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1. WPROWADZENIE 

Prognoza oddziaływania na środowisko od 1 stycznia 1995 r. jest 

obowiązkowym opracowaniem wykonywanym na potrzeby miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek jej sporządzania do 15 listopada 

2008 r. był zawarty w art. 40 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), która weszła w życie 

z dniem 1 października 2001 r. na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz 

o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r., Nr 100, poz. 1085). 

Od 15 listopada 2008 r. obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko wynika z art. 3 ust. 1 pkt. 14 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia  

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  niniejsze opracowanie sporządzone w 

ramach procedury przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko jest w systemie polskiego prawa jednym z podstawowych elementów 

ocen oddziaływania na środowisko. Oznacza to, że już w procesie planowania 

przestrzennego, gdzie poszczególnym obszarom przypisuje się konkretne funkcje i 

przeznaczenie, należy dokonać oceny, czy wprowadzenie zapisów zmiany planu w 

życie, nie spowoduje ujemnych skutków dla środowiska przyrodniczego i zachowane 

zostaną podstawowe zasady rozwoju zrównoważonego, zapewniającego prawidłowe 

funkcjonowanie podstawowych wartości środowiska dla obecnego i przyszłych 

pokoleń. 

a. Przedmiot, zakres i cele prognozy oddziaływania na środowisko 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko 

przyrodnicze ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszarów położonych w gminie Sulmierzyce. Obejmuje ona kompleksową ocenę 

warunków biotycznych i abiotycznych środowiska przyrodniczego, przy 

uwzględnieniu jego aktualnego stanu i odporności na zmiany antropogeniczne oraz 
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wpływu na środowisko dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania 

terenu. Określa wpływ i zakres potencjalnych zmian w środowisku i warunkach życia 

mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń projektowanego dokumentu oraz 

przedstawia rozwiązania eliminujące lub ograniczające negatywne wpływy na 

środowisko, spowodowane realizacją ustaleń zawartych w projekcie planu. 

Jej zakres i stopień szczegółowości, który został uzgodniony z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi (pismo nr WOOŚ.411.173.2013.KD.1 z 

dnia 23 października 2013 r.) oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Pajęcznie (pismo nr PPIS-NZ-471/32/2058/13 z dnia 11 października 

2013 r.) jest zgodny z art. 51 oraz art. 52 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  

Głównym celem niniejszego opracowania – prognozy – jest wstępne określenie 

wpływu i zakresu potencjalnych zmian w środowisku i warunkach życia 

mieszkańców, wywołanych realizacją ustaleń projektowanego dokumentu, dokonanie 

oceny czy jego zapisy nie naruszą idei zrównoważonego rozwoju zapewniających 

zachowanie prawidłowej gospodarki zasobami naturalnymi dla obecnych i przyszłych 

pokoleń oraz wskazanie metod zmniejszenia lub wykluczenia uciążliwości dla 

środowiska wynikających z realizacji działań zawartych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Do pozostałych celów zalicza się: 

 ocenę możliwości oddziaływań transgranicznych, 

 identyfikację obszarów objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

na środowisko i jego elementy składowe, 

 ocenę na ile zaproponowane rozwiązania pozwolą wzbogacić lub odtworzyć 

obniżone i zdegradowane wartości środowiska, 

 ocenę możliwości pojawienia się nowych szans dla ukształtowania wyższej 

jakości środowiska. 

Opracowanie składa się z części tekstowej oraz z części graficznej złożonej z 

48 arkuszy, sporządzonej w skali 1:2000 
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b. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oraz 
jej powiązaniach z innymi dokumentami 

Przy sporządzaniu prognozy szczegółowej analizie poddane zostały 

następujące rodzaje dokumentów:  

1) aktualne opracowanie ekofizjograficzne, 

2) aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Sulmierzyce, 

3) obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

4) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, 

5) pozostałe dokumenty, materiały planistyczne, w tym programy zawierające 

zadania służące do realizacji ponadlokalnych celów publicznych. 

Zebrane w ten sposób informacje posłużyły do określenia istniejącego stanu 

środowiska przyrodniczego i jego funkcjonowania przy obecnym zainwestowaniu 

oraz oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian, które mogą być skutkiem 

realizacji ustaleń projektowanego dokumentu. Punktem wyjścia do tego była 

identyfikacja czynników mających potencjalny wpływ na środowisko. 

c. Udział społeczeństwa w opracowaniu prognozy oddziaływania na 
środowisko 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem 

wymagającym sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

Elementem tej oceny jest prognoza oddziaływania na środowisko, która zgodnie z 

art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

wymaga udziału społeczeństwa w jej sporządzaniu, dzięki czemu, osoby nie 

posiadające profesjonalnej wiedzy mogą aktywnie włączyć się do konsultacji 

projektu, który w wyniku realizacji jego potencjalnych działań i przedsięwzięć będzie 

oddziaływać na środowisko.  

Artykuł 29 w/w ustawy podtrzymuje dotychczasową regulację prawa ochrony 

środowiska, przyznając prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu 

wymagającym udziału społeczeństwa „każdemu”. Środowisko przyrodnicze jest 

bowiem dobrem, które służy wszystkim, nie tylko społeczności lokalnej. Możliwość 
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zapoznania się z prognozą i projektem planu może korzystnie wpłynąć na 

umiejętności oceny prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń oraz ich potencjalnej 

wagi. 

2. ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM  

Obszary objęte przedmiotowym opracowaniem obejmują tereny 

nierównomiernie rozmieszczone w granicach gminy Sulmierzyce, które łącznie 

zajmują powierzchnię około 381 ha. W celu prawidłowego rozpoznania cech 

poszczególnych elementów przyrodniczych oraz określenia potencjalnych zagrożeń 

środowiska i zdrowia ludzi w niniejszym opracowaniu, częściowo wykorzystano 

materiały, które swoim zasięgiem obejmują obszar całej gminy Sulmierzyce. 

a. Położenie fizycznogeograficzne i rzeźba terenu  

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski przedmiotowe tereny leżą w 

makroregionie Wzniesień Południowomazowieckich, mezoregionie Wysoczyzny 

Bełchatowskiej, w ramach której można wyodrębnić następujące formy rzeźby terenu 

będące wynikiem działania różnych procesów, w tym: 

- formy pochodzenia lodowcowego, do których zaliczyć należy: 

 wysoczyznę morenową płaską – jest ona charakterystyczna przede wszystkim 

dla środkowej części gminy, zajmując rozległe powierzchnie w okolicy 

Sulmierzyc. Powierzchnia wysoczyzny zbudowana głównie z gliny zwałowej 

jest prawie płaska. Nierówności na jej powierzchni mają maksimum kilka 

stopni pochylenia. 

 pagórki czołowomorenowe – zlokalizowane w południowej części gminy w 

rejonie miejscowości Dąbrowa oraz Dworszowicach Pakoszowych. Są one w 

większości kształtu owalnego, o wysokości względnej 10 m, a ich szerokość i 

długość wynosi około 500 m lub nieco powyżej. Najrozleglejszą i najwyższą 

formę reprezentuje wał w Dworszowicach Pakoszowych o wysokości 

względnej 20 m, długości 2,5 km i szerokości 0,5 km. 
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 kemy – występują na północ i północny zachód od Sulmierzyc, tworząc zespół 

kemowy Stanisławowa, a także jako pojedyncze kemy w Kuźnicy, Nowej Wsi i 

Winku. Kemy Stanisławowa utworzyły się w trzech grupach. Wschodnią część 

reprezentują wzgórza położone w Stanisławowie, środkową w Opolance, 

zachodnią w Walewicach na północny wschód od Piekar. Zespół ten 

charakteryzują wzgórza owalne, kopiaste, o zboczach łagodnych, o wysokości 

względnej od 5 do 10 m. Poszczególne pagórki kemowe, o szerokości i 

długości od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, położone są na wysokości od 

210,0 do 248,0 m n.p.m. Między nimi zachowały się liczne obniżenia. Kemy w 

Nowej Wsi, Kuźnicy i Winku położone są od 193,7 do 210,0 m n.p.m. Tworzą 

formy kopiaste, dosyć rozległe, o wymiarach kilkuset metrów średnicy. Kemom 

na obszarze gminy towarzyszą plateu kemowe oraz tarasy kemowe. Tworzą 

one miejscami płaskie powierzchnie o szerokości kilkuset metrów, długości do 

kilku kilometrów. 

- formy pochodzenia rzecznego (akumulacyjne i erozyjne), do których zaliczyć 

należy: 

 tarasy nadzalewowe (wyższe i niższe) – widoczne w dolinie Krasowej oraz jej 

dopływach. Wyższy taras nadzalewowy utworzył się fragmentami wzdłuż rzeki 

od Ksawerowa w dół rzeki. Zajmuje stosunkowo wąską powierzchnię do 

kilkuset metrów. Poziom tarasu wznosi się od 2,5 do 4,5 m n.p. rzeki. Niższy 

taras nadzalewowy zachował się w dolinie Krasowej fragmentami o szerokości 

kilkudziesięciu metrów i wysokości względnej od 0,5 do 1,5 m n.p. rzeki. 

 tarasy zalewowe oraz dna dolin rzecznych – towarzyszą wszystkim ciekom 

znajdującym się na terenie gminy. W dolinkach niższego rzędu taras denny 

przeważnie przyjmuje postać jednolitej płaskiej lub lekko nieckowatej 

powierzchni. Szerokość ponad 2 km taras osiąga w dolinie Krasowej od Nowej 

Wsi do Grabka. 

Przedmiotowy obszar gminy charakteryzuje się niewielkimi deniwelacjami 

powierzchni terenu z nielicznymi wzgórzami pochodzenia polodowcowego.  
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b. Budowa geologiczna  

Przy charakterystyce utworów czwartorzędowych posłużono się Szczegółową 

Mapą Geologiczną Polski w skali 1:50000 (Arkusze: Szczerców, Kamieńsk, 

Brzeźnica Nowa i Radomsko) wraz z opisem. 

Pod względem geologicznym przedmiotowe obszary leżą w południowej części 

Niecki Łódzkiej, którą w stropowej części budują utwory mezozoiczne 

reprezentowane są przez: osady jury (wapienie, iły, margle, piaskowce, mułowce, 

łupki) o miąższości sięgającej kilkuset metrów, kredy (piaskowców, piasków, wapieni 

marglisto-ilastych, opok, margli) o miąższości ok. 300 m. 

Utwory trzeciorzędowe, które zachowały się w obniżeniach stropu mezozoiku, 

wykształcone są głównie w postaci iłów, iłowców (w zachodniej części gminy) oraz 

rumoszy i glin zwietrzelinowych na pozostałym obszarze. Najczęściej ich miąższość 

mieści się w przedziale 15-25 m. 

Czwartorzęd o różnej miąższości pokrywa całą powierzchnię terenu objętego 

planem. Jest on reprezentowany przez utwory akumulacji wodnolodowcowej i 

lodowcowej. W czasie glacjału południowopolskiego na przedmiotowym obszarze 

osadzały się: piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe. Lądolód 

zlodowacenia środkowopolskiego pozostawił po sobie: glinę zwałową, piaski 

wodnolodowcowe, piaski z domieszką żwirów i głazami w stropie moren czołowych, 

piaski i mułki, lokalnie piaski ze żwirami kemów, piaski i piaski z mułkami terasów i 

plateau kemowego. W czasie zlodowacenia północnopolskiego osadziły się piaski 

rzeczne tarasów nadzalewowych niższych i wyższych oraz piaski i piaski gliniaste 

peryglacjalne. Holocen reprezentowany jest przez piaski rzeczne, częściowo 

humusowe oraz namuły torfiaste charakterystyczne dla den dolinnych.  

c. Udokumentowane złoża kopalin oraz tereny górnicze 

Fragment terenu objętego ustaleniami projektu planu (zlokalizowany na arkuszu 

23) znajduje się w zasięgu udokumentowanego złoża ropy naftowej Gomunice.   

