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1 Wprowadzenie 

1.1 Wstęp 

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: społecznej, 
gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzężenie długookresowego planowania i programowania z procesem 
realizacji inwestycji oraz przyjmuje za podstawę tych działań zrównoważony rozwój i ład przestrzenny. 

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

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

Realizacja zmiany studium stworzy możliwość powstania zespołu obiektów, które z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem przyczynią się do rozwoju gminy poprzez:  

 tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym wzrost zamożności mieszkańców, 

 wzrost dochodów własnych gminy, poprzez zwiększenie wpływów z  podatków, 

 promocję gminy.  

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

Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny działek o numerach ewidencyjnych 645, 761 i 762 oraz część 
działki ewidencyjnej o numerze ewidencyjnym 705,  położone w obrębie ewidencyjnym  0020 Polków Sagały,  
w jednostce ewidencyjnej 143302-2 Grębków oraz tereny sąsiednie, na których mogłyby skutkować ustalenia 
zmiany studium. 

Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez: 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,  

 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie.  

1.2 Cel opracowania prognozy, metodyka 

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

Na podstawie znajomości możliwych oddziaływań realizacji zmiany studium oraz uwarunkowań 
środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich znaczenie dla środowiska 
(znaczących i potencjalnie znaczących). Identyfikację oparto o listę komponentów środowiska oraz kierunki 
oddziaływań określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione i dopasowane do specyfiki dokumentu oraz 
terenu, którego dokument ten dotyczy. 
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Specyfika dokumentu, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji zmiany studium są obarczone pewną 
niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe 
mają ograniczone zastosowanie. 

Podstawowym założeniem prognozy, opracowywanej równocześnie z projektem zmiany studium jest 
poszukiwanie i wskazanie możliwości rozwiązań planistycznych najkorzystniejszych dla stanu środowiska, 
poprzez: 

1. Identyfikację i ocenę najbardziej prawdopodobnych wpływów na biofizyczne i zdrowotne 
komponenty środowiska określonego obszaru, jakie może wywołać realizacja dyspozycji 
przestrzennych zawartych w projekcie studium, 

2. Dyskusje i współprace autora prognozy z autorem projektu zmiany studium celem eliminacji 
rozwiązań i ustaleń niemożliwych do przyjęcia ze względu na ewentualne negatywne skutki 
dla środowiska lub zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, 

3. Pełne poinformowanie podmiotów tj. wnioskodawców, społeczność lokalną  
i organy samorządu o skutkach wpływu ustaleń zmiany studium dla środowiska 
przyrodniczego. 

Zadanie to wymaga interdyscyplinarnej analizy procesów i zjawisk zachodzących w środowisku, przy 
uwzględnieniu zmian w szeroko rozumianym otoczeniu (niezwiązanym ze studium), na które składa się system 
prawny, postęp cywilizacyjny i techniczny, zachowania i przemiany świadomości społeczności lokalnej itp. 

Analizy przeprowadzone w ramach prognozy oparto na założeniach, że: 

1. Stanem odniesienia dla prognozy są: 

 − istniejący stan środowiska przyrodniczego i zagospodarowania terenu, określony  
w opracowaniu ekofizjograficznym, 

 − uwarunkowania wynikające z ustaleń projektu zmiany Studium Uwarunkowań  
 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Grębków, 

2. Działania związane z realizacją systemów technicznych na obszarze objętym zmianą studium 
realizowane będą zgodnie z ustaleniami  przyjętymi w projekcie zmiany studium. 

3. Ocenę możliwych przemian komponentów środowiska przeprowadzono w oparciu  
o analizę ich funkcjonowania w istniejącej strukturze przestrzennej. 

4. Etapem końcowym jest ocena skutku, czyli wynikowego stanu komponentów środowiska, 
powstałego na skutek przemian w jego funkcjonowaniu, spowodowanych realizacją ustaleń 
zmiany studium oraz sformułowanie ewentualnych propozycji alternatywnych  wersji ustaleń, 
wynikających z troski o osiągnięcie możliwie korzystnego stanu środowiska w warunkach 
projektowanego zagospodarowania przestrzennego obszaru. 

2 Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 

dokumentami 

Na obszarze objętym zmianą studium wyróżnia się: TW – obszary zabudowy wielofunkcyjne.  

Tereny wielofunkcyjne TW przeznacza się pod: 

 zabudowę usługową (specjalistyczną),  w szczególności: zdrowia, oświaty, nauki, sportu  
i rekreacji, turystyki, kultury, kultu religijnego lub inne usługi, 

 zabudowę mieszkaniową,  
 obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w szczególności z zakresu: zaopatrzenia  

w wodę, odprowadzania ścieków, odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, 
zaopatrzenia w gaz, zaopatrzenia w energie elektryczną, zaopatrzenia w ciepło, dostępu do 
sieci telekomunikacyjnej oraz gospodarowania odpadami, 

 obiekty i urządzenia komunikacyjne, 
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 tereny wód powierzchniowych, w szczególności stawy, kanały. 
Zabudowa powinna być kształtowana w oparciu o istniejący ciąg komunikacyjny, z uwzględnieniem 

zachowania terenów leśnych, z możliwością przekształcenia ich na parki o charakterze leśnym.  
 
Zmiana studium nie wprowadza nowych ustaleń odnośnie zasad ochrony środowiska i jego zasobów, 

ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego, w stosunku do obowiązującego studium. 

Powiązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami dotyczącymi obszaru 
opracowania 

Projektowany dokument powiązany jest z następującymi opracowaniami: 
1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2014 r., Samorząd 

Województwa Mazowieckiego). 
2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Mazowieckiego (2014 r., Samorząd Województwa Mazowieckiego). 
3. Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r. (2017 r., Samorząd 

Województwa Mazowieckiego). 
4. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego 

do 2022 r. (2016 r., Atmoterm S. A.) 
5. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021  

z uwzględnieniem lat 2022-2027 (2015 r., Zarząd Województwa Mazowieckiego). 
6. Prognoza oddziaływania na środowisko do Projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 

województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (2015 r., Zarząd 
Województwa Mazowieckiego). 

7. Program ochrony środowiska dla powiatu węgrowskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 
2016-2019 (Zarząd Powiatu Węgrowskiego,  2012 r.). 

8. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grębków do roku 2020 (2017 r. Meritum Competence). 
9. Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Grębków do roku 

2020 (2017 r. Meritum Competence). 
10. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Grębków przyjęte 

uchwałą nr XXX/158/2013 Rady Gminy Grębków z dnia 26 listopada 2013 r.  
11. Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego gminy Grębków (M. Kowalczyk, 2013 r.). 
12. Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe fragmentu gminy Grębków (2016 r., Ekoprojekt). 
 

Uwarunkowania wynikające z opracowania ekofiz jograficznego  

Na potrzeby niniejszej zmiany SUiKZP gminy Grębków w 2106 r sporządzono opracowanie 
ekofizjogarficzne . W opracowaniu tym sformułowano następujące wnioski i wytyczne:  

1. Teren objęty projektem zmiany SUiKZP jest niezabudowany. Występują tu lasy oraz nieużytki. 
2. Teren objęty projektem zmiany SUiKZP jest położony poza systemem przyrodniczym gminy. 
3. Teren objęty projektem zmiany SUiKZP nie jest powiązany przyrodniczo z obszarami prawnie 

chronionymi występującymi w obrębie gminy. 
4. Nie występują tu obiekty przyrodnicze prawnie chronione. 
5. Nie występują tu obszary i obiekty zabytkowe podlegające prawnej ochronie. 
6. W granicach terenu objętego projektem zmiany SUiKZP najcenniejsze pod względem przyrodniczym  

są lasy z drzewostanami sosnowymi i brzozowymi w wieku od około 50 do 80 lat. 
7. Tereny niezalesione posiadają przeciętne walory przyrodnicze i krajobrazowe. 
8. Na przeważającej części omawianego terenu panują korzystne i średnio korzystne warunki gruntowo 

-wodne dla lokalizacji zabudowy. Utrudnienie dla lokalizacji zabudowy stanowią płytko zalegające 
wody gruntowe. 

9. Biorąc jednak pod uwagę warunki geologiczne (płytko zalegający strop osadów słaboprzepuszczalnych) 
nie należy przewidywać konieczności przeprowadzania odwodnień (wykopów fundamentowych)  
na dużą skalę – warstwa wodonośna ma mała miąższość i zasobność. Wody gruntowe w strefie 
przypowierzchniowej często występują często okresowo, w czasie intensywnych opadów i roztopów. 

10. Teren objęty projektem zmiany SUiKZP, z punktu widzenia uwarunkowań przyrodniczych, może zostać 
przeznaczony pod funkcje gospodarcze np. pod zabudowę, pod warunkiem zachowania cennych lasów 
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Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych gminy  Grębków  - Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego Gminy Grębków  

 Ochrona planistyczna na poziomie studium powinna obejmować: 
1. System Przyrodniczy Gminy, stanowiący aktywny biologicznie i ciągły przestrzennie układ siedlisk  

o charakterze naturalnym. 
2. Obszary projektowane do ochrony prawnej do czasu uzyskania odpowiedniego statusu. 

  
 Elementy Systemu Przyrodniczego Gminy powinny być obejmowane ochroną planistyczną polegającą 
na: 

 ochronie naturalnego krajobrazu dolin rzecznych i zbiorników wodnych, ochronie  
krajobrazu naturalnych ekosystemów, 

 szczególnej dbałości o estetykę krajobrazu, w tym ochronę punktów i panoram 
widokowych, 

 szczególnej dbałości o harmonię użytkowania gospodarczego z wartościami  
przyrodniczo-krajobrazowymi, 

 wymogu zachowania przestrzennej zwartości oraz przestrzennych powiązań 
pomiędzy obszarami o wysokiej aktywności biologicznej, 

 ograniczeniu wpływu czynników antropogenicznych mogących negatywnie 
oddziaływać na ich stan, m.in. poprzez zakaz lokalizowania inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

 

 Przede wszystkim wskazuje się 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. 

  
 Ochroną planistyczną należy objąć obszary i obiekty projektowane do ochrony prawnej: 

 postulowany Rezerwat Stawiska, 

 postulowane 2 użytki ekologiczne. 
 

 Biorąc pod uwagę walory przyrodnicze obszaru gminy oraz wymogi określone dla form i obszarów 
podlegających ochronie prawnej, w gminie Grębków kierunki ochrony wartości i zasobów środowiska 
przyrodniczego powinny być następujące: 

 ochrona wód otwartych powinna polegać przede wszystkim na zabezpieczeniu przed 
zagrożeniami wynikającymi z nie uregulowanej na terenie gminy sytuacji w zakresie 
odprowadzania ścieków (brak systemów kanalizacji zbiorczej) - działania polegające 
na utworzeniu, wzdłuż większych cieków, strefy obudowy biologicznej, 

 przeciwdziałającej spływowi zanieczyszczeń z pól, 

 regulację wód należy znacząco ograniczać i prowadzić wyłącznie w oparciu  
o materiały naturalne, 

 na obszarach zalewowych nie należy realizować obiektów budowlanych, 
 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, 
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 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 należy przyjąć następujące kierunki 
działań: 

 stosowanie właściwych proporcji oraz względnie równomiernego rozmieszczenia  
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. 

 
Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych powiatu węgrowskiego  
W przypadku powiatu węgrowskiego cel nadrzędny został zdefiniowany jako: „Poprawa stanu 

środowiska naturalnego poprzez ograniczenie negatywnego wpływu działalności człowieka i racjonalne 
korzystanie z zasobów przyrody”. 

Ochrona powietrza 
Cel główny: zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego 

 Kierunki działań:  

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł przemysłowych i gospodarstw 
domowych na terenie powiatu,  

 ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery w przypadku nowych 
inwestycji,  
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 zastąpienie węgla kamiennego innymi nośnikami energii – np. olejem opałowym, 
gazem ziemnym; zmiana kotłowni,  

 ograniczanie zużycia energii cieplnej poprzez termomodernizację budynków; montaż 
liczników ciepła i zaworów termostatycznych oraz stosowanie w budownictwie 
materiałów energooszczędnych,  

 prace remontowe i modernizacyjne dróg powiatowych i gminnych sprzyjające 
poprawie płynności ruchu,  

 tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z wymaganiami 
obowiązującego prawa w zakresie ochrony środowiska,  

 prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii,  

 montaż instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii w budynkach 
użyteczności publicznej.  

Wody 
Cel główny: Ochrona zasobów i poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

 Kierunki działań:  

 pełne uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, 

 budowa sieci wodociągowych,  

 kanalizacja obszarów nieskanalizowanych, 

 wyposażenie gospodarstw wiejskich w zabudowie rozproszonej w indywidualne 
systemy asenizacyjne – przydomowe oczyszczalnie ścieków,  

 dofinansowanie budowy małych oczyszczalni przydomowych,  

 wyposażenie zabudowy rozproszonej w szczelne zbiorniki osadowe, z dostarczaniem 

ścieków do oczyszczalni,  

 prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników 
bezodpływowych w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania ścieków  
i osadów ściekowych oraz w celu opracowywania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej,  

 ograniczenie stosowania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych 
na obszarach dolin rzecznych i obniżeń terenu (z płytkim zaleganiem wód 

gruntowych),  

 realizacja inwestycji ograniczających zanieczyszczenia azotowe pochodzące  

z rolnictwa (głównie budowa płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę), 

 ustanowienie obszarów ochronnych dla głównych zbiorników wód podziemnych oraz 
stref ochrony ujęć wód podziemnych, 

 intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie 
nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków przemysłowych, w tym weryfikacja 
pozwoleń wodno prawnych,  

 rozwój sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  

 zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny 
podmokłe i nieuregulowane cieki wodne poprzez wprowadzenie odpowiednich 
zapisów do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Gleba / powierzchnia ziemi 
Cel główny: ochrona gleby i powierzchni ziemi przed degradacją 

 Kierunki działań:  

 zagospodarowywanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej,  

 ograniczanie czynników wpływających na degradację gleby,  

 ochrona gruntów rolnych,  

 przeciwdziałanie degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 
powierzchniowych,  

 racjonalne stosowanie wapna, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na 
terenach rolnych i leśnych,  
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 promocja rolnictwa ekologicznego i rolnictwa integrowanego, 

 minimalizowanie przeznaczenia gruntów ornych o najwyższych klasach bonitacyjnych 
na cele nierolnicze i nieleśne, 

 rozwój monitoringu gleb, 

 selektywna zbiórka i składowanie odpadów stałych w miejscach do tego 
przeznaczonych,  

 likwidacja „dzikich wysypisk i nałożenie kar pieniężnych na ich twórców.  
 Hałas  

Cel główny: ograniczenie uciążliwości hałasu na terenie powiatu 
 Kierunki działań:  

 ograniczenie emisji akustycznej podstawowych źródeł hałasu tj. komunikacji 
samochodowej (poprawa jakości nawierzchni jezdni, zmiana organizacji ruchu),  

 działania zmierzające do ograniczenia przenikania hałasu do środowiska (stosowanie 
ekranów akustycznych, specyficzne kształtowanie linii zabudowy i bryły powstających 
budynków w celu zminimalizowania wpływu hałasu drogowego, zwiększenie 
izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych w budynkach, a w szczególności  

w stolarce okiennej),  

 zastosowanie zabezpieczeń przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym poprzez 
tworzenie pasów zadrzewień, 

 propagowanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska, 

 systematyczne eliminowanie w przemyśle technologii i urządzeń przekraczających 
wartości normatywne emisji hałasu,  

 wykorzystywanie planowania przestrzennego dla rozdzielenia potencjalnych źródeł 

hałasu od terenów mieszkaniowych, 

 ustalanie i egzekwowanie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez 
właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska,  

 rozwój systemu monitoringu hałasu.  
Środowisko naturalne / przyroda  
Cel główny: Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności oraz 

utrzymanie istniejących form ochrony przyrody 
Kierunki działań:  

 realizacja krajowego programu zwiększania lesistości kraju; zalesianie gruntów  
o znaczeniu marginalnym dla produkcji rolniczej,  

 wspieranie zachowania tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach 
przyrodniczo cennych; wspieranie rolnictwa ekologicznego,  

 zakaz zmiany użytkowania pastwiskowego na pola orne dla obszarów o szczególnych 
walorach krajobrazowych, 

 intensyfikacja prac związanych z opracowaniem i aktualizacją operatów 
urządzeniowych lasów niepaństwowych oraz doskonalenie nadzoru nad realizacją 
tych planów,  

 stosowanie czynnej ochrony rzadkich oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt,  

 pielęgnacja i ochrona pomników przyrody ożywionej i nieożywionej,  

 określenie obszarów predysponowanych do objęcia ochroną prawną,  

 włączenie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych nieobjętych dotychczas 

ochroną prawną w krajowy system obszarów chronionych,  

 inwentaryzacja terenów cennych przyrodniczo i określenie ich walorów,  

 zagospodarowanie rekreacyjno – turystyczne terenów cennych przyrodniczo,  

 motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz utrzymania walorów 
przyrodniczych.  
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Ochrona lasów  
Cel główny: Zwiększanie lesistości, ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

 Kierunki działań:  

 realizacja przez Lasy Państwowe „Krajowego programu zwiększenia lesistości,  

 dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do siedliska,  

 prowadzenie nasadzeń zgodnych z charakterystyka siedliskową, 

 właściwa profilaktyka: uświadamianie i edukowanie społeczeństwa w celu ochrony 
przed pożarem i wandalizmem,  

 stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych,  

 wykonanie uproszczonych planów urządzania lasów, 

 stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym 
(pożary, choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci).  

