowy występują tereny i obiekty 

objęte ochroną wynikająca z przepisów o ochronie zabytków.  

Obszary Natura 2000 

Realizacja założeń projektu Studium w zakresie zabudowy mieszkaniowej, usług i produkcji 

nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na cel i przedmiot ochrony Obszaru 

Natura 2000. Przedmiotowe tereny położone są poza granicami obszarów Natura 2000.  

Charakterystyka oddziaływań 

Oddziaływania bezpośrednie - zajęcie i przekształcenie terenu pod budowę obiektów, 

wycinka drzew i krzewów, zniszczenie roślinności na terenach prowadzenia prac 

budowlanych, emisja pyłów, spalin, hałasu podczas budowy, wytwarzanie opadów i ścieków 

Oddziaływania długoterminowe - emisja hałasu, pyłów, spalin pochodzących ze środków 

transportu i pracujących maszyn, ścieki komunalne, odpady. 

Oddziaływanie krótkoterminowe – procesy budowlane i związane z nimi emisja hałasu spalin, 

pyłów, wytwarzanie odpadów, 

Oddziaływania nieodwracalne – przypadkowe (niemożliwe do oceny) zabijanie w trakcie prac 

budowlanych (w transporcie) zwierząt (szczególnie zagrożone drobne ssaki, płazy i gady, 

bezkręgowce), zabudowa (nie przewiduje się renaturalizacji i rekultywacji terenów  

zabudowanych). 

 

4. Cele środowiskowe.  

Projekt Studium określa zarówno cele związane z rozwojem społeczno-gospodarczym gminy, 

jak również odnosi się do działań mających na celu, zgodnie z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, minimalizować jego skutki. Ponadto wskazuje kierunki mające na celu zachowanie 

lub poprawę istniejącego stanu środowiska. Poniżej przedstawiono kierunki i najważniejsze 

ich działania. 
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Ochrona planistyczna, obejmująca  

• System Przyrodniczy Gminy, stanowiący aktywny biologicznie i ciągły przestrzennie 

układ siedlisk o charakterze naturalnym,  

• obszary projektowane do ochrony prawnej do czasu uzyskania odpowiedniego 

statusu. 

Przede wszystkim projekt Studium wskazuje do ochrony planistycznej korytarze ekologiczne. 

Ma to na celu zachowanie ich drożności ekologiczno-przestrzennej poprzez zakazy, nakazy 

i zalecenia, m.in.:  

• zakaz składowania odpadów komunalnych, przemysłowych i energetycznych, 

lokalizacji wylewisk gnojowicy i nieczystości oraz grzebowisk zwierząt, 

• zakaz tworzenia nasypów ziemnych, usytuowanych poprzecznie do osi korytarza, 

• zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, eksploatacji surowców naturalnych, 

• nakaz poszerzania /lub wykonywania/ przepustów w przecinających korytarz 

nasypach drogowych i kolejowych, 

• zalecenie kształtowania pasmowych struktur przyrodniczych /łąk, zadrzewień/, 

• zalecenie restytucji użytków zielonych kosztem gruntów ornych. 

Dodatkowo wskazuje się na konieczność objęcia oochroną planistyczną terenów i obiektów 

projektowanych do ochrony prawnej, zgodnie z projektem Studium na terenie gminy są to: 

• postulowany Rezerwat „Stawiska”, 

• postulowane 2 użytki ekologiczne. 

 

Techniczna ochrona środowiska 

Kierunek ten wskazuje realizacje systemu infrastruktury technicznej i komunalnej jako 

działania mające na celu  minimalizację skutków emisji zanieczyszczeń antropogenicznych do 

środowiska (gazy , pyły, ścieki, odpady) oraz poprawy standardu życia mieszkańców. 

Za najważniejszą infrastrukturę uznaje się: 

• zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę; 

• zbiorowe systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków; 

• zbiorowe systemy selektywnego gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych oraz 

recyklingu i utylizacji, 
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Projekt Studium wskazuje również na koniczność podejmowania działań mających na celu 

racjonalizację zużycia wód podziemnych (opomiarowanie, likwidacja strat na sieci itp.) oraz 

nośników energii cieplnej (modernizacje systemów grzewczych, uszczelnienie budynków itp.).  