Dodatkowo wszystkie obszary objęte niniejszą analizą usytuowane są w 

zasięgu: 
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 terenu górniczego „Pole Bełchatów” – ustanowiony decyzją BKK/PK/714/95 

Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 

kwietnia 1995 r. Jest ona ważna do 31 lipca 2020 r. 

 terenu górniczego „Pole Szczerców” – ustanowiony decyzją 25/97 Ministra 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 1 października 

1997 r. 

d. Warunki hydrogeologiczne 

Na przedmiotowym terenie występują cztery piętra wodonośne: 

- jurajskie, 

- kredowe, 

- trzeciorzędowe, 

- czwartorzędowe. 

Ich charakterystyka oparta została na podstawie danych pochodzących z ujęć 

wód podziemnych zlokalizowanych we wsi: Dąbrówka, Sulmierzyce, Wola Wydrzyna. 

Poziom jurajski nawiercony został w Dąbrówce w jasnoszarych wapieniach na 

głębokości około 105 m. Charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody na 

głębokości 105 m, a ustalonym na głębokości około 11,0 m. 

Poziom kredowy został nawiercony w Sulmierzycach w piaskowcach 

drobnoziarnistych i wapieniach twardych na głębokości około 50,0 – 65,0 m. 

Charakteryzuje się ona napiętym zwierciadłem nawierconym na głębokościach ok. 

60-65 m oraz 100 – 120 m. Zwierciadło wody stabilizuje się na poziomie ok. 25-30 m. 

Poziom trzeciorzędowy jest związany z osadami piaszczystymi. Charakteryzuje 

się napiętym zwierciadłem wody nawierconym w północno-wschodniej części gminy 

na głębokości około 80,0 m, a ustalonym na głębokości około 10,0 m. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje w utworach piaszczysto-

żwirowych o miąższości około 50-60 m. W zachodniej i północno – zachodniej części 

gminy (ujęcie we wsi Wola Wydrzyna – dawny PGR) udokumentowano 

występowanie jednej warstwy wodonośnej w obrębie przewierconych utworów 

czwartorzędowych. Warstwę wodonośną nawiercono na głębokości 22,0 m. 

Charakteryzuje się napiętym zwierciadłem wody stabilizującym się na głębokości 
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około 11,0 m poniżej powierzchni terenu tj. na rzędnej około 190,0 mnpm. W 

centralnej części gminy (okolice wsi Sulmierzyce) czwartorzędowy poziom 

wodonośny występuje w utworach gliniasto - piaszczystych o miąższości około 60,0 

m. Warstwę wodonośną nawiercono na głębokości około 63,0 m. Charakteryzuje się 

napiętym zwierciadłem wody stabilizującym się na głębokości około 25,0 m. 

W południowej i centralnej części gminy występuje Główny Zbiornik Wód 

Podziemnych nr 408 Niecka Miechowska (zbiornik szczelinowo - porowy) na podłożu 

zbudowanym głównie z utworów mezozoicznych – wiek utworów wodonośnych – 

kreda górna. Jest to zbiornik o powierzchni całkowitej 4080 km². W poudniowo - 

zachodniej części gminy znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 326 

Częstochowa (zbiornik szczelinowo – krasowy – wiek utworów wodonośnych – górna 

jura) Jest to zbiornik o powierzchni całkowitej 3257 km². 

e. Siec hydrograficzna 

Cieki powierzchniowe na terenie gminy należą do zlewni rzeki Odry (zlewnia I 

rzędu), przy czym w większości na przedmiotowym terenie są one odwadniane przez 

rzekę Krasową. 

Przez teren gminy przepływają następujące cieki wodne: 

- Rzeka Krasówka - przepływa przez północną część gminy ze wschodu na 

zachód, w rejonie wsi Winek i Kuźnica, prowadzi wyłącznie wody z odwodnienia 

Kopalni „Bełchatów” odpowiadające II klasie czystości, 

- Dopływ z Bogumiłowic - przepływający przez zachodnią część gminy w rejonie 

Dworszowic Pakoszowych, Bogumiłowic i Woli Wydrzyny. 

Na terenie gminy znajdują się większe kompleksy stawów w miejscowościach: 

- Bieliki, 

- Winek. 

Stawy hodowlane w Woli Wydrzynie zostały osuszone na skutek prowadzenia 

odwodnienia złoża „Pole Szczerców”. Dla terenu po byłym gospodarstwie rybackim w 

celu zmiany sposobu zagospodarowania należy przeprowadzić proces rekultywacji. 

We wsi Winek - zbiornik wodny powstał dzięki wykorzystaniu wód z odwodnienia 

odkrywki Bełchatów. 
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Zmeliorowane tereny występują we wsiach: 

- Dworszowice – szacowany obszar działania melioracji: 117,4 ha, 

- Ostrołęka – szacowany obszar działania melioracji: 49,3 ha, 

- Wola Wydrzyna - szacowany obszar działania melioracji: 135,5 ha. 