Gospodarka odpadami  
Cel główny: Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów oraz uregulowanie gospodarki odpadami 

 Kierunki działań:  

 dostosowanie gospodarki odpadami na terenie gmin powiatu do nowo 
obowiązujących przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

 intensyfikacja działań związanych z prowadzeniem systemu zbiórki odpadów w tym 

niebezpiecznych i biodegradowalnych, 

 odzysk surowców wtórnych oraz odpadów organicznych w celu ich dalszego 
wykorzystania,  

 właściwe składowanie i unieszkodliwianie odpadów, 

 kontrola jakości i ilości odpadów wprowadzonych do środowiska.  
Promieniowanie elektromagnetyczne  
Cel: Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

 Kierunki działań:  

 preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania, 

 wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 
poświeconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi,  

 inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych 
oddziaływaniem pól, 

 opracowanie systemu informowania społeczeństwa o oddziaływaniu pól 
elektromagnetycznych na danym terenie (media).  

Poważne awarie i zagrożenia naturalne  
Cel główny: Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym 

 Kierunki działań:  

 prowadzenie akcji informacyjno – edukacyjnej dla ogółu społeczeństwa dotyczącej 
zasad postępowania w razie wystąpienia poważnej awarii, w celu ukształtowania 
właściwych postaw i zachowań,  

 monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez 
nich wymogów bezpieczeństwa i prewencji,  

 opracowanie programu zapobiegania poważnym awariom,  

 utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno  
-ratunkowego na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej.  

Ochrona zasobów kopalin  
Cel główny: Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż oraz ochrona zasobów złóż 

nieeksploatowanych 
 Kierunki działań:  

 uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich 
udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi ich trwałe 
zainwestowanie,  
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 rekultywacja terenów po eksploatacji kopalin, 

 kontrola stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez wymaganej 
koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności, 

 ochrona terenów perspektywicznych pod względem wydobycia kopalin.  
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych  
Cel główny: Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 Kierunki działań:  

 upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych 
wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych 
źródeł energii,  

 promowanie korzyści z produkcji roślin energetycznych dla rolników i środowiska,  

 montaż kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej,  

 budowa elektrowni wiatrowych.  
Środowisko, a zdrowie  
Cel: Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony 

środowiska z sektorem zdrowia 

 monitoring jakości wody do spożycia przez ludzi,  

 prowadzenie nadzoru nad warunkami pracy pracowników ze szczególnym 
uwzględnieniem narażania na czynniki biologiczne oraz substancje chemiczne 
niebezpieczne, 

 promocja zdrowego stylu życia i unikanie zagrożeń oraz profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych i ograniczenie zewnętrznych przyczyn ich powstawania.  
Edukacja ekologiczna  
Cel główny: Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw 

proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska 
Kierunki działań:  

 promocja walorów przyrodniczych powiatu w tym publikacje na stronie internetowej, 

 organizowanie prelekcji i warsztatów z zakresu edukacji ekologicznej dzieci  
i młodzieży szkolnej, m.in. w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, ochrony 
powietrza, ochrony przyrody, itp., 

 organizowanie konkursów międzyszkolnych o tematyce ekologicznej,  

 informowanie mieszkańców o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na 
rzecz jego ochrony (informacje umieszczane na stronie internetowej powiatu),  

 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego i leśnictwa.  
 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Grębków do roku 2020  
 
Cel nr 1 Poprawa jakości powietrza 
Kierunki interwencji: 
Poprawa efektywności energetycznej obiektów na terenie gminy 
Minimalizacja bezpośrednich skutków oddziaływania na środowisko przez człowieka 
 
Cel nr 2 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
Kierunki interwencji: 
Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków 
 
Cel nr 3 Zmniejszenie hałasu 
Kierunki interwencji: 
Poprawa jakości dróg i chodników 
Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych województwa mazowieckiego  

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

 

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

Środowisko przyrodnicze 

Teren opracowania położony jest poza systemem obszarów przyrodniczych podlegających prawnej 
ochronie, nie występują tu również obiekty przyrodnicze prawnie chronione (Rys. 1).  

Obszar Natura 2000 „Dolina Liwca” (obszar specjalnej ochrony ptaków PLB140002) – położony jest  
w odległości około 1,85 km od granic opracowania. 

Obszar Natura 2000 „Ostoja Nadliwiecka” (specjalny obszar ochrony siedlisk PLH140032) oraz 
Siedlecko-Węgrowski Obszar Chronionego Krajobrazu znajdują się w odległości około 1,87 km od granic 
opracowania. 

Obszar Natura 2000 „Dolina Kostrzynia” (obszar specjalnej ochrony ptaków PLB140009) położony jest 
w odległości około 1,98 km od granic opracowania. 

Poza tym w odległości 2,01 usytuowany jest pomnik przyrody, a w odległości 3,02 zlokalizowany jest 
proponowany w obowiązującym SUiKZP użytek ekologiczny. 

Środowisko kulturowe  

Na obszarze opracowania nie występują obszary i obiekty zabytkowe oraz dobra kultury współczesnej 
(Rys. 2). 
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Rys. 1 
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Rys. 2 
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3 Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwość jej przeprowadzania 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje 
analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów 
miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, 
z uwzględnieniem (…) wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa wyżej, 
po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. 
Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania 
ich za nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27 ustawy. 

Przy podejmowaniu uchwały, Rada Gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo 
planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. 
Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego. Tak, więc w przypadku zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego istnieje określona ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego 
realizacji. 

Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest również 
monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Organ ten wykonuje 
zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu Środowiska oraz innych zadań określonych 
w odrębnych ustawach. Wyniki oceny stanu środowiska publikowane przez WIOŚ mogą być jedną z metod 
analizy skutków wdrożenia zmiany studium obrazującą zmiany parametrów jakościowych opisujących stan 
wód, powietrza, gleb, fauny, flory itp. 

4 Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Realizacja zapisów zmiany studium nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze. 

5 Streszczenie w języku niespecjalistycznym  

 Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza oddziaływania na środowisko do zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Grębków dla obszaru, w skład którego 
wchodzą działki ewidencyjne o numerach ewidencyjnych 645, 761  i 762 oraz część działki ewidencyjnej  
o numerze ewidencyjnym 705,  położone w obrębie ewidencyjnym 0020 Polków-Sagały,  w jednostce 
ewidencyjnej 143302-2 Grębków” wynika z art. 51. ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko. 

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

Zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy: 

 analizę środowiska, 

 identyfikację zagrożeń i potencjalnych konfliktów, 

 ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagrożeń, 
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 ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji. 

Obszar objęty zmianą studium położony jest na północny-wschód od Grębkowa (miejscowości 
gminnej). Tereny objęte opracowaniem są monotonne oraz ubogie w struktury geomorfologiczne i nie 
posiadają istotnych osobliwości wizualnych, przyrodniczych jak i antropogenicznych. Krajobraz nie jest również 
unikalny w stosunku do krajobrazu gminy.  

Teren objęty zmianą studium jest niezabudowany. Krajobraz terenu opracowania zdominowany jest 
przez zbiorowiska leśne i szuwarowe, a w części suchej przez psiary i spontaniczne odnowienia boru oraz 
pionierskie monokultury brzozy na nieużytkach. Wschodnią granicę stanowi teren otwarty łąki. Teren nie ma 
wyraźnie zaznaczonych różnic wysokości. Otoczy jest przez tereny otwarte użytków rolnych pól i łąk. Wewnątrz 
wyróżniają się trzy typy zbiorowisk roślinnych. Boru mieszanego, suchej murawy przechodzącej w psiar i olsu. 

W aspekcie ochrony środowiska i przyrody należy podkreślić, że: 

 teren opracowania położony jest poza systemem obszarów przyrodniczych prawnie 
chronionych; 

 nie występują tu obiekty przyrodnicze prawnie chronione; 

 w granicach zmiany studium nie występują obiekty oraz tereny zabytkowe 

podlegające prawnej ochronie; 

 teren opracowania położony jest poza systemem przyrodniczym gminy; 

 na przeważającej części terenu opracowania panują korzystne i średnio korzystne 
warunki gruntowo-wodne dla lokalizacji zabudowy. 

Na obszarze objętym zmianą studium wyróżnia się: 

 tereny zabudowy wielofunkcyjne TW. 

Realizacja zmiany studium stworzy możliwość powstania zespołu obiektów, które z bardzo dużym 
prawdopodobieństwem przyczynią się do rozwoju gminy poprzez:  

 tworzenie nowych miejsc pracy, a tym samym wzrost zamożności mieszkańców, 

 wzrost dochodów własnych gminy, poprzez zwiększenie wpływów z  podatków, 

 promocję gminy.  

Przeznaczenie pod wymienione funkcje: 

 nie spowoduje niekorzystnych oddziaływań na czynną ochronę ekosystemów; 

 nie spowoduje jakichkolwiek oddziaływań na obszary przyrodnicze prawnie 
chronione;  

 spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego; 

 nastąpi pogorszenie stanu higieny; 

 powstaną nowe miejsca wytwarzania odpadów i ścieków; 

 nastąpią trwałe przekształcenia rzeźby terenu na terenach przeznaczonych pod 
zainwestowanie; 

 występuje ryzyko konieczność sztucznego obniżenia poziomu wód gruntowych, będą 
one miały charakter odwracalny i będą miały niewielki zasięg przestrzenny; 

 nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań na jakość wód podziemnych 

 nie spowoduje niekorzystnych oddziaływań na wody powierzchniowe; 

 nie spowoduje istotnych oddziaływań na szatę roślinną i zwierzęta, zmiana studium 
zapewnia ochronę najcenniejszych elementów szaty roślinnej – lasów; 

 zmiana studium dopuszcza na etapie mpzp przekształcenie istniejących lasów w parki 
leśne – nie spowoduje ti istotnych oddziaływań na ekosystemy leśne; 

 w wyniku realizacji zmiany studium nastąpi niewielkie zmodyfikowanie warunków 
klimatu lokalnego. 

 w wyniku realizacji zmiany studium nastąpią duże przekształcenia krajobrazu; 
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 nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko przyrodnicze. 

Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać monitorowanie następujących 
dziedzin i zagadnień: 

1 obserwacje zmian w strukturze użytkowania gruntów (wielkość powierzchni 
zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie czynnej); 

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

3 obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń do 

odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków jak również odpadów. 

6 Charakterystyka środowiska przyrodniczego obszaru objętego zmianą studium 

6.1 Położenie i ukształtowanie terenu 

Gmina Grębków położona jest we wschodniej części województwa mazowieckiego, w południowej części 
powiatu węgrowskiego.  

Pod względem fizyczno-geograficznym teren opracowania leży w granicach Obniżenia Węgrowskiego.  
Jest to jednostka morfologiczna mająca charakter południkowego obniżenia (powierzchnia ok. 578 km²), które 
jest wykorzystywane przez rzeki Liwiec (z dopływem Kostrzyń) i Świder. W regionie osiągającymi wysokości  
do 150 m n.p.m. przeważają podmokłe łąki i częściowo lasy. Obniżenie Węgrowskie jest regionem rolniczym. 

Teren położony jest na północny-wschód od miejscowości gminnej Grębków. Jest to teren płaski, 
charakteryzujący się mało urozmaiconą rzeźbą, nie występują tu drobne formy morfologiczne. Deniwelacje nie  
osiągają 5 m, najwyżej położony punk znajduje się na rzędnej 143,75 m n.p.m. w północno-zachodniej części 
terenu, najniżej położony punkt usytuowany jest w południowo-wschodniej części na rzędnej 139,0 m n.p.m. 
Tak, więc obserwuje się lekkie nachylenia powierzchni terenu w kierunku południowym i wschodnim. 

Jedynym elementem urozmaicającym rzeźbę terenu są niewielkie, dwa wyrobiska poeksploatacyjne 
zlokalizowane w rejonie wschodniej granicy obszaru opracowania. Maksymalna głębokość tych wyrobisk 
dochodzi do 2,0 m (Fot. 1). 

Na terenie objętym opracowaniem nie występują obszary zagrożone uruchomieniem powierzchniowych 
ruchów masowych. 

 

Fot. 1. Wyrobisko poeksploatacyjne w rejonie miejscowości Polków Sagały - Źródło: Opracowanie 

ekofizjograficzne podstawowe fragmentu gminy Grębków  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82udnik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liwiec
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dop%C5%82yw
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kostrzy%C5%84
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awider_%28rzeka%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%85ka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo
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6.2 Warunki geologiczne w strefie przypowierzchniowej 

Na całym terenie opracowania, w strefie przypowierzchniowej występują osady czwartorzędowe,  
są to utwory pochodzące z plejstocenu, przełomu plejstocenu i holocenu oraz holocenu (Rys. 3). 

Charakterystykę warunków gruntowych w strefie przypowierzchniowej określono w oparciu  
o 220 otworów rozpoznawczych wykonanych sondą ręczną w okresie od maja do września 2015 r. Otwory te 
zostały wykonane przez firmę DAGEO, Andrzej Drążek.  

Najwięcej, bo 204 otworów miało głębokość 3,0 m p.p.t., 9 otworów miało głębokość 4,0 m p.p.t., 
pozostałe pojedyncze zostały wykonane do głębokości: 2,0, 3,5, 4,5, 5,0, 6,2. 7,5, 9,6 m p.p.t. 

Najstarsze osady reprezentowane są przez piaski różnoziarniste, miejscami żwiry i pospółki, głazy  
i gliny lodowcowe. Są to utwory pochodzące z okresu zlodowacenia Warty, genetycznie związane są  
z procesami towarzyszącymi tworzeniu się moren czołowych. Z tego samego okresu pochodzą gliny zwałowe. 
Przeważnie to grunty brązowe, zwarte i wapniste. Najczęściej zawierają niewiele wkładki frakcji żwirowej, 
często są zapiaszczone. Miejscami w rejonach o większym uwilgoceniu gruntów, gliny te charakteryzują się 
stanem plastycznym, a nawet miękkoplastycznym.   