Ponadto, zwraca się uwagę na konieczność prowadzenia, na terenach zabudowy 

rozproszonej, systematycznego monitoringu technicznego obiektów indywidualnego systemu 

zaopatrzenia w wodę oraz gromadzenia i oczyszczania ścieków (studnie, bezodpływowe 

zbiorniki na ścieki, oczyszczalnie przydomowe). 

 

Kształtowanie walorów środowiska. 

Zgodnie z projektem Studium kształtowanie walorów środowiska obejmuje działania 

w zakresie kompensacji przyrodniczej, renaturyzacji, rekultywacji oraz wzbogacania 

środowiska, tj: 

• rekultywacja nieużytków, terenów poeksploatacyjnych i innych zdegradowanych- 

preferowana rekultywacja poprzez zalesienia lub tworzenie zbiorników wodnych 

(tereny poeksploatacyjne), 

• zalesienia gruntów najniższych klas bonitacyjnych, zdegradowanych oraz zagrożonych 

erozją, 

• odtwarzanie pasmowych lub pasmowo-węzłowych zalesień przywodnych w dolinach 

rzek, 

• kształtowanie zalesień na granicach zbiorników wodnych i dolin rzecznych z polami 

ornymi (bariery ekologiczne chroniące przed spływem nawozów i środków chemicznej 

ochrony roślin do wód powierzchniowych) oraz w pasach dróg, 

zwiększanie retencji wodnej dolinowej (zalesienia, zbiorniki wodne), ograniczanie 

regulacji cieków,  

• harmonizowanie zabudowy ze skalą i charakterem krajobrazu. 

 

Zgonie z projektem Studium kierunki ochrony wartości i zasobów środowiska przyrodniczego 

powinny być następujące: 

• ochrona wód otwartych - polegająca przede wszystkim na zabezpieczeniu przed 

zagrożeniami wynikającymi z nie uregulowanej na terenie gminy sytuacji w zakresie 

odprowadzania ścieków (brak systemów kanalizacji zbiorczej) - działania polegające 
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na utworzeniu, wzdłuż większych cieków, strefy obudowy biologicznej, 

przeciwdziałającej spływowi zanieczyszczeń z pól; 

• ograniczenie działań związanych z regulacją wód; 

• powstrzymanie realizacji obiektów budowlanych na obszarach zalewowych;  

• w zakresie ochrony powietrza działania winny sprowadzać się do tworzenia 

warunków likwidacji niskiej emisji; 

•  konieczność ochrony przed hałasem dotyczy głównie istniejących dróg, w tym 

w szczególności drogi wojewódzkiej, należy projektować zabezpieczenia naturalne 

w formie obudowy biologicznej szlaków komunikacyjnych;  

• należy zachowywać i chronić zieleń istniejącą, z uzupełnianiem zadrzewień 

i zakrzewień, zgodnie z charakterem siedliska, 

• pozostawianie, jako ważnych nisz ekologicznych - zadrzewień i zakrzewień 

śródpolnych, bagien i mokradeł, torfowisk;  

• należy zapobiegać fragmentacji i zmniejszaniu powierzchni niezbędnych dla 

właściwego funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy, zachowywać ciągłość 

przestrzenną i funkcjonalną terenów zielonych; 

• zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej i jej koncentracja powinny być planowane 

na terenach już zainwestowanych (zmniejszenie skutków rozwoju budownictwa 

na terenach niewystarczająco uzbrojonych i cennych przyrodniczo bądź o gorszych 

warunkach geotechnicznych; ochrona przestrzeni otwartych przed chaotycznym 

zainwestowaniem); 

• należy dążyć do uzależnienia rozwoju zabudowy o charakterze osiedlowym od 

wyeliminowania braków w infrastrukturze komunalnej, w tym zwłaszcza sieci 

kanalizacyjnej; 

• do niezbędnego minimum należy ograniczać lokalizację przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko; w przypadku konieczności wprowadzenia tego 

typu przedsięwzięć, wskazane jest wprowadzenie odpowiednich ograniczeń dla 

zagospodarowania w ich bezpośrednim sąsiedztwie, wynikających z przepisów 

odrębnych. 