W związku z koniecznością dostosowania sieci hydrograficznej do 

projektowanej eksploatacji górniczej nastąpiła częściowa jej przebudowa, która 

objęła: 

- przełożenia rzek poza obszar prowadzonej eksploatacji (poza obrys 

projektowanych wyrobisk i zwałowisk), 

- uszczelnienie w celu wyeliminowania lub zmniejszenia ucieczek wody z koryt i 

wtórnego zasilania w wodę górotworu w obrębie występującego leja depresji, 

- regulację rzek związane z dostosowaniem ich koryt do nowych stosunków 

wodnych zmieniających się pod wpływem prowadzonej działalności górniczej 

(dostosowanie do przyjęcia wód kopalnianych pochodzących z odwodnienia 

wgłębnego i powierzchniowego). 

f. Gleby 

Ważnym elementem powstawania i rozwoju gleby są takie czynniki jak: 

charakter skały macierzystej, rzeźba terenu oraz związane z nimi stosunki wodne, 

klimat, szata roślinna, długość okresu, w którym przebiegały procesy kształtowania 

się gleby oraz działalność antropogeniczna.  

W pokrywie glebowej przedmiotowego obszaru przeważają gleby 

pseudobielicowe oraz brunatne wyługowane wytworzone z piasków i glin 

czwartorzędowych. W ich obrębie dominują gleby klasy III-V. 

g. Warunki klimatu lokalnego 

Warunki klimatyczne wykazują zasadnicze podobieństwo do cech klimatu 

całego rejonu Polski środkowej. Wynika to ze znacznej jednorodności uwarunkowań 

radiacyjnych i cyrkulacyjnych. Przedstawioną charakterystykę klimatu lokalnego 

oparto o obserwacje prowadzone w stacji meteorologicznej zlokalizowanej w 

Rogowcu (miejscowość zlokalizowana na terenie gminy Kleszczów) oraz szeregu 

posterunków opadowych działających w ramach kopalni oraz sieci IMiGW. 
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Warunki termiczne 

Średnia roczna temperatura notowana w ostatnim dziesięcioleciu (1999-2008) 

wynosiła 9,3°C. W stosunku do wielolecia 1975-1986 jest ona wyższa o 1,8°C. 

Najniższe temperatury absolutne notowano w analizowanym okresie najczęściej w 

lutym, a najwyższe w lipcu.  

W roku 2008 średnia roczna temperatura powietrza wynosiła 9,8°C, średnia 

maksymalna temperatura 14,2°C, najcieplejszym miesiącem był lipiec, a we wrześniu 

zanotowano najwyższą temperaturę 31,5°C. W półroczu V-X zanotowano 7 dni z 

temperaturą 30°C i 57 dni z temperaturą 25°C. Średnia roczna minimalna 

temperatura wynosiła w 2008 roku 5,6°C, najzimniejszym miesiącem był grudzień i w 

tym miesiącu zanotowano najniższą temperaturę –10,6°C. W półroczu IX-IV było 20 

dni z temperaturą 0°C. 

Wiatry 

Z analizy roczników hydrologiczno-meteorologicznych wynika, że rozkład 

kierunków wiatrów rozpatrywanego rejonu wskazuje na zdecydowaną przewagę 

wiatrów z kierunków: zachodniego, południowo-zachodniego i wschodniego. 

Najmniejszy jest udział wiatrów z kierunków północnego i północno-wschodniego. 

Roczny przebieg częstości kierunków wiatrów wykazuje sezonową zmienność. W 

chłodnej porze roku dominuje kierunek południowo-zachodni, a od lipca do 

października zachodni i północno-zachodni. Średnie roczne prędkości wiatru 

mieszczą się w zakresie wartości charakterystycznych dla tego obszaru Polski. W 

ostatnim dziesięcioleciu średnie prędkości wiatru wynosiły 3,4 m/s. 

Zachmurzenie i usłonecznienie 

Elementem wywierającym duży wpływ na warunki termiczne jest zachmurzenie. 

Największe średnie miesięczne zachmurzenie występuje najczęściej w listopadzie i 

grudniu, a najmniejsze we wrześniu.  

Roczna suma godzin ze słońcem z ostatniego dziesięciolecia jest równa 1 

534,4, przy czym wg danych ze stacji Rogowiec w 2008 r. wynosiła 1 404,8 h. 

Najwięcej godzin ze słońcem notowano w 2008 r. w czerwcu i lipcu, a najmniej w 

grudniu. 

Opady atmosferyczne 
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Opady atmosferyczne są bardzo zmiennym czynnikiem pogodotwórczym, 

zarówno w czasie jak i przestrzeni. Dla w miarę pełnego poznania przebiegu tego 

zjawiska, które jest bardzo istotne do charakterystyki warunków klimatycznych, ale 

także w procesach odwadniania Kopalni, duże znaczenie ma odpowiednio gęsta i 

równomierna sieć punktów pomiarowych. 

Średnia suma opadów z wielolecia 1999-2008 dla stacji w Rogowcu wynosiła 

609,4 mm. W roku 2008 najmniej opadów było w grudniu, a najwięcej w sierpniu, 

styczniu i maju 

h. Środowisko przyrodnicze 

Ogół warunków fizycznogeograficznych i geobotanicznych powoduje, że 

przedmiotowe obszary tak jak i cały teren gminy leży w Krainie Północnych 

Wysoczyzn Brzeżnych zaliczanych do Pasa Wyżyn Środkowych. Szata roślinna tej 

krainy ma charakter przejściowy. Można tu znaleźć zarówno gatunki typowe dla flory 

wyżynnej, jak i nizinnej. Ze względu na niewielką powierzchnię naturalnych i mało 

przekształconych siedlisk i zbiorowisk roślinnych, nie jest on bogaty pod względem 

występowania roślin chronionych i rzadkich. Do najcenniejszych z nich, które 

uwzględniono w „Raporcie o oddziaływaniu zakładu górniczego KWB Bełchatów na 

środowisko” oraz przedstawiono na rys. 1, zaliczyć można: 

 obszar zlokalizowany na północ od miejscowości Chorzenice w dolinie rzeki 

Krasówki (około 0,5-1 km na południowy wschód od terenów zlokalizowanych na 

arkuszu nr 26c). Występujące tu wodnolubne stanowiska roślin, w tym:  