Zarówno w spągu jak i w stropie w/w gliny występują piaski o zmiennej granulacji - od piasków pylastych 
do piasków średnioziarnistych z kamieniami. Są to osady pochodzenia wodnolodowcowego, również z okresu 
zlodowacenia Warty. 

Na przełom plejstocenu i holocenu datuje się piaski drobnoziarniste i piaski pylaste, których powstanie 
związane jest z procesami eolicznymi.  

Z okresem tym związane są także osady deluwialne. Są to piaszczysto-pyłowate zwietrzeliny glin, często  
z domieszką piasków gliniastych oraz głazików. 

W okresie holoceński tworzy się humus, który w zasadzie pokrywa cały omawiany teren od powierzchni. 

6.3 Surowce mineralne 

W granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 

6.4 Wody podziemne 

Omawiany teren pod względem hydrogeologicznym leży w obrębie Niecki Mazowieckiej, zbudowanej  
z utworów kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu, będącej największym w Polsce basenem artezyjskim.  

Główny poziom wodonośny związany jest z piętrem czwartorzędowym. Użytkowe poziomy wodonośne 
w utworach czwartorzędowych występują w piaskach wodnolodowcowych zlodowaceń środkowopolskich  
i piaszczystych osadach interglacjalnych (głównie interglacjału wielkiego).  

Czwartorzędowe piętro wodonośne składa się z 3 poziomów: przypowierzchniowego, górnego 
poziomu podglinowego i dolnego poziomu podglinowego. 

 Na terenie opracowania w strefie przypowierzchniowej można wydzielić nadglinowe i śródglinowe 

poziomy wód gruntowych (Rys. 4). 

  Poziomy nadglinowe związane są z przepuszczalnymi osadami piaszczystymi i żwirowymi. 
Charakteryzują się swobodnym zwierciadłem, a z uwagi na brak warstwy izolującej od powierzchni oraz 
stosunkowo ich płytkie występowanie (mała miąższa strefa aeracji) są narażone  
na oddziaływanie czynników antropogenicznych, zarówno na ich stan ilościowy jak i jakościowy. 
 Położenie zwierciadła tych poziomów zależy prawie wyłącznie od czynników atmosferycznych  
tzn. wielkości dopływu wód opadowych i roztopowych. Bardziej zasobne poziomy, o większym 
rozprzestrzenieniu związane są z rynnami wyciętymi w glinach i wypełnionymi osadami przepuszczalnymi. 
Amplituda wahań zwierciadła osiąga tu 1,0 m i jak wyżej wspomniano zależy od ilości wód opadowych lub 

roztopowych. 

 Poza tym występują lokalne poziomy tak zwanych wód zawieszonych „wierzchówek”. Są to typowe 
poziomy pojawiające się okresowo, które przy małej ilości opadów zanikają. Zwierciadło wód nad glinowych 
występuje na małej głębokości, najczęściej w przedziale 0-2,0 m p.p.t., tylko lokalnie głębokość jego zalegania 
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dochodzi do 3,0 m p.p.t. Zwierciadło jest płaskie, spadki hydrauliczne są tu minimalne. 

 We wschodniej, północnej i zachodniej części opracowania występuje jeden ciągły śródglinowy poziom 
wód gruntowych. Związany jest również z przepuszczalnymi osadami piaszczystymi, żwirowymi i organicznymi, 
które przykryte są warstwą osadów słabo przepuszczalnych (glin) o zmiennej miąższości. Poziom ten z uwagi na 
izolację od powierzchni cechuje się dosyć dużą odpornością na działanie czynników antropogenicznych. Poziom  
ten charakteryzuje się zwierciadłem napiętym położonym na zmiennej głębokości od nieco poniżej 2,0 m p.p.t. 
do około 5,0 m p.p.t. Zwierciadło stabilizuje się w dosyć szerokim przedziale rzędnych od 137,5 m n.p.m. do 
ponad 141,0 m n.p.m. Spływ wód gruntowych odbywa się głównie w kierunku nieprzepuszczalnych granic tego 
poziomu, a następnie prawdopodobnie wzdłuż tych granic w kierunku północnym, wschodnim i zachodnim. 
Poziom ten nie jest zasilany bezpośrednio z opadów atmosferycznych lecz przez okna hydrogeologiczne poza 

obszarem opracowania. 

 Poza głównym poziomem podglinowym, w wielu miejscach, w piaszczystych i żwirowych soczewkach 
wśród osadów słaboprzepuszczalnych występują lokalne poziomy śródglinowe o zwierciadle napiętym.  
Są to poziomy izolowane, niepowiązane ze sobą, który w przypadku oddziaływań antropogenicznych 
(pompowania odwadniające) mogą zanikać.   
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Rys. 3. Charakterystyka warunków gruntowych w strefie przypowierzchniowej (na głębokości 1,0 m p.p.t) – Źródło: Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych w granicach działek o numerach ewidencyjnych 645, 761, 762 w miejscowości Polków-Sagały 
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Rys. 4. Charakterystyka warunków wodnych w strefie przypowierzchniowej – Źródło: Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych w granicach działek o numerach ewidencyjnych 645, 761, 762 w miejscowości Polków-Sagały 
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Od kilku lat w Polsce prowadzone są prace związane z implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej 
oraz wynikające z ustawodawstwa europejskiego i unijnej polityki. 

Osiągnięcie celów Dyrektywy w zakresie ochrony i poprawy stanu wód podziemnych oraz 
ekosystemów bezpośrednio od nich zależnych i celów w zakresie zaopatrzenia ludności w dobrą wodę, mają 
zapewnić działania w jednostkowych obszarach, tzw. Jednolitych Częściach Wód Podziemnych (JCWPd).  
Są to jednocześnie jednostkowe obszary gospodarowania wodami podziemnymi. Zgodnie z definicją podaną  
w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód podziemnych - obejmują te wody podziemne,  
które występują w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności, umożliwiających pobór 
znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla kształtowania pożądanego 
stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Znaczący przepływ wód podziemnych wg RDW jest to 
taki przepływ, którego nie osiągnięcie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowym lub z ekosystemem 
lądowym powodowałoby znaczące pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakości wód powierzchniowych lub 
znaczną szkodę dla bezpośrednio zależnego od wód podziemnych ekosystemu lądowego. Pobór wód 
podziemnych znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę do spożycia jest to pobór wynoszący średnio ponad  
10 m3/d albo pobór zaopatrujący, co najmniej 50 osób. 

Zgodnie z obowiązującym podziałem na jednolite części wód podziemnych, teren opracowania 
znajduje się w JCWp numer 55. 

 Na obszarze całej jednostki jest jeden bądź dwa poziomy wodonośne czwartorzędowe. 
Wykształcony jest również lokalnie poziom mioceński. Ponadto powszechnie występują wodonośne utwory 
oligoceńskie (dwa lub jeden poziom) będące w bezpośredniej więzi hydraulicznej z poziomem kredowym. 
Generalnie kształtowanie się zwierciadeł piezometrycznych wskazuje na brak kontaktu miedzy wodami  
w utworach czwartorzędowych i poziomów mioceńskiego i oligoceńskiego. 

Cała Gmina Grębków, a tym samym obszar opracowania znajduje się w granicach Głównego Zbiorn ika 
Wód Podziemnych „Subniecka Warszawska nr 215” (Rys. 5). 

 

 

 

Rys. 5. Położenie gminy Grębków na tle GZWP (źródło: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) 
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6.5 Wody powierzchniowe 

Gmina Grębków położona jest w dorzeczu Bugu. Główną rzeką przepływająca przez teren gminy jest 
Liwiec.  

Długość Liwca wynosi 142 km. Liwiec będąc lewobrzeżnym dopływem Bugu, sam posiada liczne 
dopływy. Najważniejsze to: Czerwonka Liwska (dł. 7,05 km), Miedzanka (dł. 19,50 km), Czerwonka Grochowska 
(dł. 10,90 km), Struga (dł. 13,24 km) oraz Kostrzyń (dł. 45 km).  Rzeka posiada dwa źródła południowe (uważane 
za główne) nieopodal wsi Sobicze oraz północne (tzw. Liwiec II) na terenie wsi Zawady. Spadek rzeki głównej 
wynosi 0,54‰. Liwiec w posiada urozmaicone brzegi - od wysokich skarp po płaskie mielizny, otwierające 
widok na rozległe, malowniczo położone łąki i pastwiska. Częściowo jest ona uregulowana, choć występują 
również odcinki o charakterze naturalnym, lokalnie w dolinie napotyka się na wtórne zabagnienia.  

Przez teren gminę przepływa rzeka Kostrzyń będącej największym lewobrzeżnym dopływem Liwca. 
Rzeka ma długość 44,8 km, uchodzi do Liwca w niewielkiej odległości na południowy-wschód od miejscowości 
Oszczerze. Jej źródło znajduje się w okolicach wsi Domanice. W górnym odcinku od źródeł  
do mostu kolejowego na trasie Warszawa-Siedlce, Kostrzyń został uregulowany w czasie wojny.  
Od miejscowości Oleksin aż do ujścia rzeka naturalnie meandruje. Kostrzyń zasila stawy rybne we wsi Sucha.  
W rejonie miejscowości Proszew na rzece zbudowany jest próg wodny. 

Trzecią pod względem wielkości rzeką przepływająca przez gminę Grębków jest Śmierdziucha. 
Śmierdziucha, lewobrzeżny dopływ Kostrzynia przepływa centralnie przez gminę i uchodzi do Kostrzynia we wsi 
Proszew w km 3,89. Śmierdziucha przyjmuje w km 9,53 prawostronny dopływ z Leśnogóry, a w km 3,32 
lewostronny dopływ spod Polkowa Sagałów. Zlewnia Śmierdziuchy ma powierzchnię 61,50 km2. Rzeka ta na 
odcinku 8,94 km jest uregulowana. Na rzece zlokalizowane są trzy zastawki o wysokości piętrzenia 0,7 m. 

Uzupełnieniem sieci hydrograficznej są starorzecza w dolinach Kostrzynia i Liwca systemy rowów 
melioracyjnych oraz oczka środbagienne. Najczęściej okresowo, wypełniają się wodą dna zagłębień 
bezodpływowych. Ponadto na terenie gminy znajdują się niewielkie stawy, sztucznie utworzone przez 
człowieka. 

Na objętym zmianą SUiKZP brak jest przejawów wód powierzchniowych. W okresach mokrych (intensywne 
opady, roztopy), z uwagi na warunki gruntowe strefy przypowierzchniowej, w obniżeniach terenu tworzą się 
okresowe rozlewiska wód opadowych oraz liczne podmokłości. 

6.6 Warunki klimatyczne 

Średnia roczna temperatura powietrza na terenie gminy 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 obszarze gminy Grębków wilgotność względna wynosi 82%. 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). 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.  

Teren gminy charakteryzuje się niewielką ilością opadów. Roczna suma opadów wynosi 550 mm. 
Najniższe opady notowane są w styczniu-kwietniu (średnio miesięcznie 30 mm), natomiast najwyższe w lipcu 
(86 mm). Na obszarze gminy przeważają wiatry zachodnie. 

6.7 Powietrze atmosferyczne, hałas, promieniowanie elektromagnetyczne 

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są: 

 źródła komunalno-bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, 
emitory z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny 
stan zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują 

najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

 źródła transportowe – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sobicze
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zawady_%28gmina_Zbuczyn%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Domanice_%28wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Siedlce
http://pl.wikipedia.org/wiki/Oleksin_%28powiat_siedlecki%29
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niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, 
pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 

 źródła rolnicze – związane z uprawą ziemi, nawożeniem i opylaniem roślin, 

 pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 

 zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie  
z dominującym kierunkiem wiatru. 

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy Grębkow jest tzw. niska 
emisja, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilku–kilkudziesięciu metrów 
wysokości. Zjawisko to występuje na terenach zwartej zabudowy, gdzie nie ma możliwości przewietrzania. 
Elementem składowym niskiej emisji są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków 
mieszkalnych lub użyteczności publicznej.  

Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także 
odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże 
ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków 
chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym.  

Na stan powietrza oddziałują także źródła komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza 
substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na skrzyżowaniach dróg, 
w centrach miejscowości i przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary 
o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim 
zły stan techniczny pojazdów, ich zła eksploatacja i przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu.  

Inne źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego gminy znajdują się poza jego granicami. 
Emisja i dyfuzja zanieczyszczeń w atmosferze ma charakter transgraniczny co oznacza, że zanieczyszczenia 
pochodzące z terenów sąsiednich mogą mieć pewien wpływ na wielkość imisji. W 2017 rok WIOŚ Warszawa 
wykonał roczną ocenę jakości powietrza dla województwa mazowieckiego. 

Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej 
z poniższych klas: 

 klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, 

 klasa B – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  

o margines tolerancji; 

 klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines 
tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, 
natomiast dla parametru, jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, 

przewidziane są: 

 klasa D1 – jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu 
długoterminowego,  

 klasa D2 – jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 

Obszar gminy Grobków położony jest w tzw. strefie mazowieckiej. 

Tab. 1 Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia i ochrony roślin 

 
symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

NO2 1 SO2 CO C6H6 PM10 PM2,5 BaP As Cd Ni Pb O3 

                                                                    

1 dla roślin NOx, 
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ze względu na ochronę 
zdrowia ludzi 

A A A A A C C A A A A 
A/D
2 

ze względu na ochronę 
roślin 

A A - - - - - - - - - 
A/D
2 

Biorąc pod uwagę, położenie terenu opracowania w stosunku do głównych ciągów komunikacyjnych, 
brak punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza oraz obecność terenów otwartych, dobrze przewietrzanych 
oraz duży udział zieleni wysokiej, należy przypuszczać, że w tym rejonie stan higieny atmosfery jest dobry. 

Do głównych źródeł akustycznych zaburzeń środowiska należy: hałas komunikacyjny pochodzący od 
środków transportu drogowego oraz hałas przemysłowy (związany z zakładami produkcyjnymi, usługowymi, 
terenami budowy). Hałas komunikacyjny na terenie gminy wiąże się głównie z transportem samochodowym.  
Na poziom hałasu komunikacyjnego wpływa: natężenie ruchu pojazdów, udział pojazdów ciężarowych, 
prędkość pojazdów, stan techniczny pojazdów, płynność ruchu, stan nawierzchni dróg, położenie dróg, ich 
parametry, ukształtowanie powierzchni terenu, przez który przebiega droga, rodzaj sąsiadującej z drogą 
zabudowy oraz odległość zabudowy od drogi.  

Teren opracowania jest położony z dala od ciągów komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu 
pojazdów samochodowych, brak jest punktowych źródeł emisji hałasu. Na omawianym terenie nie występują 
przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu.  

W granicach opracowania nie występują punktowe i liniowe źródła emisji pola elektromagnetycznego. 

6.8 Gleby 

Gleby gminy są mało zróżnicowane pod względem typologicznym.  

Na wysoczyźnie, wśród gruntów ornych, dominują gleby brunatne wyługowane 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). 
Stanowią one 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 Liwca, Kostrzynia i Śmierdziuchy oraz w dolinach mniejszych 
cieków. 

Gleby słabe i najsłabsze stanowią 59,5% powierzchni użytków zielonych. Pozostałe użytki zielone 
zaliczono do klas III i IV. 

Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG (Puławy 1994) wynosi dla gminy Grębków 
62,1 pkt. 

W granicach terenu objętego zmianą studium występują gleby mineralne o niskiej przydatności dla 
celów rolniczych, są ona zaliczane głównie do V i VI klasy gruntów tylko na bardzo małych powierzchniach 
stwierdzono gleby należące do IVb klasy. 