 

Dla ochrony i kształtowania struktury przyrodniczej gminy projekt Studium wskazuje 
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następujące kierunki działań: 

• stosowanie właściwych proporcji oraz względnie równomierne rozmieszczenie na 

terenie gminy obszarów biologicznie czynnych, służące zachowaniu istniejących 

walorów środowiska; 

• zachowanie i ochrona kompleksów przyrodniczych o najwyższym potencjale 

biologicznym, w szczególności dotyczy to lasów, cieków wodnych i ich dolin, 

naturalnych zbiorników wodnych, obniżeń bezodpływowych oraz ciągów powiązań 

przyrodniczych lokalnych i regionalnych;  

• ochrona i uzupełnianie zadrzewień śródpolnych, przydrożnych oraz towarzyszących 

ciekom i zbiornikom wodnym; 

• ochrona drobnych elementów naturalnej rzeźby terenu: dolin, obniżeń, skarp itp; 

• ochrona gleb wysokiej klasy przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze; 

• ochrona gruntów leśnych przed zmianą przeznaczenia; 

• ochrona środowiska poprzez rozwój infrastruktury służącej poprawie stanu 

komponentów środowiska; 

• ograniczenie lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko do 

inwestycji niezbędnych do funkcjonowania lokalnych i ponadlokalnych systemów 

inżynieryjnych oraz terenów przemysłowo – usługowych skupionych w jednolite 

kompleksy przestrzenne; 

• w przypadku likwidacji starych zadrzewień wzdłuż dróg, należy dążyć, o ile to możliwe 

do ich odtworzenia w optymalnym terenie, z uwzględnieniem dotychczasowego 

składu gatunkowego, celem zapewnienia kompensacji. 

 

5. Ocena przyjętych w projekcie Studium funkcji terenów. 

Agregacja kierunków zagospodarowania 

Przeprowadzona analiza pozwala na sklasyfikowanie proponowanych w projekcie kierunków 

zagospodarowania pod kątem przekształceń środowiska przyrodniczego, jakie nastąpią na 

obszarze gminy. Z uwagi na walory przyrodnicze oraz proponowane kierunki 

zagospodarowania wyróżniono 8 kategorii terenów oznaczonych literami od A do H, które 

przedstawiono na załączniku graficznym do niniejszej prognozy. 
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A. Tereny rolne w dolinach rzecznych użytkowane głównie jako łąki i pastwiska lub stawy 

rybne, nie zainwestowane, wyjątkowo cenne pod względem przyrodniczym, pełniące funkcje 

korytarzy ekologicznych, wyłączone z zabudowy, na których realizacja ustaleń projektu 

Studium spowoduje zachowanie wysokiej różnorodności biologicznej, bez wprowadzania 

nowych uciążliwości dla środowiska. Nastąpi to poprzez m.in.: 

• pozostawienie dolin rzecznych, stawów i innych terenów jako gruntów wyłączonych 

z zabudowy, 

• zachowanie i ochronę rzek i zbiorników wód stojących, 

• adaptację i ochronę istniejących zadrzewień.  

Do tej kategorii terenów należą tereny rolne wyłączone z zabudowy, oznaczone na rysunku 

studium jako korytarze ekologiczne, w tym obszary chronione Natura 2000 i projektowany 

rezerwat przyrody oraz projektowane użytki ekologiczne. 

 

B. Tereny nie zainwestowane lub zainwestowane w niewielkim stopniu, na których zostaną 

zachowane wysokie wartości środowiska przyrodniczego bez wprowadzania nowych 

uciążliwości dla środowiska. Nastąpi to poprzez: 

• adaptację i ochronę istniejących lasów, 

• adaptację i ochronę istniejących zadrzewień, w tym zieleni urządzonej, 

• zalesienie gruntów rolnych o małej przydatności rolniczej, 

• zachowanie i ochronę małych zbiorników wód stojących i bagienek. 

Do tej kategorii terenów należą: 

• większe kompleksy lasów, oznaczone na rysunku studium kolorem ciemno zielonym, 

• zabytkowe parki dworskie oznaczone na rysunku studium. 

 

C. Tereny nie zainwestowane lub zainwestowane w niewielkim stopniu, na których zostaną 

zachowane znaczne wartości środowiska przyrodniczego bez wprowadzania nowych 

uciążliwości dla środowiska. Nastąpi to poprzez: 

• zachowanie otwartych terenów rolniczych, 

• adaptację i ochronę istniejących zadrzewień,  

Do tej kategorii terenów należą otwarte tereny krajobrazu rolniczego, rozproszona zabudowa 
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rolnicza, zadrzewienia i sady. 