- sierpowiec błyszczący, 

- turzyca Davalla, 

- kruszczyk błotny, 

- turzyca odległokłosa, 

- kukułka krwista, 

- goździk pyszny, 

- wełnianka szerokolistna, 

- kukułka szerokolistna, 

- trędownik oskrzydlony; 
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Rys. 1 Rozmieszczenie stanowisk roślin rzadkich i chronionych na terenie gminy Sulmierzyce 
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Są one zagrożone w wyniku działalności kopalni węgla brunatnego – 

systematyczne odwadnianie górotworu odkrywki Bełchatów i Szczerców, 

przyczyniło się do zmiany warunków hydrologicznych; 

 obszar zlokalizowany w kompleksie leśnym na północ od miejscowości Kuźnica 

gdzie zinwentaryzowano występowanie: 

- buławnika czerwonego, 

- kukułki plamistej, 

- kukułka Fuchsa, 

- żywca dziewięciolistnego, 

- ukwapu dwupiennego, 

- naparstnicy zwyczajnej, 

- dziurawca skąpolistnego, 

- nasięźrzała pospolitego, 

- podkolana białego, 

- goryszy sinego, 

- jaskra wielokwiatowego, 

- lilii złotogłowej, 

- pięciornika białego, 

- pomocnika baldoszkowego. 

Przedmiotowe obszary znajdują się w zasięgu projektowanej odkrywki węgla 

brunatnego złoże Bełchatów Pole Szczerców.  

Poza w/w kompleksami najcenniejszych siedlisk przyrodniczych pojedyncze 

stanowiska roślin chronionych i rzadkich zanotowano również: 

 w sąsiedztwie kompleksu leśnego zlokalizowanego na południe od miejscowości 

Ostrówek (około 0,5 -1,5 km na południowy-wschód od terenów zlokalizowanych 

na arkuszu nr 22c) gdzie zinwentaryzowano występowanie: 

- kukułki szerokolistnej, 

- nasięźrzała pospolitego, 

- centurii pospolitej, 

- ostrzyżeni bezłodygowej, 
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 w dolinie bezimiennego cieku wodnego zlokalizowanego w miejscowości Młynki 

(około 70 m na północny-zachód od terenów zlokalizowanych na arkuszu  

nr 17c), gdzie występuje siedlisko kukułki plamistej, 

 w dolinie bezimiennego cieku wodnego zlokalizowanego w miejscowości Wola 

Wydrzyna (około 300 m na wschód od terenów zlokalizowanych na arkuszu  

nr 15) gdzie zinwentaryzowano stanowisko niezapominajki skąpokwiatowej, 

 w dolinie bezimiennego cieku wodnego znajdującego się na południe od 

miejscowości Nowa Wieś (około 300 m na południe od terenów zlokalizowanych 

na arkuszu nr 27a), gdzie zanotowano stanowisko kaliny koralowej,  

 w kompleksie leśnym znajdującym się na północ od miejscowości Stanisławów 

(około 0,5 km na północ od terenów zlokalizowanych na arkuszu nr 28a), gdzie 

występuje pomocnik bladaszkowy, 

 w dolinie rzeki Krasówki, na wschód od miejscowości Kuźnica (około 0,65 km na 

północny-wschód od terenów zlokalizowanych na arkuszu nr 22d), gdzie 

zinwentaryzowano stanowisko nasięźrzała pospolitego, 

 w kompleksie leśnym znajdującym się na wschód od miejscowości Chorzenice 

(około 180 m na południe od terenów zlokalizowanych na arkuszu nr 44c), gdzie 

występuje kalina koralowa. 

W ramach terenów objętych projektem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego znajdują się głównie rośliny synantropijne silnie związane 

z obszarami uprawnymi (roślinność segetalna) oraz towarzyszące siedzibom ludzkim 

(roślinność ruderalna), które występują w ramach wszystkich arkuszy. Uprawom 

okopowym towarzyszą chwasty polne – chabry, maki, rumianek pospolity. Ze 

względu na ograniczanie dostępu do światła, wody i składników mineralnych 

stanowią niebezpieczeństwo dla roślin uprawnych. W okolicach obszarów 

zainwestowanych rozwijają się siedliska życicy trwałej, babki większej, pokrzywy 

żegawki, serdecznik itp. Skład gatunkowy łąk i pastwisk charakterystycznych dla 

dolin cieków wodnych nie jest zróżnicowany gatunkowo. Na analizowanym terenie 

występują również niewielkie skupiska zieleni leśnej oraz zadrzewień. 
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i. Obszary i obiekty chronione 

Na przedmiotowym terenie nie występują obszary i obiekty objęte ochroną 

prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. 

W jego najbliższym otoczeniu (do 1 km) poza opisanymi w powyższym rozdziale 

stanowiskami roślin chronionych znajdują są: 

 Pomniki Przyrody: 

- 2 jesiony wyniosłe i klon pospolity, zlokalizowane w parku we wsi Chorzenice, 

na terenie szkoły podstawowej (Rozporządzenie Nr 45/87 Wojewody 

Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za pomniki 

przyrody),  

- 4 dęby szypułkowe, usytuowane we wsi Ksawerów, Leśnictwo Piekary oddz. 

201 (Rozporządzenie Nr 45/87 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 15 grudnia 

1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody); 

 Rezerwat Przyrody Łuszczanowice - zajmuje on powierzchnię ponad 40 ha. 