6.9 Szata roślinna 

Teren opracowania ma charakter leśny lub związany z odnowieniami spontanicznymi o charakterze 
leśnym pojawiającymi się na nieużytkach lub porzuconych użytkach rolnych niskich klas gleb. Odmienny 
charakter mają teren łąki na wschodniej granicy opracowania i teren muraw na piaszczystym wyniesieniu,  
po stronie zachodniej. 

Drzewostan jest zróżnicowany zgodnie z typem siedlisk zdeterminowanych warunkami wodno 
-glebowymi.  

Z wyjątkiem obniżenia tworzącego obszar podmokły i bagienny na całym terenie występuje i dominuje 
sosna zwyczajna z domieszką Brzozy brodawkowatej i Dębu szypułkowego tworząca zalesienia o charakterze 
boru mieszanego (fot. 2). Miejscami drzewostan ma charakter monokulturowych młodników brzozowych  
fot. 3) lub sosnowych. Obszar podmokły jest porośnięty drzewostanem z dominacją olchy czarnej i domieszką 
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brzozy wkraczającą w miejscach suchszych (fot. 4). 

 

Fot. 2. Bór mieszany w rejonie opracowania (fot. Katarzyna Zaczkiewicz) 

 

Fot. 3. Młodnik brzozowy (fot. Katarzyna Gołembnik) 
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Fot. 4. Olchy i brzozy w rejonie okresowego oczka wodnego (fot. Katarzyna Gołembnik) 

W składzie drzewostanu sosnowego spotyka się najpełniejszy przekrój wiekowy. Są to drzewa młode 
<20 lat oraz siewki i podrost w wieku 1-10 lat a także liczne dorodne duże i stare drzewa powyżej 50 lat w tym 
okazy wielopniowe i drzewa o obwodzie pni powyżej 1,5 m spotyka się także okazy o obwodzie ponad 2 m.  
Są to pozostałości starego boru sosnowego, a sosny o obwodach pni 150-280 cm to najcenniejsze drzewa  
na terenie opracowania. Wg tabeli wiekowej drzew opracowanej przez prof. dr Longina Majdeckiego,  
a zredagowanej przez dr Jacka Borowskiego /SGGW/, dla sosny o obwodzie pnia na wys. pierśnicy równemu 
280cm, (średnica wyliczona to 89,12cm) daje podstawy do określenia wieku takiego drzewa na >120 lat.  

Takie okazy starych sosen spotyka się na terenie w części północnej, wschodniej, a w centralnej tworzą 
one 2 nasadzenia pasmowe prawdopodobnie powstałe jako granica starego wyrębu, a nie jest to planowo 
uformowane nasadzenie alejowe. Jednak w takiej formie mogłoby zostać obecnie zaaranżowane. W części 
południowo-wschodniej znajduje się lokalnie najcenniejszy jednolity fragment drzewostanu sosnowego  
z drzewami o pierśnicach powyżej 1 m z charakterystycznym udziałem okazów wielodniowych. 

Teren w większości znajduje się w obrębie siedlisk boru mieszanego na skraju północno zachodnim 
boru świeżego. Tereny zabagnione w kręgu olsów: porzeczkowego (Ribeso nigri-Alnetum) o strukturze wyraźnie 
kępkowej lub olsu torfowcowego (Sphagno squarrosi – Alnetum) związanego z wysokim poziomem stale 
stagnujących wód.  

W enklawach starego boru sosnowego pojedyncze drzewa osiągają rozmiary miedzy 150-200 cm 
obwodu. Jest to wiec drzewostan ponad 80 letni. Na terenie opracowania dominują 4 podstawowe gatunki 
lasotwórcze: 

1. Sosna zwyczajna (w 3 grupach wiekowych >75 lat, 60 i 50 lat)  

2. Brzoza brodawkowata (50 lat i młodniki poniżej 15 lat)  

3. Olsza czarna (45 lat)  

4. Topola-osika (35 lat)  

Domieszka dla tych gatunków są pojedyncze egzemplarze gruszy polnej, i wierzby białej. Natomiast  
w warstwie podszytu dominują: 

1. dąb szypułkowy  

2. jałowiec pospolity  

3. kruszyna,  

4. kalina,  
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5. wierzba,  

6. dereń,  

7. jeżyna i malina 

Jeżyny występują niezwykle pospolicie, tworząc trudne do pokonania zarośla i kępy porastają dno lasu 
tworząc niekiedy (dzięki podziemnym kłączom i rozłogom) zwarty kobierzec uniemożliwiający m.in. naturalne 
odnawianie się drzewostanu. Gatunkiem typowym dla tej grupy jest Rubus fruticosus.  

W warstwie runa widoczne w tym sezonie są rośliny zimotrwałe, nieliczne jagodniki, mchy, trawy  
i turzyce, widłak goździsty (lokalnie) (fot. 5) oraz zaschnięte rośliny zielne jednoroczne (ostrożeń, jastrzębiec)  
i byliny. 

 

Fot. 5. Widłak goździsty (fot. Katarzyna Gołembnik) 

Na uwagę zasługuje fakt, że runo jest zdominowane przez warstwę jeżyn, utrudniająca sukcesje innych 
gatunków a także proces odnawiania lasu. Warstwa podszytu jest miejscami znikoma i słabo wykształcona, nie 
licząc lokalnych odnowień dębowych. Uboga sekcja krzewów i podszytu składa się głownie z: kruszyny, kaliny 
koralowa, jałowca pospolitego, jeżyny, maliny, derenia białego, wierzby kruchej, nielicznych paproci  
i fragmentów jagodników. 

Gatunki chronione 
 Na terenie opracowania udało się potwierdzić występowanie nielicznych gatunków chronionych roślin 
są to:  
1. Widłak goździsty, babimór (Lycopodium clavatum L.) Stwierdzono 2 niewielkie kępy o wymiarach 0,5x 0,6m 

oraz 0,4x0,6m. – ochrona częściowa od 2015 (fot. 5).  
2. Jaskier wielki (Ranunculus lingua) ochrona częściowa (fot. 6).  
3. Fiołek torfowy (Viola epipsila) – ochrona ścisła (fot. 7). 
4. Fiołek bagienny (Viola uliginosa) – ochrona ścisła.  
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Fot. 6. Jaskier wielki (fot. Katarzyna Gołembnik) 

 
Fot. 7. Fiołek torfowy (fot. Katarzyna Gołembnik) 

6.10 Fauna 

Niewielki areał leśny poprzedzielany polanami i otoczony użytkami zielonymi przyciąga gatunki typowe 
dla ekotonu, brak wysokich starych drzew powoduje, że nie jest to miejsce lęgu dla dużych ptaków i ptaków 
drapieżnych a raczej dobre środowisko dla drobnych ptaków śpiewających. W przeważającej części terenu brak 
gęstego podszytu jedynie łany malin i jeżyn dają miejsce schronienia dla saren, co potwierdziła wizja w terenie 
gdzie w północnej części znaleziono legowiska i zaobserwowano 4 sztuki z tego gatunku. Dzik pojawia się na 
terenie tylko nielicznie i przejściowowzględu na małą ilość ich ulubionej karmy – żołędzi pod koronami 
owocujących dębów. Drzewa z gatunku dąb są w młodym wieku i jeszcze nie owocują zbyt intensywnie. Ślady 
dzików, buchtowiska (miejsca żerowania) koncentrowały sięzatem na obrzeżach terenu w miejscach 
sąsiadujących użytków rolnych. Dojrzały drzewostan sosnowy jest natomiast miejscem żerowania dzięciołów,  
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z których zaobserwowano aż 4 gatunki, dzięcioła zielonego, dzięcioła czarnego, dzięcioła pstrego i dzięciołka. 
Gest zarośla jeżyn i tarniny są dogodnym miejscem lęgu dla drobnych ptaków śpiewających sikor, pokrzewek, 
muchołówek i cierniówki. W wyższym drzewostanie olchowym i osikowym pojawia się wilga i kukułka.  
W pobliżu na terenu na żerowisku zaobserwowano żurawie a w przelotach także czajki i samotniki. 

 Ssaki  
 Gęste zarośla jeżynowe tworzące na prawie cały ternie obronną i trudną do przebycia barierę rosną  
w warstwie niskiego podszytu i wyższego runa są ostoją i miejscem regularnego wypoczynku i bytowania saren. 
Ogólne obserwacje pozwalają wstępnie oszacować populacje bytującą stale na badanym terenie na licząca 
około 6-10 szt.  

Na północno – zachodnim krańcu na piaszczystym wzniesieniu są liczne ślady bytowania lisa (tropy 
odchody, zapach znaczenia ternu ) Widoczne otwory nor prawdopodobnie w chwili obecnej nie są użytkowane 
ale ten fragment terenu znajduję się niewątpliwie w aktualnym rewirze bytowym gatunku. 

 Ślady ssaków:  
1. Kuna leśna (obserwacja 1 osobnika i odcisk łap).  
2. Lis (odcisk łap, nora, odchody) (fot. 8). 
3. Dzik (nieliczne buchtowiska, odciski racic). 
4. Sarna (4 sztuki obserwacja, liczne ślady racic, odchody, otarcia drzew) (fot. 9). 
5. Pies (liczne odciski łap na duktach i drogach).  
6. Zając (odchody na terenie łąki w części wschodniej).  
7. Jeleń (liczne tropy na duktach). (fot.10). 
8. Borsuk (nie potwierdzona obecność – prawdopodobnie opuszczona nora).  
 

 

Fot. 8. Nora lisa (fot. Katarzyna Gołembnik) 



 

 33 

 
Fot. 9. Trop sarny (fot. Katarzyna Gołembnik) 

 

Fot. 10. Trop jelenia (fot. Katarzyna Gołembnik) 

 Ptaki  
 Większość dzikich ptaków w Polsce podlega ochronie gatunkowej, wyjątkiem są łowne bażanty i kaczki 
oraz niektóre gat. ptaków w miastach. Na inwentaryzowanym terenie na uwagę zasługują pojawiające się  
w pobliżu terenu opracowania żurawie i samotniki związane ze środowiskiem olsów i zabagnień. Ptaki 
zaobserwowane na terenie opracowania i w jego rejonie: 
1. Myszołów - przelatujący nad terenem otwartym w sąsiedztwie terenu opracowania.  
2. Kruk - kilkukrotna obserwacja ptaków w przelocie nad terem i otoczeniem gatunek osiadły możliwie 

lęgowy w okolicy.  
3. Dzięcioły: zielony (identyfikacja głosowa), czarny (głos i obserwacja), dzięcioł pstry (głos i obserwacja), 

dzięciołek głos i obserwacja.  
4. Sójki, (gatunek osiadły). 
5. Sikory: modra, uboga, czarnołbista, bogatka, wszystkie gatunki sikor występują w grupach mieszanych ale 

wykazują już zachowania godowe tj. pierwsze śpiewy godowe, spotyka się jeszcze grupy stad zimujących. 
(fot. 11).  
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6. Żuraw para poza terenem opracowania na żerowisku w terenie otwartym w obniżeniu po południowej 
stronie w odległości około 400 m do terenu opracowania. Para ptaków prawdopodobnie już w obszarze 
tegorocznego rewiru lęgowego obserwowana poza terem ścisłego opracowania widoczna w otwartej 
przestrzeni polno łąkowej po zachodniej stronie. Podmokły fragment olchowo bagienny jest potencjalnym 
miejscem lęgowym dla żurawia.  

7. Czyżyk - stada zimowe żerujące w koronach drzewostanu olchowego.  
8. Gil.  
9. Kowalik gatunek zimujący i osiadły w rewirze lęgowym.  
10. Mysikrólik – widoczny jeszcze w mieszanych zimowych grupach ptaków z sikorkami.  
11. Pełzacz leśny – samiec śpiew godowy- gatunek osiadły.  
12. Trznadel - samce o zachowaniach rewirowych typowych dla początku pory godowej. (fot.13). 
13. Dzięcioł duży.  
W okolicy około 500 m także zaobserwowano w czerwcu młode osobniki mewy śmieszki (Chroicocephalus 
ridibundus) żerujące na polach w kierunku zachodnim. 

 

Fot. 11. Sikora czarnołbista (fot. Katarzyna Gołębnik) 
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Fot. 12. Gniazdo drozda śpiewaka (fot. Katarzyna Gołębnik) 

 

Fot. 13. Trznadel (fot. Katarzyna Gołębnik) 

 

 Gady i płazy 

W rejonie opracowania zinwentaryzowano następujące gatunki gadów i płazów: 
1. Jaszczurka zwinka. (fot. 14). 
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2. Ropucha szara. 
3. Żaba moczarowa (chroniona). 
4. Żaba trawna. ( 
5. Rzekotka drzewna (chroniona). (fot. 15). 

 

Fot. 14. Jaszczurka zwinka (fot. Katarzyna Gołębnik) 

 

Fot. 15. Rzekotka drzewna(fot. Katarzyna Gołębnik) 

Bezkręgowce 

W rejonie opracowania zinwentaryzowano następujące gatunki bezkręgowców: 
1. Dostojka selene. 
2. Polowiec szachownica. (fot. 16). 
3. Przestrojnik jurtina. 
4. Przplatka didyma. 
5. Zorzynek rzeżuchowiec. (fot. 17). 
6. Mrówka rudnica. 
7. Pióronóg. (fot. 18).  
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 Fot. 16. Polowiec szachownica (fot. Katarzyna Gołębnik)  

 

Fot. 17. Zorzynek rzeżuchowiec  na Mniszku lekarskim(fot. Katarzyna Gołębnik)  



 

 38 

 

Fot. 18. Ważka - samiec pióronoga (fot. Katarzyna Gołębnik)  

6.11 Krajobraz 

Na ogólną fizjonomię krajobrazu wpływa ukształtowanie terenu, wartości przyrodnicze (szata 
roślinna), sposób użytkowania terenu oraz wartości kulturowe. Tereny objęte opracowaniem są monotonne 
oraz ubogie w struktury geomorfologiczne i nie posiadają istotnych osobliwości wizualnych, przyrodniczych jak 
i antropogenicznych. Krajobraz nie jest również unikalny w stosunku do krajobrazu gminy. W krajobrazie 
dominują rozległe otwarte przestrzenie z polami ornymi i mało powierzchniowymi lasami. Krajobraz pól jest, 
więc zdecydowanie otwarty i jednolity. 

Teren objęty zmianą studium jest niezabudowany. Krajobraz terenu opracowania zdominowany jest 
przez zbiorowiska leśne i szuwarowe, a w części suchej przez psiary i spontaniczne odnowienia boru oraz 
pionierskie monokultury brzozy na nieużytkach. Wschodnią granicę stanowi teren otwarty łąki. Teren nie ma 
wyraźnie zaznaczonych różnic wysokości. Otoczy jest przez tereny otwarte użytków rolnych pól i łąk. Wewnątrz 
wyróżniają się trzy typy zbiorowisk roślinnych. Boru mieszanego, suchej murawy przechodzącej w psiar i olsu. 
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Fot. 19. Widok na teren opracowania od strony wschodniej (fot. Katarzyna Zaczkiewicz) 

 

 

Fot. 20. Widok na otoczenie terenu opracowania w kierunku północno-wschodnim (fot. Katarzyna Zaczkiewicz) 
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6.12 Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne stanowią obszary mało przekształcone przez człowieka, są to przede wszystkim 
lasy i doliny rzeczne oraz większe zespoły zieleni półnaturalnej, będące szlakami komunikacyjnymi dla zwierząt, 
a w większym przedziale czasowym – również dla roślin. W zależności od wielkości i długości, można mówić  
o korytarzach międzynarodowych i krajowych, regionalnych i lokalnych. 
 Utrzymanie powiązań ekologicznych pomiędzy ekosystemami, czyli korytarzy ekologicznych, jest 
istotne, bowiem jest jednym z warunków zachowania równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych 
procesów przyrodniczych, jednego z aspektów realizacji zrównoważonego rozwoju. Utrzymanie tych powiązań 
jest jednak w wielu przypadkach zagrożone przez różnego rodzaju przeszkody – bariery ekologiczne, 
przegradzające korytarze ekologiczne i utrudniające przemieszczanie się organizmów. Barierami ekologicznymi 
są drogi, linie kolejowe, linie energetyczne, zapory na rzekach, odcinki rzek o silnie zanieczyszczonych wodach, 
zwarta zabudowa, długie ogrodzenia i w końcu rozległe tereny pól uprawnych. 