 

D. Tereny, na których ustalenia studium adaptują istniejące zainwestowanie i nie 

wprowadzają nowych uciążliwości dla środowiska, a na niektórych terenach ograniczają 

dotychczasowe uciążliwe oddziaływanie na środowisko. Nastąpi to poprzez: 

• adaptację istniejącej zieleni towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej i usługowej oraz 

tworzenie nowej, 

• rozbudowę systemów infrastruktury technicznej takiej jak wodociąg, kanalizacja, 

gazociąg, kablowe linie energetyczne (zamiast napowietrznych) itp.,  

• zakaz lokalizacji usług uciążliwych. 

Do tej kategorii zaliczono: 

• tereny zabudowy wielofunkcyjnej wsi, zabudowy jednorodzinnej z funkcjami 

dodatkowymi, 

• tereny cmentarzy, 

• tereny dróg powiatowych i gminnych o niewielkim natężeniu ruchu klasy Z, L i D. 

 

E. Tereny nie zainwestowane, na których przewidywane skutki realizacji ustaleń zmiany 

studium będą powodować niewielkie uciążliwości dla środowiska, przy jednoczesnym 

ograniczeniu tego wpływu poprzez m.in.: 

• ograniczenie powierzchni zabudowy oraz nakaz utrzymywania powierzchni 

biologicznie czynnej na terenach planowanej zabudowy, 

• rozbudowę systemów infrastruktury technicznej takiej jak wodociąg, kanalizacja, 

gazociąg, kablowe linie energetyczne (zamiast napowietrznych) itp.,  

• zakaz lokalizacji usług uciążliwych. 

Do tej kategorii zaliczono: 

• tereny zabudowy wielofunkcyjnej wsi, zabudowy jednorodzinnej z funkcjami 

dodatkowymi,  

• tereny projektowanej zabudowy usługowej z zabudową mieszkaniową (UM) oraz 

usług nieuciążliwych (U). 

 

F. Tereny zainwestowane, na których prognozowane skutki realizacji ustaleń projektu 
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Studium mogą powodować znaczne uciążliwości dla środowiska przy jednoczesnym 

ograniczeniu ujemnych wpływów poprzez sposób zagospodarowania zapisany w projekcie 

Studium, tj.: 

• określenie wysokości i typu zabudowy terenu, 

• ograniczenie zasięgu uciążliwego oddziaływania do granic terenu, 

• określenie udziału powierzchni biologicznie czynnej. 

Do tej kategorii obszarów zaliczono: 

• tereny istniejącej zabudowy produkcyjno-usługowej, tereny urządzeń produkcji 

gospodarki rolnej, 

• drogi o dużym natężeniu ruchu – droga wojewódzka G. 

 

G. Tereny, na których prognozowane skutki realizacji ustaleń Studium będą powodować 

znaczne uciążliwości dla środowiska przy jednoczesnym ograniczeniu ujemnych wpływów 

poprzez sposób zagospodarowania zapisany w projekcie Studium, tj.: 

• określenie wysokości i typu zabudowy terenu oraz profilu produkcji, 

• ograniczenie zasięgu uciążliwego oddziaływania do granic terenu, 

• określenie udziału powierzchni biologicznie czynnej, 

• stosowanie technicznych zabezpieczeń ograniczających oddziaływanie na otoczenie, 

np. ekrany akustyczne, ,przejścia dla zwierząt na trasie autostrady, 

• wyznaczenie strefy z zakazem zabudowy wzdłuż trasy autostrady i linii 

elektroenergetycznej wysokiego napięcia. 

Do tej kategorii należą także obszary związane z ryzykiem wystąpienia nadzwyczajnych 

zagrożeń dla środowiska, trudne do przewidzenia i zminimalizowania. 

Do tej kategorii obszarów zaliczono: 

• tereny projektowanej zabudowy produkcyjno-usługowej, 

• projektowana autostrada A-2, 

• projektowana linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 400 kV, 

• wieże telekomunikacyjne (T). 

 

H. Tereny, na których prognozowane skutki wpływu ustaleń projektu Studium stwarzają 

lokalne uciążliwe oddziaływania na środowisko, a jednocześnie mogą przyczyniać się do 
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poprawy ogólnego stanu środowiska przyrodniczego, tereny na których działalność 

inwestycyjna i gospodarcza zmienia w istotny sposób warunki siedliskowe i bioróżnorodność, 

nie pogarszając stanu środowiska.  