Utworzony został w celu ochrony naturalnego drzewostanu jodłowego oraz jako 

powierzchnia kontrolna do badań nad oddziaływaniem Kopalni Bełchatów i 

Elektrowni Bełchatów na lasy. Podstawę prawną jego istnienia stanowi 

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 kwietnia 1979 

r. oraz Zarządzenie Nr 50/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 

Łodzi z dnia 17 czerwca 2010 r.; 

W odległości od 1 do 15 km usytuowane są następujące formy ochrony przyrody: 

 Rezerwat Przyrody Murowaniec - zajmuje on powierzchnię ponad 41,6 ha. 

Utworzony został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych 

fragmentu wielowarstwowego lasu mieszanego naturalnego pochodzenia, z 

dużym udziałem jodły na krańcu jej zasięgu; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki – zajmuje on powierzchnię 

około 415,74 km2. Jest to teren cenny przyrodniczo, o znacznym zalesieniu, z 

licznymi zbiornikami wodnymi. Pełni on funkcję korytarza ekologicznego, 

łączącego dolinę Warty z doliną Pilicy, chroniącego wartościowe siedliska i 

zbiorowiska roślinne; 



20 
 

Rys. 2 Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na tle obszarów chronionych 

 

Źródło. www.geoserwis.gdoś.pl 
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 Działoszyński Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy – zajmuje on powierzchnię 

około 440 ha. Został on powołany w celu ochrony krajobrazu przyrodniczo-

kulturowego. 

3. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z 
PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W 
SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 
CHRONIONYCH 

Ocena uwarunkowań środowiska przyrodniczego, warunków sanitarno-

zdrowotnych oraz walorów krajobrazowych obszaru opracowania pozwala na 

dokonanie diagnozy jego obecnego oraz potencjalnego stanu, jak również 

możliwości dalszego funkcjonowania. W warunkach naturalnych środowisko 

przyrodnicze tworzy układ wzajemnie ze sobą powiązanych i wpływających na siebie 

elementów abiotycznych i biotycznych. Wszelka działalność człowieka powoduje 

zmiany w pierwotnym stanie równowagi. Przekształceniom i degradacji na skutek 

antropopresji podlegają poszczególne elementy środowiska, przy czym zmiana 

jednego wywołuje zaburzenia równowagi w całym układzie, co oddziałuje na 

pozostałe elementy. Poszczególne komponenty środowiska odznaczają się 

zróżnicowaną wrażliwością na procesy degradujące, przez co ich stan i możliwości 

funkcjonowania są również odmienne. 

Tereny objęte projektem planu są w około 13% zainwestowane (w ich granicy 

zlokalizowane są tereny zabudowy zagrodowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowej, 

infrastruktury technicznej oraz cmentarz). Znajdują się one również w bezpośrednim 

sąsiedztwie innych terenów zurbanizowanych. W/w elementy sprawiają, iż cały 

obszar objęty projektem miejscowego planu pozostaje pod wpływem niskiej emisji 

zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła oraz lokalnych 

kotłowni. Sposoby ogrzewania istniejących budynków są różne, szczególnie 

budynków mieszkalnych, w których powszechnie stosowane są paliwa stałe różnej 

jakości. Chociaż przekroczenia dopuszczalnych norm nie występują, to jednak ten 

rodzaj emisji jest szczególnie odczuwalny w sezonie zimowym, kiedy następuje 

intensyfikacja eksploatacji palenisk.  
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Znacznie większym źródłem zanieczyszczenia powietrza dla przedmiotowego 

terenu jest natomiast elektrownia Bełchatów (zlokalizowana w północnej części 

gminy Kleszczów), będąca największym w kraju producentem energii elektrycznej 

wytwarzanej w procesach spalania węgla brunatnego. W 2012 r. była ona źródłem 

77,0% całkowitej emisji punktowej w województwie łódzkim.  Zdając sobie sprawę z 

zagrożeń jakie elektrownia stanowi dla środowiska, w ostatnich latach 

systematycznie rozbudowywany jest system monitoringu zanieczyszczeń (na 

wszystkich 12 blokach), który regularnie kontrolują emisję spalin, dzięki czemu jej 

wpływ na stan czystości powietrza stopniowo poprawia się. Dzięki temu w 2012 r. 

emisja głównych zanieczyszczeń z Elektrowni Bełchatów spadła o 2,6 %. 

Potencjalne źródło zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych i 

podziemnych stanowią ogniska typu rolniczego związane z jego chemizacją - 

stosowaniem pestycydów i nawozów, których składniki w łatwy sposób infiltrują do 

wód gruntowych powodując ich zanieczyszczanie. Gleby na przedmiotowym terenie 

– tak jak na obszarze całej gminy nie są zasobne w składniki pokarmowe, 

charakteryzują się niską zawartością fosforu, od bardzo niskiej do średniej 

zawartości potasu, podobną zawartością magnezu oraz wysokim wskaźnikiem 

wysuszenia spowodowanym odwodnieniem Pola Bełchatów i Pola Szczerców, na 

skutek którego powstał rozległy lej depresji wód podziemnych obejmujący znaczny 

obszar gminy (w tym cały przedmiotowy teren). Charakteryzują się one również 

znacznym zakwaszeniem, które związane jest z działalnością przemysłu i 

transportem emitującym dwutlenek siarki i tlenki azotu. Skutki oddziaływania sektora 

przemysłowego, na skutek uruchomienia na terenie elektrowni urządzeń 

redukujących emisję zanieczyszczeń do atmosfery, w ostatnich latach zdecydowanie 

się zmniejszyły.  