Na podstawie analiz przyrodniczych, jak również szczegółowej inwentaryzacji przyrodniczej,  
w opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym zaznaczono przebieg korytarzy ekologicznych w rejonie 
terenu opracowania (Rys. 5). Ich przebieg znacznie różni się od wyznaczonego w obowiązującym SUiKZP 
systemu powiązań przyrodniczych. W obowiązującym studium w obręb korytarzy ekologicznych włączono na 
znacznych obszarach tereny użytkowane rolniczo. Oczywiście przez te tereny przemieszczają się różne gatunki 
zwierząt szczególnie te, dla których naturalnym środowiskiem życia są tereny pogranicza pół i lasów. Nie są 
jednak tereny kluczowe stanowiące schronienie i jednocześnie będącą szlakiem komunikacyjnym dla wielu 
gatunków roślin i zwierząt. 
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Rys. 5 
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7 Tendencje zmian środowiska przy braku realizacji zmiany studium 

W przypadku braku realizacji zmiany studium, na omawianym terenie zostanie zachowany aktualny 
sposób użytkowania tak, więc nie wystąpią istotne przekształcenia środowiska przyrodniczego. Z uwagi na 
warunki glebowe jest mało prawdopodobne aby na terenach niezalesionych podjęto użytkowanie rolnicze. 
Nastąpi dalszy rozwój sukcesji leśnej oraz rozwój zieleni spontanicznej. 

8 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu 

Najistotniejszym zagadnieniem z zakresu ochrony środowiska na terenie objętym zmianą studium jest 
właściwe użytkowanie lasów. Tereny te powinny zostać wyłączony z lokalizacji zabudowy kubaturowej. 
Powinny być tu stosowane ekstensywne formy wykorzystania rekreacyjno-wypoczynkowego.  

Na obszarze objętym zmianą studium znajdują się tereny, na których występują płytkie  
(do 2,0 m p.p.t.) wody gruntowe o zwierciadle swobodnym. Z uwagi na ich płytkie zaleganie oraz brak izolacji są 
one wrażliwe na zanieczyszczenia antropogeniczne. Dlatego tez niezwykle istotnym zagadnienie z punktu 
widzenia ochrony środowiska jest prowadzenie gospodarki ściekowej zapewniającej ochronę przed 
zanieczyszczeniem wód gruntowych. 

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

Na szczeblu międzynarodowym sformułowano zasadę trwałego i zrównoważonego rozwoju, często 
nazywaną także zasadą ekorozwoju. Według niej cele rozwoju gospodarczego służące zaspokojeniu potrzeb 
współczesnego społeczeństwa muszą być zgodne z zasadą zachowania przyrody dla przyszłych pokoleń. Stała 
się ona podstawą polityki państw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. W Traktacie z Maastricht 
sformułowano główne cele ochrony środowiska: 

 zachowanie, ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego, ochronę zdrowia 

człowieka,  

 racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,  

 wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwiązywania regionalnych i światowych 
problemów środowiska.  

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

 Energetyka: 

 ograniczenie poziomów emisji SO2 i NxOy do atmosfery, 

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

 Rolnictwo i leśnictwo: 

 utrzymanie podstawowych procesów naturalnych umożliwiających trwały rozwój 
rolnictwa, 

 ochrona gleb, wód i zasobów genetycznych, 

 zachowanie bioróżnorodności. 

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

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

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

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

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

 utrzymanie norm odnośnie jakości gleb określonych w przepisach szczegółowych,  

 ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz prowadzenia odpowiedniej 

gospodarki wodno-ściekowej określonej w przepisach szczegółowych,  

 ochrony powietrza określonych w przepisach szczegółowych,  

 utrzymanie norm odnośnie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 
określonych w przepisach szczegółowych, 

 prawidłowej gospodarki odpadam i określonej w przepisach szczegółowych, 

 ochrony korytarzy ekologicznych - zachowania i kształtowania ich drożności 
ekologiczno-przestrzennej, 

 utrzymania procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, różnorodności 
biologicznej, 

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

utrzymania i przywracania do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, 

 ochrony dzikiej fauny i flory oraz siedlisk naturalnych, 

 lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko, obszarów  
o szczególnych walorach przyrodniczych, optymalizacji potrzeb transportowych, 
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i zachowania proporcji pomiędzy 
terenami zainwestowanymi i biologicznie czynnymi. 

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły  

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

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

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

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

RDW w art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 

 zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód 
podziemnych, 

 zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych  

(z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW), 

 zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się 
rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek 
działalności człowieka. 

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

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

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:  

 brak efektów zasolenia występującego na skutek oddziaływania antropogenicznego 

(nadmierna eksploatacja wód podziemnych, ascenzja wód zasolonych), 

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

podziemnych 

 osiągnięciu celów środowiskowych przez wody powierzchniowe. 

Stan ilościowy wód podziemnych  

Głównym wyznacznikiem dobrego stanu ilościowego dla jednolitych części wód podziemnych jest 
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zapewnienie zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania przy długoterminowej 
średniorocznej wartości poboru z ujęć wód podziemnych.  

Dodatkowymi parametrami, które uwzględniane są w wyznaczaniu celów środowiskowych są:  

 poziom wód podziemnych nie podlega takim wahaniom, które mogłyby doprowadzić 
do niespełnienia celów środowiskowych przez wody powierzchniowe, o wystąpienia 
znacznych obniżeń zwierciadła wód podziemnych, o wystąpienia szkód  
w ekosystemach lądowych zależnych od wód podziemnych, 

 kierunki zmian krążenia wód podziemnych nie powodują intruzji wód słonych. 

W ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód podziemnych brane są pod uwagę 
wszystkie wyżej wymienione parametry dla oceny stanu chemicznego i ilościowego. 

Odstępstwa czasowe, czyli przedłużenie terminu realizacji zadań RDW do 2021 lub 2027 roku, można 
wyznaczyć dla części wód ze względu na: 

 brak możliwości technicznych wdrażania działań, 

 dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań, 

 warunki naturalne niepozwalające na poprawę stanu części wód. 

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

 brak możliwości technicznych wdrożenia działań, 

 dysproporcjonalne koszty wdrożenia działań. 

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

 nowych zmian w charakterystykach fizycznych jednolitych części wód, 

 nowych form zrównoważonej działalności gospodarczej człowieka. 

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

Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza rzeki Wisły nie formułuje konkretnych działań 
inwestycyjnych na terenie gminy Grębków w rejonach objętych zmianą studium - obowiązują wyżej 
wymienione, ogólne zasady działania. 

10 Prognozowane oddziaływania na środowisko 

10.1 Obszary prawnie chronione, różnorodność biologiczna, fauna, flora 

Teren objęty zmianą studium położony jest poza system obszarów prawnie chronionych. Odległość 
omawianego terenu od granic obszarów prawnie chronionych oraz nieistnienie powiązań przyrodniczych 
pomiędzy tymi obszarami, a terenem objętym zmianą studium gwarantuje brak oddziaływań planowanego 
zainwestowania na obszary przyrodnicze podlegające prawnej ochronie. 

Teren objęty zmianą studium położony jest poza systemem przyrodniczym gminy. Realizacja 
planowanego zainwestowania nie spowoduje oddziaływań na lokalne korytarze ekologiczne przebiegające  
w otoczeniu omawianego terenu. Nie nastąpi przerwanie ich ciągłości, zmniejszenie przestrzennego zasięgu,  
jak też ograniczenie ich funkcji przyrodniczej w wyniku wprowadzenia w ich obręb zanieczyszczeń powierza, 
wód, gruntów itd. 

Realizacja ustaleń zmiany studium spowoduje likwidację istniejących siedlisk w wyniku zabudowy 
terenów do tej pory niezainwestowanych (pól uprawnych oraz nieużytków, użytków zielonych). Nastąpi w tych 
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rejonach przekształcenie warunków przyrodniczych i ograniczenie różnorodności biologicznej. Zmniejszeniu 
ulegnie powierzchnia terenów biologicznie czynnych, zmniejszy się powierzchnia terenów, na których  
w naturalny sposób może zachodzić proces infiltracji wód opadowych. W wyniku realizacji zabudowy  
na terenach dotychczas użytkowanych rolniczo lub stanowiących tereny nieużytków rolniczych z roślinnością 
segetalną i ruderalną, nastąpi zmniejszenie powierzchni siedlisk, co może wiązać się ze zubożeniem świata 
roślin i zwierząt.  

Jednocześnie zgodnie z ustaleniami zmiany studium na terenie objętym opracowanie dopuszcza się   
w perspektywie czasowej przekształcenie istniejących lasów w parki leśne, dopuszcza się również realizację 
stawów oraz kanałów łączących te stawy. Sytuacja ta z całą pewnością spowoduje wprowadzenie nowych 
gatunków roślin, roślin ozdobnych oraz roślin związanych z wodami stojącymi i płynącymi. Obecnie szata 
roślinna terenu objętego zmianą studium charakteryzuje się dosyć ograniczoną różnorodnością tak, więc  
w wyniku realizacji zmiany studium szata roślinna terenu opracowania zostanie urozmaicona.  

Wprowadzenie nowej zabudowy oraz zdecydowane zwiększenie ilości ludzi przebywających  
na omawianym terenie spowoduje likwidację części miejsc bytowania lokalnej fauny. Zwierzęta, które nie będą 
miały umiejętności przystosowania się do nowych warunków bytowania przeniosą się prawdopodobne na inne 
tereny poddane mniejszej presji antropogenicznej. Wprowadzenie zabudowy i ogrodzeń na tereny otwarte 
spowoduje także ograniczenie możliwości migracji zwierząt. 

Jednocześnie wprowadzenie nowej zieleni urządzonej oraz terenów wód otwartych stworzy 
możliwości bytowania nowych gatunków zwierząt (głównie awifauny, płazów, gadów i bezkręgowców).  
W szczególności obszary  wód otwartych staną się bardziej atrakcyjne przyrodniczo niż był w okresie przed 
realizacją inwestycji .Powstanie układu zieleni związanej z wodami powierzchniowymi, co zaowocuje 
zwiększeniem wartości przyrodniczej obszaru inwestycji i spowoduje zwiększenie jego różnorodności. Taka 
zmiana, z pewnością korzystna dla populacji zwierząt występujących w rejonie inwestycji, spowoduje 
zwiększenie udziału gatunków preferujących nieco inne biotopy – zakrzewienia, śródpolne zadrzewienia, oraz 
gatunki tak zwanej strefy ekotonowej (przejściowej, w tym przypadku pomiędzy otwartymi obszarami rolnymi  
( polnymi), a zaroślami dolin rzecznych. 

Podsumowując należy stwierdzić, że końcowym efektem (po zakończeniu prac budowlanych) realizacji 
zmiany studium będzie zwiększenie różnorodności biologicznej omawianego terenu. 

10.2 Powietrze 

Obecnie na terenie objętym zmianą studium nie występują punktowe źródła emisji zanieczyszczeń 
powietrza, na przebiegającej drodze gruntowej (gminnej) w rejonie północnej granicy opracowania, praktycznie 
nie istniej ruch kołowy pojazdów tak, więc nie występują tu również liniowe źródła zanieczyszczeń powietrza. 

W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium na omawianym obszarze zostanie wprowadzona 
zabudowa (mieszkaniowa i usługowa) oraz wewnętrzne tereny komunikacyjne.  

Na wspomnianej wyżej drodze gminnej zdecydowanie zwiększy się ruch pojazdów samochodowych.  

Czyli realizacja zmiany studium spowoduje powstanie punktowych i liniowych źródeł emisji 
zanieczyszczeń powietrza. 

W aspekcie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami zmiana studium zachowuje ustalenia ze 
studium obowiązującego. W odniesieniu do terenu opracowania można przytoczyć następujące: 

 Do głównych kierunków działań zmierzających do ochrony ludności i środowiska przed szkodliwymi 
substancjami emitowanymi do atmosfery należy zaliczyć: 

 zwiększenie zużycia paliwa bezołowiowego, 

 ograniczanie emisji szkodliwych gazów i pyłów przez istniejące zakłady usługowe i rzemieślnicze, 
 ścisłe przestrzeganie przepisów o ochrony atmosfery w przypadku nowych inwestycji, 

 budowa ciepłowni dla całych osiedli z wykorzystaniem odpowiednich technologii zabezpieczających 
przed emisją szkodliwych gazów. 

   
 Ustalenia projektu zmiany studium nie spowodują wystąpienia ponadnormatywnych emisji 
zanieczyszczeń powietrza, chociaż w wyniku realizacji zmiany studium stan higieny atmosfery, w stosunku  
do sytuacji obecnej, pogorszy się. 
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 Istotne znaczenie dla zmniejszenia uciążliwości związanych z emisją zanieczyszczeń będzie miała nowa 
zieleń o charakterze parkowym. 
 
 W otoczeniu istniejących dróg w rejonie terenu opracowania, również stan higieny atmosfery pogorszy 
się w stosunku do sytuacji obecnej, jednak przewidywany na tych drogach ruch pojazdów samochodowych nie 
będzie generował ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza. 
 

W fazie budowy poszczególnych obiektów mogą wystąpić okresowe uciążliwe oddziaływania związane 
z emisją zanieczyszczeń powietrza. Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zależna od 
zastosowanych technologii robót, będzie stosunkowo niewielka, ograniczona do czasu budowy i z tendencją 
pochłaniania przez podłoże. Można, więc stwierdzić, że powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
zanieczyszczenia powietrza nie będą miały praktycznie żadnego wpływu na otaczający teren w odległościach 
większych niż kilkadziesiąt metrów od granic terenu budowy i od osi głównych ciągów transportowych.  

Ponadto nastąpi emisja składników spalin związana z pracą maszyn budowlanych i środków transportu 
dostarczających materiały budowlane, emisja pyłów z manipulacji materiałami budowlanymi i ewentualnie 
składników związanych masami asfaltowymi. Zanieczyszczenia te będą niewielkie, odwracalne, czasowe (krótko 
lub średnioterminowe), niekumulujące się w środowisku i nieuniknione w przypadku realizacji obiektów 
budowlanych. Niemniej jednak mieszkańcy okolicznych budynków mogą odczuwać krótkotrwały dyskomfort 
związany z nieznacznym pogorszeniem stanu higieny atmosfery. 

10.3 Hałas, wibracje i pola elektromagnetyczne 

Biorąc pod uwagę założenia projektu zmiany studium należy stwierdzić, że na omawianym terenie 
pojawią się punktowe i liniowe źródła emisji hałasu.  

Wprowadzenie nowej zabudowy, realizacja usług, realizacja nowych terenów komunikacyjnych, bardzo 
znaczące zwiększenie liczby osób przebywających na tym terenie bądź osób przyjeżdżających, korzystających  
z usług spowoduje pogorszenie klimatu akustycznego w stosunku do stanu istniejącego. Nie przewiduje się 
jednak, że nastąpią przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu zarówno na terenach objętych zmianą jak 
i na terenach przyległych. 

W czasie realizacji nowych obiektów będą występowały dwa główne źródła emisji hałasu: 

 maszyny budowlane o poziomie hałasu 80–100 dB(A); 

 środki transportu samochodowego o poziomie hałasu około 90 dB(A). 

Roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej. Poziom dźwięku spowodowany pracą 
maszyn budowlanych i urządzeń technicznych może spowodować krótkoterminowe przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego równoważnego w porze dziennej w terenie przyległym do granic terenu budowy. Hałas ten 
będzie charakteryzować duża dynamika zmian. 