Do tej kategorii obszarów zaliczono: 

• tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, 

• tereny oczyszczalni ścieków, projektowanych oczyszczalni ścieków, 

• tereny stacji redukcyjno-pomiarowej gazu, 

• tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa, 

• teren projektowanego w dolinie Kostrzynia zbiornika retencyjnego Słuchocin. 

W przypadku terenów eksploatacji kruszywa i zbiornika retencyjnego, będzie występować 

istotna zmiana w strukturze krajobrazu oraz istotna zmiana warunków siedliskowych dla 

roślin i zwierząt.  

Na tym etapie brak jest dokumentów określających zasadność budowy zbiornika wodnego 

(analiza celów). Prawdopodobnie obiekt ten nie powstanie, dlatego też teren ten nie został 

zaklasyfikowany do terenów na których prognozowane skutki realizacji będą powodować 

znaczne uciążliwości dla środowiska (G). 

 

Ocena 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

planistycznym określającym kierunki zagospodarowania gminy.  

Określone w projekcie Studium kierunki w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Grębków 

polegają przede wszystkim na wyznaczeniu nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową 

oraz wprowadzeniu nowych terenów pod działalność gospodarczą (obszary zabudowy 

usługowej, produkcyjno-usługowej, usługowej), jak również projektowanej autostrady i linii 

energetycznej 400 kV. 

Wprowadzenie nowych terenów pod przyszłą zabudowę z usługami i produkcją oraz drogi 

o znaczeniu międzynarodowym spowoduje większą presję na środowisko. Skutki tej presji 

będą oczywiście zależały od realizacji zakreślonych w projekcie Studium kierunków 

zagospodarowania, szczególnie w postaci ustaleń miejscowego planu (planów) 

zagospodarowania przestrzennego i będą zachodzić w różnym czasie.  
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Planowane przedsięwzięcia w części terenów spowodują trwałe zmiany w użytkowanych 

zasobach przyrodniczych. Nastąpi zmniejszenie powierzchni terenów użytkowanych 

dotychczas, głównie jako grunty rolne. Planowana zmiana sposobu wykorzystania terenu, 

spowoduje znaczne zwiększenie powierzchni terenów zainwestowanych, co spowoduje 

zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych.  

W projekcie Studium planuje się zmianę sposobu zagospodarowania terenów obecnie 

wykorzystywanych rolniczo na obszary wielofunkcyjne wsi, pod zabudowę mieszkaniową 

i letniskową, usługi oraz produkcję. Działania te podyktowane są przede wszystkim 

wnioskami mieszkańców gminy (ponad 400). Niemniej wątpliwości budzi skala tych zmian, 

które obejmą blisko 500 ha, co stanowi 50% powierzchni obecnie zainwestowanej (ok. 1060 

ha). Powyższe trudno uzasadnić realnymi potrzebami gminy. Pozwala to na stwierdzenie, iż 

działanie takie podyktowane są m.in. chęcią podniesienia wartości gruntów.  

Tak istotne zmiany w zagospodarowaniu skutkują tym, iż ustalenia projektu Studium tracą 

spójność w odniesieniu do kilku fragmentów obszaru gminy. Kierunki związane z rozwojem 

terenów mieszkaniowych i letniskowych kontrastują z kierunkami ochrony wartości i zasobów 

środowiska przyrodniczego określonymi działaniami mających na celu: 

• zapobieganie fragmentacji i zmniejszaniu powierzchni niezbędnych dla właściwego 

funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy, zachowywanie ciągłość 

przestrzennej i funkcjonalnej terenów zielonych (przede wszystkim zabudowa 

letniskowa ); 

• zagęszczanie zabudowy mieszkaniowej -  jej koncentracja powinna być planowana na 

terenach już zainwestowanych (zmniejszenie skutków rozwoju budownictwa na 

terenach niewystarczająco uzbrojonych i cennych przyrodniczo bądź o gorszych 

warunkach geotechnicznych; ochrona przestrzeni otwartych przed chaotycznym 

zainwestowaniem); 

• harmonizowanie zabudowy ze skalą i charakterem krajobrazu. 

Projekt Studium wyznacza nowe przestrzenie pod zabudowę mieszkaniowa na terenach 

dotychczas niezainwestowanych (głównie rolniczych, sporadycznie lasach). Widoczna jest 

presja zabudowy na treny położone w sąsiedztwie dolin cieków oraz terenów leśnych.  