Bliskie sąsiedztwo kopalni (największej w Polsce i jednej z największych w 

Europie), elektrowni (największej w Europie elektrowni opalanej węglem brunatnym) 

powoduje, iż przedmiotowy teren znajduje się również w zasięgu bezpośredniego 

oddziaływania negatywnych zjawisk związanych z przemysłem wydobywczym i 

energetycznym, do których poza wyżej wymienionymi elementami zaliczyć można 

procesy sejsmiczne oraz osiadanie gruntów. 
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Skomplikowana budowa geologiczna, systematyczne odwadnianie górotworu 

oraz zdejmowanie dużych mas skalnych nadkładu jest powodem występowania 

wstrząsów sejsmicznych w rejonie omawianego przedsięwzięcia. Odwodnienie 

powoduje odprężanie warstw wodonośnych, jak również osuszanie górotworu 

zbudowanego głównie ze skał porowatych i szczelinowatych, co prowadzi do zmiany 

ich parametrów fizyko-mechanicznych oraz zmian w układzie naprężeń, to z kolei 

powoduje naruszenie równowagi naprężeniowo-deformacyjnej na strukturach 

tektonicznych. Aktywność sejsmiczna kopalni jest więc związana z procesami zmian 

stabilności tego obszaru, pociągającymi za sobą ruchy zrzutowo-przesuwcze 

zachodzące na strukturach tektonicznych. Poziom intensywności zjawisk 

sejsmicznych jest bardzo zróżnicowany, od słabych niewyczuwalnych przez ludzi, do 

dość silnych, które mogą powodować szkody w istniejącej zabudowie. 

Dotychczasowe obserwacje, pomiary, analizy pozwoliły sporządzić dokumentację 

zawierającą prognozy występowania takich zjawisk w przyszłości, w tym: : „Prognozę 

osiadań i odkształceń związaną z budową odkrywki Szczerców” wykonaną w marcu 

2000 r. oraz aktualizację „Prognozy występowania wstrząsów sejsmicznych w rejonie 

Kopalni Bełchatów” z sierpnia 2011 r. Na jej podstawie określono izolinie 

przyspieszeń drgań powierzchni gruntów występujących w rejonie terenu objętego 

projektem planu, których wartości wahają od 120 mm/s2 do 750 mm/s2 – 

szczegółowe wartości w ramach poszczególnych obszarów wskazane są na 

rysunkach prognozy. 

Prognoza osiadań i odkształceń terenu w wyniku odwodnienia górotworu, przewiduje 

także występowania na przedmiotowym terenie następujących wskaźników 

deformacji odpowiadających:  

„I” kategorii terenu górniczego, 

„0” kategorii terenu górniczego  

przy czym wpływ w/w odkształceń na obiekty budowlane należy uznać za pomijalny. 

Granica między kategoriami I i 0 przesuwa się w czasie w kierunku zachodnim, co 

jest konsekwencją sukcesywnej odbudowy zwierciadła wody w górotworze w rejonie 

rekultywowanej części wyrobiska Pola Bełchatów. 
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4. ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM 
ALBO KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stanowi dokument 

planistyczny o lokalnym znaczeniu. Przy jego sporządzaniu miały zastosowanie cele 

ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym i krajowym istotne 

z punktu widzenia projektowanego dokumentu, a mianowicie: 

- utrzymanie norm odniesień do jakości wód podziemnych określonych 

w przepisach odrębnych (projekt planu ustala nakaz: poboru wody z sieci 

wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wód podziemnych oraz odprowadzania 

ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej, szczelnych zbiorników bezodpływowych 

na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków), 

- w odniesieniu do ochrony powierzchni ziemi oraz gleby (projekt planu ustala 

gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi), 

- utrzymanie norm odniesień jakości powietrza określonych w przepisach 

odrębnych (projekt planu nakazuje zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych lub 

scentralizowanych systemów grzewczych oraz ze źródeł indywidualnych, 

wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania 

słonecznego, wiatru lub energię geotermalną), 

- utrzymanie norm odniesień dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

określonych w przepisach odrębnych (projekt planu nakazuje zachowanie 

dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach odrębnych dla 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

 RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

 MNU jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych; 

 U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci lub młodzieży; 

 US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 
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Powyższe cele zostały uwzględnione przy opracowywaniu projektu planu 

miejscowego. 

5. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNYCH I INNYCH USTALEŃ ZAWARTYCH W 
PROJEKCIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO  

a. Informacje o głównych celach, zawartości oraz powiązaniach 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z innymi 
dokumentami 

Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest możliwość 

rozwoju istniejących terenów zabudowy zagrodowej i usługowej, realizacja 

projektowanego zbiornika wodnego oraz wyznaczenie nowych terenów eksploatacji 

kopalin. 

Zawartość planu miejscowego, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z 

późn. zm.) obejmuje: 

1. przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, 

2. zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

3. zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 

4. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i  zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej, 

5. wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 

6. zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, 

maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni 

całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny 

udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 

powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalna 

liczbę miejsc do parkowania i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty 

obiektów, 
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7. granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów 

osuwania się mas ziemnych, 

8. szczegółowe zasady i warunki scalenia i podziału nieruchomości objętych 

planem miejscowym, 

9. szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 

10. zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej, 

11. sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów, 

12. stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 

36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są 

powiązane z: 

 Planem zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego, 

zatwierdzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego Nr LX/1648/10 z dnia 

21 września 2010 r., 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sulmierzyce przyjętym uchwałą Nr XXXIII/233/2013 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 27 czerwca 2013 r., 

 Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce 

uchwalony uchwałą Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 

listopada 2005 r., 

 Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sulmierzyce dla terenów istniejących siedlisk rolnych oraz terenu przyszłej 

oczyszczalni ścieków uchwalony uchwałą Nr X/61/2007 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 26 października 2007 r., 
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 Zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Sulmierzyce uchwalonego uchwałą Nr VIII/35/2011 Rady Gminy w 

Sulmierzycach z dnia 30 maja 2011 r. 