Rzecz jasna w czasie realizacji nowych obiektów budowlanych nastąpi pogorszenie klimatu 
akustycznego związane z pracą maszyn budowlanych i środków transportu dostarczających materiały 
budowlane. Zmiana ta będzie jednak miała charakter czasowy (na czas prowadzenia robót), odwracalny, 
nieakumulujący się w środowisku i lokalizujący się raczej wokół skupionego frontu robót. Inwestor powinien 
zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne (przez co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) 
oraz nie powinien prowadzić robót w godzinach nocnych.  

Na pozostałych terenach nie przewiduje się wystąpienia uciążliwości związanych z wibracjami zarówno 
w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji obiektów. 

Realizacja zmiany studium nie spowoduje wystąpienia uciążliwości związanych z emisja pól 
elektromagnetycznych. 

10.4 Wytwarzanie odpadów 

Realizacja zmiany studium spowoduje powstanie nowego źródła wytwarzania odpadów. 

Na etapie prognozy do zmiany studium nie ma możliwości określenia dokładnych ilości i składu 



 

 48 

morfologicznego innych odpadów powstających na terenach projektowanej zabudowy.  

Na terenach projektowanych obiektów należy się spodziewać powstawania głównie odpadów z grupy: 

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

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

Mogą tu powstawać również odpady niebezpieczne, a wśród nich przede wszystkim: 
o 20 01 33 – baterie i akumulatory 
o 20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

 
Na terenach biologicznie czynnych powstawać będą: 

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

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

W tej grupie odpadów nie przewiduje się powstawania odpadów niebezpiecznych. 
 
Ostatnia grupa odpadów komunalnych to: 

 20 03 – inne odpady komunalne, 
a wśród nich: 

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

W tej grupie odpadów nie przewiduje się również powstawania odpadów niebezpiecznych. 
 
Poza tym na terenie objętym zmianą studium mogą powstawać: 

 15 01 – odpady opakowaniowe, 
a wśród nich: 

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

 
Dodatkowo istnieje prawdopodobieństwo powstawania odpadów z następujących grup: 

 odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych (02 02), 
 odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady 

pochodzenia roślinnego..... (02 03). 
 
Mniejsze znaczenie będą miały odpady należące w katalogu do grupy 16 (odpady nie ujęte w innych 

grupach), ale należy się spodziewać, że na terenie projektowanych obiektów w niewielkich ilościach będą 
powstawać odpady zaliczane do następujących podgrup: 

o produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia (16 03 80), 
o magnetyczne i optyczne nośniki informacji (16 80 01). 

 

Natomiast rodzaje innych odpadów powstających w obrębie projektowanej inwestycji, zleżeć będą od 
rodzajów zlokalizowanych na tym terenie obiektów usługowych.    
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W fazie prowadzenia robót budowlanych i rozbiórkowych będą powstawać; 

 odpady opakowaniowe (15 01),  

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

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

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

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

  gleba i ziemia (17 05),  

 odpady komunalne segregowane selektywnie (20 01). 

Ilość odpadów budowlanych przeciętnie w Polsce wynosi około 50 kg/m2 powierzchni zabudowy.  

Szczegółowe ilości wytwarzanych odpadów w oparciu o wskaźniki nagromadzenia wymaga dokładnych 
danych charakteryzujących prowadzone na danym terenie prace. Takie dane można uzyskać od władz 
odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń budowlanych. Dane muszą w pewnej mierze odzwierciedlać byłą, 
obecną i przyszłą działalność sektora budowlanego. 

Tab. 2  Przybliżony skład odpadów z sektora budowlanego  

(wg Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami – MOŚ) 

składnik % wagowy 

beton, cegły 57% 

drewno i inne materiały palne 5% 

papier, tektura, tworzywa sztuczne <1% 

metale 2% 

pozostałe odpady niepalne 3% 

pyły i frakcja drobna 26% 

asfalt 7% 

Powstające odpady przed przekazaniem ich odbiorcom będą czasowo gromadzone w celu uzbierania 
większych ich partii, w wyznaczonych miejscach. Szczególną uwagę należy zwrócić na sposób postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi. Odpady te powinny być gromadzone selektywnie, w pojemnikach posiadających 
szczelne zamknięcie zabezpieczające przed przypadkowym rozproszeniem podczas transportu, czynności 
załadunkowych i rozładunkowych. W planach realizacyjnych poszczególnych obiektów należy wyznaczyć 
miejsca zbiorczego gromadzenia odpadów przed przekazaniem ich odbiorcom: 

 miejsca na ustawienie kontenerów na odpady komunalne,  

 pomieszczenie chłodzone, na odpady resztek artykułów spożywczych, 

 miejsca (zgodnie z planowanym systemem gromadzenia odpadów) na ustawienie 
kontenerów do selekcji odpadów opakowaniowych oraz odbieranych odpadów 

poużytkowych, 

 pomieszczenia wydzielone, w których gromadzone będą odpady niebezpieczne. 

10.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

Teren objęty zmianą studium będzie źródłem powstawania: 

 ścieków bytowych, 

 ścieków komunalnych, 

 wód opadowych. 

Na etapie projektu zmiany studium brak jest dokładnych informacji dotyczących ilości powstających 
ścieków. Z reguły ścieki bytowe stanowią około 95% zużytej wody. Odnośnie ścieków komunalnych trudno  
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w tym momencie prognozować ich ilość i skład, z uwagi na brak szczegółowych informacji dotyczących 
charakteru działalności przyszłych obiektów usługowych.  

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

Tab. 3 Charakterystyka ścieków bytowych 

Wskaźnik zanieczyszczenia ścieków Jednostki Średnia wartość zanieczyszczeń 

Odczyn PH 7,49 

BZT5 g O2/m3 294 

ChZt g O2/m3 700 

Zawiesina ogólna g/m3 285 

Sucha pozostałość g/m3 1110 

Fosforany gPO4/m3 23 

Chlorki gCL/m3 79 

Tlen rozpuszczony gO2/m3 1,42 

Azot amonowy gNH4/m3 38,4 

Azot organiczny gNorg/m3 19,2 

Poza tym na terenie objętym zmianą stdium będą powstawały wody opadowe. Ilość wód opadowych 
można obliczyć na podstawie wzoru i współczynników podanych przez Imhoffa: 

Q = q x  x  x F  gdzie: 

F – powierzchnia spływu 

q – natężenie deszczu  130 l/s/ha 

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

 – współczynnik opóźnienia 0,78 

Z uwagi na brak informacji odnośnie powierzchni terenów zadaszonych, powierzchni dróg i parkingów 
oraz terenów zielonych, na obecnym etapie nie można podać nawet szacunkowych ilości powstających wód 
opadowych. Należy zaznaczyć, że wody opadowe z terenów będą zanieczyszczone, co niewątpliwie wymagać 
będzie zastosowania odpowiednich urządzeń podczyszczających. Główne zanieczyszczenia wód opadowych to: 

 zawiesiny ogólne, 

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

 trudno rozkładalna materia organiczna wyrażona w ChZT, 

 zanieczyszczenia bakteriologiczne. 

Obowiązujące regulacje prawne wymuszają już podczyszczanie wód opadowych w zakresie Zog i EE, 
przynajmniej w przypadku obszarów przemysłowych i silnie zurbanizowanych. Nie występuje jeszcze 
obligatoryjny obowiązek usuwania ChZT, czy zanieczyszczeń bakteriologicznych, jednak w ośrodkach, w których 
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jedynym odbiornikiem ścieków opadowych jest odbiornik chroniony coraz częściej spotyka się decyzje 
wodnoprawne wymuszające podczyszczanie wód opadowych np. do jakości II klasy czystości. 

Odbiorniki ścieków  

Projekt zmiany studium określa zasady gospodarki ściekowej zgodnie z obowiązującym studium, czyli:  

Przyjęte kierunki rozwoju gospodarki ściekowej mają na celu: 

 zorganizowanie zbiorczych systemów odprowadzania ścieków sanitarnych w celu 
zrównoważenia zaawansowanego systemu wodociągowania terenu Gminy  
z wyposażeniem go w urządzenia do odprowadzania i oczyszczania ścieków, 

 oczyszczanie wszystkich powstających na terenie Gminy ścieków do parametrów 
wymaganych w przepisach prawnych dotyczących warunków wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi. 

Zakłada się rozwiązania gospodarki ściekowej na terenie Gminy, obejmujące: 

 budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Grębków oraz 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, 

 budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gałki oraz systemu kanalizacji zbiorczej dla 
wsi: Gałki i Kopcie; 

 dowożenie ścieków z pozostałych miejscowości do oczyszczalni ścieków lub rozwiązania 
lokalne - budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych wsiach. 

Rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie pozostałych miejscowości (czyli, także dla terenów 
objętych zmianą studium) może być zrealizowane w następujących wariantach:  

 w systemie rozproszonym z zastosowaniem indywidualnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków, 

 w oparciu o planowane oczyszczalnie ścieków poprzez dowożenie ścieków taborem 
asenizacyjnym ze szczelnych zbiorników bezodpływowych na terenie posesji, 

 docelowo poprzez wykonanie podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji 
doprowadzającego ścieki do planowanych oczyszczalni ścieków. 

W każdym wariancie gospodarki ściekowej, także na terenach wsi przeznaczonych do skanalizowania, 
dopuszcza się pozostawienie gospodarstw, szczególnie położonych na terenach zabudowy 
rozproszonej, poza zasięgiem zbiorczej kanalizacji sanitarnej. 
Dla terenów tych dopuszcza się alternatywnie: 

 gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i dostarczanie ich 
transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków, 

 budowę lokalnych systemów oczyszczania ścieków (oczyszczalni przydomowych)  
z zachowaniem określonych w przepisach prawnych warunków ich lokalizacji oraz 
wymaganej efektywności w zakresie jakości oczyszczonych ścieków. 

 Tereny zabudowy usługowej i produkcyjno- usługowej planuje się objąć zbiorowym systemem 
odprowadzania i oczyszczania ścieków, o ile taki system jest planowany na danym terenie, z zastrzeżeniem 
zapisów dotyczących przyjmowania ścieków przemysłowych do kanalizacji gminnej. 
 Jeśli ścieki z tych terenów nie mogą być wprowadzane do kanalizacji gminnej, dla terenów tych 
obowiązują rozwiązania indywidualne (oczyszczalnie lokalne lub szczelne zbiorniki bezodpływowe). 
 
 Biorąc pod uwagę usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, jego skalę oraz panując na omawianym 
terenie warunki hydrogeologiczne, w niniejszej prognozie rekomenduje się budowę lokalnych systemów 
oczyszczania ścieków.  
 Odnośnie wód opadowych obowiązujące studium ustala, co następuje:  
 Odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych przewiduje się do wód powierzchniowych 
lub do gruntu, z zachowaniem warunków określonych w przepisach prawnych. 
 Na terenach produkcyjno-usługowych lokalizacja zakładów wymaga rozwiązania gospodarki ściekowej 
oraz wodami opadowymi powstającymi na terenie tych zakładów.  
 Wody opadowe odprowadzane z terenów zanieczyszczonych powinny być podczyszczane zgodnie  
z przepisami prawa wodnego. 
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10.6 Osuwanie się mas ziemi 

Brak zagrożeń. 

10.7 Zagrożenie powodzią 

Brak zagrożeń. 

10.8 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Zgodnie z art. 3 ust. 23 ustawy Prawo ochrony środowiska, pod pojęciem poważnej awarii rozumie się 
zdarzenie, w szczególności powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 
powstania zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

W świetle zapisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 29 stycznia 2016 r.  
w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje  
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, oceniana inwestycja, nie jest zaliczana do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej i nie zachodzi w jego przypadku konieczność określenia przewidywanego 
oddziaływania na środowisko wskutek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 Niemniej jednak sytuacja taka zawsze może wystąpić w obrębie terenów komunikacyjnych. Zawsze 
istnieje możliwość zajścia awarii transportowej w wyniku, której nastąpi na przykład eksplozja paliwa lub jego 
wyciek. Skutki takiej awarii są trudne do przewidzenia, ale w każdym przypadku mogą być powodem 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, częściowej degradacji szaty roślinnej jak również może 
stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 
 Zapobiegać tego typu przypadkom można jedynie jak poprzez właściwą specyfikacją użytkowania dróg 
wewnętrznych i dróg dojazdowych, właściwą inżynierią ruchu i prewencją. 

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które w dużym stopniu 
eliminują ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń, nie zawsze mogą uchronić przed sytuacjami 
trudnymi do przewidzenia bądź wręcz nieprzewidywalnymi, mogącymi spowodować trwałe bądź czasowe 
straty w środowisku naturalnym i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Brak właściwego nadzoru nad urządzeniami oraz regularnie prowadzonej konserwacji może 
doprowadzić do awarii, takich jak np. wyciek olejów lub paliwa, które jednakże zdarzają się niezmiernie rzadko, 
ale ich skutki dla środowiska w miejscu awarii mogą być znaczące. Należy jednak podkreślić, że w przypadku 
wystąpienia takiej awarii, zasięg ewentualnego zanieczyszczenia środowiska będzie miał charakter lokalny i nie 
będzie zagrażał cennym ekosystemom występującym w rejonie obszaru objętego zmianą studium. 

10.9 Powierzchnia terenu, grunty i gleby, złoża surowców naturalnych 

Na terenie przeznaczonym pod lokalizację zabudowy przekształcenia naturalnej rzeźby terenu będą 
miały charakter trwały. Obszar objęty zmianą studium charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą, nie 
występują tu drobne formy morfologiczne, które w wyniku planowanego zainwestowania uległyby degradacji.  
Na obszarach przeznaczonych pod nowe zainwestowania, należy się spodziewać powstawania nasypów  
z gruntu wybranego pod fundamenty nowych obiektów budowlanych oraz z wykopów pod urządzenia 
podziemnej, naziemnej infrastruktury technicznej jak również takich obiektów jak stawy i kanały. Prace ziemne 
będą na ogół dotyczyć strefy przypowierzchniowej gruntu, a grunt z wykopów budowlanych będzie 
prawdopodobnie częściowo wywożony oraz w części będą z niego formowane nasypy na miejscu. W efekcie 
końcowym tych prac powierzchnia terenu zostanie miejscami podniesiona, bez zasadniczego wpływu na jego 
ogólną konfigurację. Zakres przekształceń rzeźby terenu (jego nadsypania) będzie w znacznym stopniu zależał 
od głębokości posadowienia obiektów budowlanych, która na etapie zmiany studium nie jest określona.   

Każdorazowo przy realizowaniu inwestycji budowlanej trwale związanej z gruntem widoczne będą 
zmiany w topografii terenu na etapie budowy obiektów i infrastruktury – działania krótkotrwałe związane 
z realizacją obiektów. Po zakończeniu prac budowlanych zmiany w ukształtowaniu terenu nie będą 
kontrastowały z przyległymi obszarami. 
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W wyniku realizacji ustaleń zmiany studium nastąpi ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej.  
W strefie przeznaczonej pod nowe tereny komunikacyjne powierzchnia biologicznie czynna zostanie całkowicie  
zlikwidowana. 

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

Na terenach przeznaczonych pod nową zabudowę pokrywa glebowa ulegnie degradacji.  

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

Na terenie objętym zmianą studium nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych. 

10.10 Warunki wodne 

Wody powierzchniowe 

W granicach obszaru objętego zmianą studium, jedyne przejawy wód powierzchniowych to okresowo 
tworzące się w zagłębieniach terenu niewielkie zbiorniki. Zbiorniki te tworzą się w czasie intensywnych opadów 
i roztopów, w okresach suchych zanikają. W wyniku planowanego zainwestowania prawdopodobna jest 
likwidacja tych okresowych zbiorników, która będzie wynikała z częściowego uszczelnienia podłoża, możliwości 
wyrównania terenu – zasypanie niewielkich zagłębień, w których gromadzi się woda oraz prawdopodobnego 
zdrenowania lokalnych nadglinowych poziomów wód gruntowych (tzw. wierzchówek).  