W kilku przypadkach, niemniej w niewielkim stopniu, można zaobserwować kolizje pomiędzy 
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terenami objętymi ochroną planistyczną, a terenami dla których wskazano jako kierunek 

funkcje mieszkaniowe lub letniskowe. 

Projekt Studium wskazuje potencjalne tereny na których, z uwagi na politykę przestrzenną 

gminy będą mogły być lokowane przedsięwzięcia. Niemniej w zależności od rodzaju 

przedsięwzięć, które będą realizowane wymagana będzie indywidualna ocena ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami, w szczególności z zakresu ochrony środowiska 

i gospodarowania wodami. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne przyjęte w projekcie nie 

naruszają obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odniesieniu do istniejących 

form ochrony przyrody. Analiza kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(w szczególności w części środowiskowej), uprawnia do stwierdzenie, że planowane 

zagospodarowanie gminy uwzględniać będzie przepisy obowiązujące na obszarach 

chronionego krajobrazu, na obszarach  Natura 2000 – OSO „Dolina Kostrzynia”, OSO „Dolina 

Liwca” oraz SOO „Ostoja Nadliwiecka” i dla pozostałych form ochrony prawnej. Ponadto 

zarekomendowano działania mające na celu powiększenie terenów objętych ochroną prawną 

w zakresie ochrony przyrody tj. utworzenie dwóch nowych użytków ekologicznych oraz 

rezerwatu przyrody.  

Projekt Studium wskazuje, iż gmina ma świadomość znaczenia warunków przyrodniczych dla 

jej rozwoju.  

 

VI.  Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym oraz sposoby uwzględnienia tych celów i innych problemów środowiska 

podczas opracowywania projektu studium 

Na szczeblu europejskim cele szeroko rozumianej ochrony środowiska określają następujące 

dokumenty, z którymi spójne są ukierunkowania rozwoju gminy ujęte w projekcie Studium: 

• Strategia Lizbońska, 

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Unii Europejskiej (tzw. Strategia Goeteborska), 

• IV Program Działań na rzecz Środowiska Unii Europejskiej 2002 -2012, 

• Europejska Perspektywa Rozwoju Przestrzennego, 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki wodnej – 

Ramowa Dyrektywa Wodna, 



92 

 

• Program Działań Wspólnoty Europejskiej w Dziedzinie Środowiska, 

• Konwencja międzynarodowa o różnorodności biologicznej, 

• Agenda Terytorialna dla UE, 

• Karta Lipska, 

• Program ESPON 2006, 

• Strategia w dziedzinie ochrony gleb, 

• Europejska Konwencja Krajobrazowa, 

• Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 

oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, 

Na szczeblu krajowym tymi dokumentami są: 

• Narodowa Strategia Rozwoju 2007-2015, 

• Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności 

Biologicznej (z programem działań na lata 2007 – 2013), 

• Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012, z perspektywą do roku 2016,  

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie ochrony 

środowiska w kraju jest Polityka Ekologiczna Państwa, a w województwie mazowieckim – 

strategia rozwoju województwa oraz „Program ochrony środowiska dla województwa 

mazowieckiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 roku”. 

Z dokumentów tych wynikają główne cele polityki ekologicznej województwa, zgodne 

z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa, tj.: 

• zmniejszanie zanieczyszczeń środowiska, 

• racjonalizacja gospodarki wodnej, 

• zwiększenie lesistości i ochrona lasów, 

• poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego, 

• podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, 

• rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej, 

• utworzenie spójnego systemu terenów chronionych. 
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VII. Rozwiązania przyjęte w projekcie Studium, mające na celu zapobieganie, ograniczanie 

lub kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być 

rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

W projekcie Studium w rozdziale „Kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz 

użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy”, wprowadzono zapisy dla 

różnych kategorii terenów w zakresie m.in.:  

• wytycznych do zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego, 

• ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury, 

• ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, 

• ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury 

współczesnej, 

• kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 

 

Zapisane w projekcie Studium nakazy i zakazy, można uznać za właściwe do ograniczenia 

negatywnych oddziaływań planowanych przedsięwzięć na środowisko. Niemniej 

uwzględniając charakter Studium przyjąć należy, iż szczegółowe uwarunkowania związane 

z ograniczaniem wpływu przedsięwzięć na środowisko powinny znaleźć się w dokumentach 

szczegółowych oraz decyzjach administracyjnych odnoszących się do indywidualnych 

przedsięwzięć.  