Jednocześnie zmiana studium dopuszcza na omawianym obszarze budowę stawów i kanałów,  
w przypadku realizacji tego typu inwestycji na terenie objętym zmianą studium zostaną sztucznie utworzone 
tereny wód powierzchniowych. 

Wody podziemne 

Na terenie opracowania nie występuje w strefie przypowierzchniowej jeden ciągły poziom wód 
gruntowych – świadczy o tym szczegółowe rozpoznanie na podstawie wykonanych tu kilkuset sond 
badawczych. 

Występują tu tzw. wierzchówki, zwierciadło zalega bardzo płytko na głębokości do 1,0 m p.p.t., 
miejscami na powierzchni terenu. Są to poziomy bardzo mało zasobne, pojawiające się okresowo, podczas 
dłuższych okresów bezdeszczowych całkowicie zanikają. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie  
w wyniku uszczelnienia podłoża oraz drenażu, poziomy wierzchówek prawdopodobnie zanikną.  

Poza wierzchówkami na omawianym terenie istnieją izolowane poziomy sródglinowe. Są to wody 
występujące w soczewkach osadów przepuszczalnych wśród glin. Ich zasilanie odbywa się poza terenem 
opracowania, są one mało wrażliwe na zmiany warunków atmosferycznych. Zmiana studium nie wskazuje 
konkretnych lokalizacji obiektów budowlanych, jak również nie definiuje głębokości ich posadowienia. Dlatego, 
też na etapie prognozy do zmiany studium nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w wyniku realizacji 
planowanej zabudowy będzie zachodziła konieczność przeprowadzania odwodnień wykopów. Sytuacji takiej 
nie można wykluczyć. Jeśli zaistnieje konieczność wykonywania odwodnień w poziomach śródglinowych nie 
będą zachodziły znaczące oddziaływania na wody gruntowe. Biorąc pod uwagę zasobność omawianych 
poziomów, oraz skalę planowanych przedsięwzięć można stwierdzić, że odwodnienia będą krótkotrwałe, będą 
miały niewielki zasięg. Jak wspomniano wyżej obszar zasilania tych poziomów znajduje się poza terenem 
opracowania, więc ewentualne odwodnienia będą odwracalne. Realizacja zabudowy nie doprowadzi  
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do trwałego obniżenia zwierciadła w poziomach śródglinowych lub ich likwidacji. Wody z odwodnień tych 
poziomów powinny być zrzucane do planowanych stawów lub kanałów. 

W strefach zalegania od powierzchni osadów przepuszczalnych o znacznej miąższości (zachodnia  
i centralna część terenu opracowania) występują poziomy wodonośne o zwierciadle swobodnym. Zwierciadło 
układa się na zmiennych głębokościach od około 1,5 m p.p.t. do ponad 3,0 m p.p.t. Poziomy te są zasilane 
poprzez dopływ wód z terenów sąsiednich jak również na terenie objętym opracowaniem poprzez infiltrację 
wód opadowych. Wprowadzenie zabudowy i uszczelnienie terenu nie spowoduje obniżenia poziomu 
zwierciadła, gdyż ich zasilanie odbywa się przez dopływ z terenów sąsiednich, poza tym pomimo częściowego 
uszczelnienia podłoża i tak przeważająca wód opadowych będzie kierowana do gruntu. W przypadku lokalizacji 
w tych strefach obiektów budowlanych może dojść do konieczności przeprowadzania odwodnień wykopów.  
Z uwagi na dosyć dużą zasobność tych poziomów i stały napływ wód gruntowych , odwodnienia będą odbywały 
się dłuższych przedziałach czasowych niż w przypadku poziomów środglinowych. Biorąc pod uwagę budowę 
geologiczna tego terenu (poziomy o zwierciadle swobodnym występują w wypełnionych osadami 
przepuszczalnymi dosyć wąskich zagłębieniach w glinach) zasięg przestrzenny odwodnień nie będzie duży. 
Odwodnienia będą miały charakter odwracalny, po zakończeniu odwodnień zwierciadło stopniowo powróci do 
pierwotnego poziomu. Wody z odwodnień tych poziomów powinny być również zrzucane do planowanych 
stawów lub kanałów. 

Wspomniane stawy i kanały będą też miały lokalnie pewien wpływ na wody gruntowe. Jeśli obiekty te 
będą zlokalizowane w strefach występowania wierzchówek, wody te zostaną zdrenowane. W rejonach 
występowania wód gruntowych o zwierciadle swobodnym, oddziaływanie tych obiektów zależeć będzie  
od położenia wód w stawach i kanałach, z dużym prawdopodobieństwem należy przyjąć, że obiekty te będą 
miały charakter drenujący. Tak, więc na terenach przyległych do stawów i kanałów, poziom swobodnego 
zwierciadła wód gruntowych nieco się obniży, również wyniku realizacji tych budowli zostanie wymuszony 
kierunek spływu wód gruntowych ku tym obiektom. 

Na terenach, gdzie od powierzchni zalegają osady słabo przepuszczalne o dużej miąższości pozbawione 
wód gruntowych, realizacja stawów i kanałów pozostanie bez wpływu na te wody. 

W zmianie studium na terenie opracowania dopuszcza się realizację dolesień oraz zieleni o charakterze 
parkowym. Zwiększenie udziału zielni wysokiej spowoduje ograniczenie spływu powierzchniowego wód 
powierzchniowych, zwiększenie retencji gruntowej, a tym samym możliwe jest lokalnie niewielkie podniesienie 
poziomu wód gruntowych. 

Zmiana studium nie precyzuje sposobu zaopatrzenia planowanych obiektów w wodę. Jeśli teren 
opracowania zostanie włączony w system gminnej sieci wodociągowej, to realizacja planowanego 
przedsięwzięcia pozostanie bez wpływu na wody podziemne w rejonie terenu objętego zmianą studium. Jeśli 
natomiast będą realizowane indywidualne ujęcia wód podziemnych na potrzeby funkcjonowania planowanej 
inwestycji, również nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na wody podziemne. Woda będzie pobierana 
z poziomów głębszych niż wyżej omówione, prawdopodobnie z pierwszego użytkowego poziomu.  
 Górny poziom podglinowy występuje powszechnie na obszarze gminy, stanowiąc główny użytkowy 
poziom wodonośny. Poziom ten występuje w postaci szeregu warstw, soczew i klastycznych wypełnień kanałów 
subglacjalnych lub dolin rzecznych pozostających w kontakcie hydraulicznym poprzez liczne okna 
hydrogeologiczne w obrębie utworów słabo przepuszczalnych. Jest to poziom o napiętym zwierciadle wody ,  
o znacznej zasobności. Głębokość, na jakiej zalega na ogół zawiera się w przedziale od 15 do 50 m.  

Na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje się lokalizacji obiektów o dużej wodochłonności, 
pobór z pierwszego użytkowego poziomu nie spowoduje oddziaływań na stan ilościowy wód podziemnych.  

Teren opracowania położony jest w granicach GZWP. 

Realizacja zmiany studium nie spowoduje oddziaływań na stan ilościowy i jakościowy wód Głównego 
Zbiornika Wód Podziemny. Realizacja ustaleń zmiany studium nie będzie również stanowiła zagrożenia dla 
osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W trakcie budowy poszczególnych obiektów istnieje potencjalne niebezpieczeństwo zanieczyszczenia 
gruntów substancjami ropopochodnymi pochodzącymi ze sprzętu budowlanego i środków transportu 
(potencjalne mikrowycieki olejów przekładniowych, silnikowych, paliwa, itp.). Na znacznej części terenu 
opracowania występuje płytki, nieizolowany poziom wód gruntowych. Aby zminimalizować niebezpieczeństwo 
skażenia zaplecze budowy, na którym będzie parkował ten sprzęt powinno zostać zorganizowane (okresowo na 
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czas trwania prac budowlanych) na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną. Oprócz 
tego stan sprzętu budowlanego i środków transportu powinien być na bieżąco monitorowany. Pozwoli to na 
szybkie wykrywanie i eliminację nieszczelności, skutkujących wyciekami ropopochodnych. Zminimalizuje to 
potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Ustalenia zmiany studium zapewniają ochronę wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ściekami 
bytowymi, komunalnymi oraz zanieczyszczonymi wodami opadowymi. 

10.11 Warunki klimatyczne 

Teren objęty opracowaniem może znaleźć się z strefie, w której mogą wystąpić negatywne skutki 
wynikające ze zmian klimatu. Według strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020, do najważniejszych negatywnych skutków zaliczyć należy niekorzystne zmiany 
warunków hydrologicznych, zwiększenie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych  
i katastrof (silne wiatry, incydentalne trąby powietrzne, wyładowania atmosferyczne).  

Zagrożeń klimatycznych nie można rozpatrywać w skali lokalnej, a raczej na poziomie stref,  
czy regionów. Mimo to można stwierdzić, że w najbliższych latach w rejonie opracowania, jak i całego kraju 
można spodziewać się wzrostu okresów upalnych, spadek liczby dni z okresami mroźnymi.  

W konsekwencji w centralnej Polsce, a tym samym na terenie opracowania można spodziewać się 
wzrostu częstotliwości opadów ulewnych. 

W przypadku obszaru objętego zmianą studium, w skali lokalnej można jedynie mówić o zmianach 
topoklimatu. Obszary, na których występuje zagęszczenie zabudowy zagrożone są wzrostem koncentracji 
zanieczyszczeń powietrza, w tym pyłu zawieszonego. Powoduje to powstawania tzw. wyspy ciepła, tj. obszaru  
o podwyższonej temperaturze w stosunku do obszarów sąsiednich.  

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia oraz wskazany w prognozie zasięg oddziaływania nie 
wpłynie ono na zmiany klimatu. Na terenie objętym zmianą studium wystąpi zjawisko emisji gazów 
cieplarnianych. Natężenie będzie zmienne w czasie, ale w całym okresie istnienia przedsięwzięcia emisje gazów 
cieplarnianych nie będą miały istotnego wpływu na klimat.  

 Przewidywana utrata siedlisk będzie tak niewielka, że pozostanie bez wpływu na warunki 
klimatyczne, a w szczególności pozostanie bez wpływu na globalną ilość pochłanianych gazów cieplarnianych. 

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

 W projektach przyszłych mpzp powinny być zaprojektowane zabezpieczenia przeciwpożarowe 
z zakresie lokalizacji hydrantów zewnętrznych i zaopatrzenia w wodę na te cele. 

Nieuniknioną konsekwencją zakładanego procesu urbanizacji omawianego terenu będzie 
przekształcenie warunków topoklimatycznych (klimatu lokalnego). 
 Zmiana obecnego charakteru zagospodarowania terenów wpłynie niewątpliwie modyfikująco  
na warunki klimatu lokalnego. Wprowadzenie nowej zabudowy będzie sprzyjać rozwojowi lokalnej wymiany 
pionowej i poziomej powietrza, szczególnie w nocy. Zmniejszy się również niebezpieczeństwo występowania 
przymrozków radiacyjnych. W miarę stopniowego pojawiania się i wzrostu nowej roślinności zoptymalizują się 
warunki wilgotnościowe i zmniejszy możliwość występowania niekorzystnych stanów przegrzania w lecie  
w obrębie obszarów niezabudowanych. Kierunek spodziewanych przekształceń topoklimatycznych wpłynie 
więc korzystnie na jakość klimatu odczuwalnego. 

W odniesieniu do naturalnych warunków klimatycznych, na terenach zurbanizowanych obserwuje się: 

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

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

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

 wzrost częstości inwersji temperatury powietrza, 

 niższą wilgotność względną powietrza, 

 większą częstość występowania zamglenia (szczególnie w zimie), 
 znacznie większe zapylenie i większa liczba jąder kondensacji oraz większe stężenie zanieczyszczeń 

gazowych (SO2 , CO2 , CO), 
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 mniejszą o 20 - 30% średnią prędkość wiatru i wzrost liczby dni z ciszą atmosferyczną o 5 - 20%, 

 deformacje pola prędkości wiatru i jego kierunku. 
Na warunki klimatu lokalnego będą miały wpływ, dopuszczone w zmianie studium, tereny wód 

powierzchniowych (stawy i kanały). Realizacja tych obiektów spowoduje przede wszystkim zwiększenie 
wilgotności powietrza w ich rejonie, a tym samym niewielkie zmniejszenie temperatury odczuwalnej. Również 
w rejonach stawów częściej mogą występować i dłużej się utrzymywać mgły. 
 W zmianie studium dopuszcza się wprowadzenie zieleni o charakterze parkowym. 
 Tereny zwartych powierzchni zieleni wysokiej charakteryzują się swoistymi warunkami klimatycznymi, 
w sposób szczególny oddziaływują również na warunki klimatyczne terenów do nich przyległych. Drzewostan 
przyczynia się do modyfikacji poszczególnych elementów meteorologicznych, a w szczególności warunków 
solarnych - osłabienie promieniowania słonecznego, zacienienie; warunków wietrznych – zaciszność; warunków 
termicznych – łagodzenie dobowych ekstremów temperatury w jego obrębie; warunków wilgotnościowych 
poprzez wzrost wilgotności względnej i łagodzenie amplitud dobowych. Bardzo duży jest wpływ zieleń wysoka 
ma na stan higieny atmosfery poprzez działanie filtrujące.  

10.12  Krajobraz   

Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu objętego zmianą studium jak również jego 
otoczenia, warunki naturalne (rzeźba terenu, pokrycie terenu) oraz skalę dopuszczonej zmianą studium 
zabudowy (wysokość, kubatura) – krajobraz będzie jednym z elementów środowiska przyrodniczego, na który 
realizacja zmiany studium będzie najsilniej oddziaływać. 

 Atrakcyjność krajobrazowa każdego obszaru jest wynikiem obecności różnorodnych elementów 
krajobrazowych jak: rzeźba terenu, różnorodność typów ekosystemów oraz związanych z nimi gatunków roślin  
i zwierząt, atrakcyjnych obiektów kulturowych, zabytków architektury i przyrody. Tereny gminy Grębków 
stanowią mieszaninę dwóch typów krajobrazów naturalnego i przekształconego w wyniku działalności 
człowieka. 
 Krajobrazy naturalne to takie w obrębie, których nie widać śladów bezpośredniej ingerencji 
gospodarczej w ciągu ostatnich kilku lat, co pozwoliło na zainicjowanie naturalnej sukcesji roślinności.  
Na omawianym obszarze występują dwa typy krajobrazów o zróżnicowanym stopniu przekształcenia. Do nich 
należy zaliczyć: 

 lasy, 

 tereny nieużytków z naturalną sukcesją roślinności. 
 Krajobrazy antropogeniczne to takie, w których pokrycie terenu zostało całkowicie urządzone  
w wyniku działalności gospodarczej człowieka. 
Do tej grupy krajobrazów należy zaliczyć: 

 rolniczy, 
 produkcyjno-usługowy oraz terenów i obiektów infrastruktury technicznej gminy, 

 zabudowy mieszkaniowej z zielenią i obiektami położonymi w bezpośrednim sąsiedztwie domów. 
 
Elementy krajobrazu mają trojaki charakter: 

 obszarowy (tj. pola, lasy, zabudowa), 
 liniowy ( tj. rzeka, droga, linia wysokiego napięcia), 

 punktowy (tj. wieża kościoła, komin, maszt telekomunikacyjny). 
 
 Przedmiotem analizy jest wpływ na istniejącą kompozycję krajobrazów naturalnych  
i antropogenicznych planowanej inwestycji. Możliwy wpływ może mieć charakter pozytywny jak i negatywny. 
Rozważania należy przeprowadzić dwukierunkowo tj: 

 w zakresie wpływu inwestycji na dotychczas ukształtowany krajobraz, 

 w zakresie odczuć mieszkańca, w którego środowisko wprowadza się nowe elementy zmieniające 
jego krajobraz. 

 
 Realizacja obiektów o dużej kubaturze z wyraźnymi dominantami krajobrazowymi będzie nowym, 
obcym elementem krajobrazu. Planowana zabudowa, która zostanie wprowadzana do środowiska stanie się 
widoczna z racji wyglądu wynikającego z rozmiaru i kształtu, a planowane dominanty krajobrazowe będą 
zwracać na siebie uwagę. Zespół planowanej zabudowy będzie stanowił element dominujący krajobrazu  
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w rejonie omawianego terenu. Intensywność oddziaływania na krajobraz będzie maleć wraz z oddalaniem się 
od planowanych obiektów, co wynika z coraz słabszej ich widzialności. Odczuwalność obecności planowanej 
zabudowy zależeć będzie w pewnym stopniu od zjawisk przyrodniczych w otoczeniu jak pora roku, pogoda, kąt 
padania promieni słonecznych, ukształtowanie terenu. Teren planowanej inwestycji będzie najbardziej 
widoczny z kierunku zachodniego i północno-zachodniego (na kierunkach do miejscowości Polków-Sagały  
i Suchoduł. Wynika to z ukształtowania powierzchni terenu, rejony miejscowości Polków-Sagały i Suchodół  
są nieco wyniesione w stosunku do terenu objętego zmiana studium. Brak jest też przegród wizualnych  
– antropogenicznych np. terenów zwartej zabudowy – naturalnych np. pagórków lub zwartych kompleksów 
leśnych.  
 Nie sposób jednoznacznie określić, jak wpływ planowanej inwestycji na estetykę krajobrazu będzie 
oceniany przez okolicznych mieszkańców. Dla części społeczeństwa planowana zabudowa będzie stanowiła  
element zaburzający tradycyjny krajobraz, negatywnie wpływający na jego walory. Inne osoby zaś mogą 
postrzegać planowane obiekty jako uatrakcyjnienie obszaru. Charakter krajobrazu i jego walory wizualne 
powinny zostać również uwzględnione w szczegółowym projekcie wszystkich obiektów naziemnych  
– w zakresie ich lokalizacji, rozmiaru, rozmieszczenia i orientacji, wykorzystanych materiałów oraz kolorystyki. 
 Istotnym elementem łagodzącym oddziaływania planowanej inwestycji na krajobraz, będzie fakt 
wkomponowania całej inwestycji w istniejąca zieleń leśną przy zachowani wysokiego wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej. Poza tym tereny biologicznie czynne, położone poza lasami, moja być zagospodarowane 
zielenią wysoką (zieleń parkowa, dolesienia). 

10.13 Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra kultury współczesnej oraz dobra materialne 

Na omawianym terenie nie występują obiekty i tereny zabytkowe objęte prawna ochroną. Realizacja 
ustaleń zmiany studium pozostanie bez wpływu na dobra materialne. 

10.14 Ludzie 

 W rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska znaczące oddziaływanie na środowisko 
oznacza również znaczące oddziaływanie na zdrowie ludzi. O znaczącym oddziaływaniu na środowisko (zdrowie 
ludzi) można mówić w sytuacji, gdy przekraczane są dopuszczalne normy zanieczyszczeń określone  
w przepisach o ochronie środowiska.  
 W przypadku realizacji ustaleń projektu zmiany studium nie przewiduje się negatywnego wpływu na 
zdrowie ludzi. Dla prawidłowej ochrony zdrowia ludzi nakazuje się zachowanie ustaleń projektowanego 
dokumentu, w szczególności zachowanie lasów, zachowanie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych 
oraz prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami. Ponadto zmiana studium nakłada 
obowiązek dotrzymania norm poziomu hałasu dla terenów chronionych akustycznie. Nie przewiduje się 
wystąpienia oddziaływań mogących w sposób bezpośredni zagrozić zdrowiu ludzi, wynikających z ustaleń 
projektu zmiany studium.  

11 Powstanie zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi w strefie potencjalnego oddziaływania zmiany studium 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje zagrożeń dla środowiska i zdrowia ludzi poza 
granicami terenu objętego zmianą. Większość niekorzystnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze należy 
zaliczyć do nieuniknionych, wynikających z potrzeb rozwoju omawianego terenu i będą się odnosić wyłącznie 
do obszaru objętego zmianą studium. Przewiduje się  przede wszystkim: 

 pogorszenie warunków akustycznych, 

 pogorszenie stanu higieny atmosfery, 

 na terenach przeznaczonych pod zabudowę ograniczenie powierzchni biologicznie 

czynnej, 

 możliwość krótkotrwałego, odwracalnego obniżenia poziomu wód gruntowych, 

 na terenach przeznaczonych pod zabudowę utworzenie barier ograniczających 
możliwość przemieszczania się zwierząt, 

 zwiększenie ilości wytarzanych odpadów i ścieków, 

 istotne przekształcenia krajobrazu terenu objętego zmianą studium 
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 wzrost zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną gaz. 

Jakakolwiek działalność gospodarcza może wiązać się z potencjalnym zagrożeniem dla środowiska, 
jednak bezpośrednie uciążliwości mogą być ograniczone przez rozwiązania techniczno-organizacyjne. 
Natomiast uciążliwości pośrednie ograniczane  są ustaleniami zmiany studium, w związku z tym ważna jest 
realizacja w zakresie budowy, systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód 
opadowych, systemów i sposobów ogrzewania, wskaźników terenów biologicznie czynnych. 

12 Opis przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń zapisów zmiany 
studium 

12.1 Oddziaływanie bezpośrednie, pośrednie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, średnioterminowe, 
długoterminowe, stałe 
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Tab. 4  Charakterystyka oddziaływań w fazie budowy obiektów 

Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja 
pokrywy glebowej 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

zagęszczenie 
gruntu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana 
ukształtowania 
terenu 

1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

Powietrze pogorszenie 
klimatu 
akustycznego 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

emisja 
zanieczyszczeń do 
powietrza 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

Wody wzrost poboru 
wody i 
wytwarzania 
ścieków 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
obniżenia 
poziomu wód 
gruntowych 

3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 3 

możliwość 
zanieczyszczenia 
wód gruntowych i 
wód 
powierzchniowych 

1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

możliwość 
przekształceń 
ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ograniczenie 
infiltracji wód 
deszczowych i 
retencji 

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

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocena 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Klimat pogorszenie 
klimatu 
akustycznego i 
czystości 
powietrza 

3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 3 

pogorszenie 
warunków 
bioklimatycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flora likwidacja siedlisk 
flory 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmniejszenie 
obszaru 
biologicznie 
czynnego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

likwidacja 
istniejącej szaty 
roślinnej 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

Fauna likwidacja miejsc 
bytowania fauny 

3 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 

niepokojenie 
(płoszenie fauny) 

3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz pogorszenie 
walorów 
krajobrazowych 

1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 

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

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

Dobra materialne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tab. 5 Charakterystyka oddziaływań w fazie eksploatacji obiektów 

Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

Powierzchnia 
ziemi 

degradacja 
pokrywy glebowej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zagęszczenie 
gruntu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmiana 
ukształtowania 
terenu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Powietrze pogorszenie 
klimatu 
akustycznego 

3 0 0 0 3 0 3 3 3 0 3 

emisja 
zanieczyszczeń do 
powietrza 

2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 

Wody wzrost poboru 
wody i 
wytwarzania 
ścieków 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 0 3 

możliwość 
obniżenia 
poziomu wód 
gruntowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

możliwość 
zanieczyszczenia 
wód gruntowych i 
wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

możliwość 
przekształceń 
ilościowych wód 
powierzchniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ograniczenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

infiltracji wód 
deszczowych i 
retencji terenowej 
pogorszenie 

Klimat pogorszenie 
klimatu 
akustycznego i 
czystości 
powietrza 

3 0 0 0 0 0 3 3 3 0 3 

pogorszenie 
warunków 
bioklimatycznych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flora likwidacja siedlisk 
flory 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

zmniejszenie 
obszaru 
biologicznie 
czynnego 

2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 

likwidacja 
istniejącej szaty 
roślinnej 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

wprowadzenie 
nowej zieleni 
urządzonej i/lub 
zieleni leśnej 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 0 

Fauna likwidacja miejsc 
bytowania fauny 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 

niepokojenie 
(płoszenie fauny) 

2 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 

Różnorodność 
biologiczna 

obniżenie 
bioróżnorodności 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krajobraz Zmiana walorów 
krajobrazowych 

3 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3 

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

Obiekty i obszaru dziedzictwa 
kulturowego 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ludzie 2 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 
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Komponent 
Skutki dla 

środowiska 

Oddziaływania na środowisko 

charakter czas trwania częstotliwość ocenę 

bezpośrednie pośrednie wtórne skumulowane krótkoterminowe średnioterminowe długoterminowe stałe chwilowe pozytywna negatywna 

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

Skala punktowa:  

0 – brak oddziaływania,  

1 – oddziaływanie minimalne,  

2 – oddziaływanie małe,  

3 – oddziaływanie średnie,  

4 – oddziaływanie znaczące,  

5 – oddziaływanie bardzo duże 
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12. 2 Oddziaływanie skumulowane i znaczące 

Realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje występowania oddziaływań skumulowanych  
i znaczących. 

12.3 Zasięg przestrzenny oddziaływań, odwracalność zjawisk 

Realizacja ustaleń projektu zmiany studium wpływa, w zróżnicowany sposób, na poszczególne 
komponenty środowiska (powietrze, powierzchnię ziemi, glebę, kopaliny, wody powierzchniowe i podziemne, 
klimat, zwierzęta i rośliny) i na ich wzajemne powiązania oraz na ekosystemy i krajobraz.  

Zróżnicowanie skutków można usystematyzować jako, w zależności od: 

 odwracalności zjawisk odwracalne 

nieodwracalne 

(O) 

(N) 

 zasięgu przestrzennego 
oddziaływania 

regionalne 

ponadlokalne 

lokalne 

(R) 

(P) 

(L) 

 

Tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej  

 powierzchnia ziemi i gleby: 

o ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej – oddziaływanie negatywne (O, L) 

o częściowa degradacja pokrywy glebowej – oddziaływanie negatywne (O, L) 

 wody podziemne: 

o możliwe zanieczyszczenie w sytuacjach awaryjnych – oddziaływanie negatywne (O, L) 

o możliwość obniżenia poziomu zwierciadła – oddziaływanie negatywne (O, L) 

 wody powierzchniowe: 

o utworzenie nowych terenów wód powierzchniowych (stawy, kanały) – oddziaływanie 

pozytywne (O, L) 

 klimat i jakość powietrza: 

o pogorszenie stanu higieny atmosfery – oddziaływanie negatywne ( O, L) 

o pogorszenie klimatu akustycznego – oddziaływanie negatywne ( O, L) 

 szata roślinna i zwierzęta: 

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

o degradacja istniejącej szaty roślinnej (najczęściej o przeciętnych walorach 
przyrodniczych) – oddziaływanie obojętne (N, L) 

o wprowadzenie nowej zieli urządzonej (zwiększenie ilości zielni wysokiej)  

– oddziaływanie pozytywne (O, L) 

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

o wprowadzenie nowych elementów dominujących w krajobrazie – oddziaływanie 

negatywne/pozytywne (O, L) 

13 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu 

Do podstawowych działań ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko należą:  

 ograniczenie zajęcia terenu, 

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

siedliskowych, 

 stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 

 dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

Należy zaznaczyć, że na etapie oceny projektu zmiany studium nie jest możliwe oszacowanie prac 
kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać dokonane na etapie raportu 
oddziaływania na środowisko lub w przypadku wystąpienia szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 
13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.2018.0.954 ). Dokładne kryteria 
oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz prowadzenia działań naprawczych określają akty wykonawcze tej 
Ustawy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie kryteriów oceny 
występowania szkody w środowisku (Dz.U. 2016 poz. 1399) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
1 września 2016 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych (Dz.U. 2016 poz. 1396). 

13. 1 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 

W projekcie zmiany studium na omawianym terenie dopuszcza się realizację lądowiska dla 
helikopterów. 

W odległości około 2 km od granic terenu opracowania znajdują się dwa obszary specjalnej ochrony 
ptaków Natura 2000 – „PLB140002 Dolina Liwca” i „PLB140009 Dolina Kostrzynia”. 

W przypadku realizacja lądowiska, w czasie jego eksploatacji należy wykluczyć naloty helikopterów  
z kierunku wschodniego i północno-wschodniego. 

Rozwiązanie takie wykluczy oddziaływanie na awifaunę na obszarach Natura 2000. 

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

Z przedstawionych powyżej analiz wynika, że realizacja ustaleń zmiany studium nie spowoduje 
znaczących oddziaływań na środowisko przyrodnicze tak, więc nie proponuje się rozwiązań alternatywnych. 

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

15 Akty prawne uwzględnione w opracowaniu 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2017.0.519); 

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

 Ustawa z  dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2017.0.1566); 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2017.0.2126);  

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U.2018.0.142); 

 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U.  

 z 2014 poz. 1789); 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2017.0.1161); 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2017.0.2187); 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U.2017.0.1073); 
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 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2018.0.21 ); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017.0.1332); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2017.0.736);  

 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko (Dz.U. 2016 poz.71); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie gatunków dziko 
występujących grzybów objętych ochroną (Dz.U. 2014 poz. 1408);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
roślin ( Dz.U. 2014 poz. 1409); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183); 

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

 Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca 
niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz. Urz. z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 2486). 

 Rozporządzenie Nr 17 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Siedlecko  
-Węgrowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 25 kwietnia 2005 r. Nr 91,  
poz. 2449). 

 Zarządzenie Nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  
z dnia 31 marca 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego, 
poz. 3825, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca 
PLB140002. 

 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 
2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego, poz. 9970,  
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Liwca 
PLH140002. 

 Zarządzenie Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 
2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego, poz. 3827,  
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka 
PLH140032. 

 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 29 października 
2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego, poz. 9975,  
w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Nadliwiecka 
PLH140032. 

 Zarządzenie Nr 17 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 marca 
2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego, poz. 3830,w 
sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia 
PLB140009. 

 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia  
29 października 2014 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego, 
poz. 9969, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina 
Kostrzynia PLB140009. 
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16 Materiały źródłowe 

Materiały wejściowe  

1. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Grębków (PZP, 2013 r.). 

2. Prognoza oddziaływania na środowisko do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Grębków (M. Kowalczyk, 2013 r.). 

3. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 – Dolina Liwca PLB140002  
w województwie mazowieckim (2012 r.). 

4. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 – Ostoja Nadliwiecka PLH140032  
w województwie mazowieckim (2012 r.). 

5. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia 
PLB140009  w województwie mazowieckim (2012 r.). 

6. Informacja dotycząca założeń do sporządzenia projektu PZO dla obszaru Natura 2000 PLB140009 
Dolina Kostrzynia (2009 r.). 

7. Polków-Sagały – Inwentaryzacja przyrodnicza etap I i II (K. Gołębnik, 2015 r.). 

8. Karty otworów badawczych (DAGEO, A. Drążek, 2015 r.). 

9. Charakterystyka warunków gruntowo-wodnych w granicach działek o numerach ewidencyjnych 645, 
761, 762 w miejscowości Polków-Sagały (Ekoprojekt, 2106 r.). 

Witryny internetowe 

1. http://www.wios.warszawa.pl Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie   
– publikacje dot. wyników monitoringu środowiska; 

2. http://warszawa.rdos.gov.pl Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie – rejestry form 
ochrony przyrody;  

http://www.wios.warszawa.pl/
http://warszawa.rdos.gov.pl/