Nie zachodzi potrzeba stosowania kompensacji przyrodniczej na tym etapie oceny. Wskazać 

ją mogą oceny szczegółowe przeprowadzane dla poszczególnych przedsięwzięć, przy 

uwzględnieniu konkretnych projektów, w szczególności dla projektowanego zbiornika 

Słuchocin. 

W granicach obszarów Natura 2000 oraz obszarów chronionego krajobrazu są przewidywane 

tereny pod zabudowę głównie jednorodzinną i letniskową. Jest ona lokowana na fragmentach 

o niewielkich walorach przyrodniczych. W granicach obszaru nie przewiduje się zabudowy 

usługowej, zabudowy przemysłowej oraz nowych dróg. Wyjątkiem jest przeprawa 

planowanej autostrady A-2 przez dolinę Kostrzynia oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości 

Gałki. Wariant autostrady przewidywany do realizacji przechodzi przez obszar Natura 2000 na 
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terenie gminy Grębków, przy północnej granicy gminy Kotuń.  

Znaczący wpływ na obszar Natura 2000 będzie miał zbiornik wodny Słuchocin. 

W projekcie Studium wskazano kierunki zagospodarowania, które będą wpływały na 

ograniczenie negatywnych skutków realizacji ustaleń tego projektu na stan środowiska oraz 

formy ochrony przyrody, m. in.  obszary Natura 2000.  

Zapisane w projekcie Studium sposoby zagospodarowania terenu nie wpłyną w znaczący 

sposób na ogół walorów przyrodniczych gminy, choć w części będą one w różnym stopniu 

oddziaływać na przedmioty ochrony w granicach obszaru Natura 2000, i mogą spowodować 

zagrożenia dla jego integralności. 

 

VIII. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie Studium. 

Nie wskazuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie Studium.  

Kierunki zagospodarowania terenu respektują jego lokalne uwarunkowania i zapewniają 

zrównoważony rozwój gminy.  

 

IX.  Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Studium oraz 

częstotliwości ich przeprowadzania. 

Proponuje się następujące metody analizy skutków realizacji postanowień projektu Studium: 

• prowadzenie rejestru uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 

• rejestrowanie wniosków o sporządzenie miejscowych planów lub ich zmianę, 

• aktualizacja form ochrony przyrody i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, 

• oceny rozwoju gospodarczego, 

• oceny jakości komponentów środowiska, 

• oceny warunków i jakości klimatu akustycznego, 

wykonywane co cztery lata. 
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XI. Streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Niniejsze opracowanie jest prognozą oddziaływania na środowisko do Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków, która 

dotyczy zagospodarowania terenu całej gminy.  

Celem projektu Studium jest określenie zasad zagospodarowania przestrzennego gminy, 

przyjmując jego zrównoważony rozwój, zgodny z postulatami mieszkańców i władz gminy, 

przy zachowaniu obowiązujących zasad rozwoju oraz przy jednoczesnym poszanowaniu 

wymogów dotyczących m.in. ochrony środowiska i zdrowia ludzi.  

Celem prognozy jest również określenie, czy projekt Studium może powodować pogorszenie 

stanu środowiska i stwierdzenie, czy ustalenia projektu Studium uwzględniają lokalne 

uwarunkowania środowiska.  

W ramach niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko opisano cechy, stan środowiska 

oraz jego ochronę prawną na obszarze gminy, jak również zidentyfikowano możliwe 

oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi ustaleń projektu Studium. 

W prognozie nie zidentyfikowano nieprawidłowych rozwiązań planistycznych.  

Przy braku realizacji ustaleń projektu Studium, stan środowiska przyrodniczego może nie 

ulec większym przekształceniom, wskazać jednak należy, że rozwój gminy będzie w takim 

przypadku postępował bez systemowego ukierunkowania.  

Proponowane w projekcie Studium zagospodarowanie terenu jest zgodne z kierunkami 

rozwoju gminy Grębków.  

Realizacja projektowanego dokumentu w części będzie mieć wpływ na przedmioty ochrony 

obszaru Natura 2000 i może wpłynąć na jego integralność.  