Przedmiotowy plan miejscowy uchwala Rada Gminy Sulmierzyce, po 

stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Sulmierzyce”. 

b. Ustalenia projektu planu 

Podstawą formalną do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Gminy w Sulmierzycach z 

dnia 18 września 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie 

Sulmierzyce. 

W projekcie ww. planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono: 

1)teren zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem RM; 

2)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczony symbolem MN; 

3)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony symbolem 

MN/U; 

4)teren zabudowy usługowej, oznaczony symbolem U; 

5)teren usług sportu, oznaczony symbolem US; 

6)teren zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczony symbolem UTL; 

7)teren eksploatacji kopalin, oznaczony symbolem EK; 

8)teren infrastruktury technicznej – kanalizacja, oznaczony symbolem K; 

9)teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja, oznaczony symbolem T; 

10)teren cmentarza, oznaczony symbolem ZC; 

11)teren zieleni urządzonej, oznaczony symbolem ZP; 

12)teren lasu, oznaczony symbolem ZL; 

13)teren zalesień, oznaczony symbolem ZLD; 

14)teren wód powierzchniowych, oznaczony symbolem WS; 

15)teren rolniczy, oznaczony symbolem R; 

16)teren obsługi komunikacji, oznaczony symbolem KS; 
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17)teren drogi głównej, oznaczony symbolem KDG; 

18)teren drogi zbiorczej, oznaczony symbolem KDZ; 

19)teren drogi lokalnej, oznaczony symbolem KDL; 

20)teren drogi dojazdowej, oznaczony symbolem KDD; 

21)teren drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem KDW. 

Ustalenia dotyczące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

infrastruktury technicznej określają: 

1)ustala się budowę, modernizację, przebudowę oraz rozbudowę sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego zgodnie z 

przepisami odrębnymi niezależnie od przeznaczenia terenu i zakazu zabudowy 

określonych w ramach ustaleń szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

2)wyposażenie w infrastrukturę techniczną: 

a) zaopatrzenie w wodę:  

 z sieci wodociągowej, 

 z indywidualnych ujęć wód podziemnych, 

 obowiązek uwzględnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej wynikających 

z przepisów odrębnych,  

b) odprowadzanie ścieków:  

 do sieci kanalizacji sanitarnej, 

 do zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, 

 do przydomowych oczyszczalni ścieków, 

c) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:  

 do sieci kanalizacji deszczowej, 

 w ramach terenu biologicznie czynnego, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną:  

 z sieci elektroenergetycznej, 

 ze źródeł indywidualnych, wykorzystujących w procesie przetwarzania 

energię promieniowania słonecznego lub wiatru, 

e) zaopatrzenie w ciepło: 

 z indywidualnych lub scentralizowanych systemów grzewczych, 
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 ze źródeł indywidualnych, wykorzystujących w procesie przetwarzania 

energię promieniowania słonecznego, wiatru lub energię geotermalną, 

f) zaopatrzenie w gaz:  

 z butli gazowych, 

 ze stałych zbiorników zlokalizowanych na działce budowlanej;  

g) gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3)zakaz lokalizacji w celu bezpośredniego zaopatrzenia w energię elektryczną lub 

ciepło źródeł indywidualnych o mocy przekraczającej 100 kW. 

Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 

komunikacji określają obsługę komunikacyjną z:  

1)dróg publicznych zlokalizowanych w granicach obszaru objętego planem w 

ramach: 

a) terenów dróg głównych, 

b) terenów dróg zbiorczych, 

c) terenów dróg lokalnych, 

d) terenów dróg dojazdowych, 

e) dróg wewnętrznych zlokalizowanych w granicach obszaru objętego planem w 

ramach terenów dróg wewnętrznych, 

2)drogi publiczne i wewnętrzne zlokalizowane poza obszarem planu; 

3)dla nieruchomości nie posiadających bezpośredniego dostępu do dróg 

publicznych lub dróg wewnętrznych ustala się obsługę komunikacyjną na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych; 

4)obowiązek zapewnienia w granicach działki budowlanej miejsc postojowych w 

ilości nie mniejszej niż: 

a) 1 stanowisko, wliczając w to miejsca garażowe, dla każdego obiektu 

mieszkalnego, 

b) 1 stanowisko na każde 50 m2 powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, 

c) 2 stanowiska na każdy obiekt oraz jedno stanowisko na każde rozpoczęte 25 

m2 powierzchni użytkowej obiektów rzemieślniczych oraz pozostałych obiektów 

usługowych, 
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5)w granicach obszaru objętego planem nie przewiduje się realizacji miejsc 

postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 

parkingową poza obszarami wskazanymi w przepisach odrębnych.  

c. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i ochrony 
przyrody 

Wymogi określone w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska i 

ochrony przyrody zawierają wytyczne dotyczące utrzymania równowagi przyrodniczej 

i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska. Z tego powodu zapisy projektu planu 

dążą do eliminowania, ograniczenia zagrożeń i podejmowania działań, które będą 

temu zapobiegać oraz będą zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Zapisy projektu planu wprowadzają szereg ustaleń, które dotyczą zagadnień, 

związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, w tym między 

innymi: 

1)rozwiązanie kolizji z ciekami oraz urządzeniami melioracji wodnych 

szczegółowych powinno być zgodne z przepisami odrębnymi oraz zapewnić 

prawidłowy odpływ wód; 

2)zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie standardów jakości 

środowiska określonych w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie 

hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz promieniowania 

elektromagnetycznego poza: 

a) granice nieruchomości do której inwestor ma tytuł prawny, 

b) obszar objęty planem; 

3)zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z 

wyjątkiem inwestycji:  

a) celu publicznego,  

b) lokalizowanych w ramach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 

EK oraz WS; 

4)obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w 

przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: 

 RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 

 MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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 MNU jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych; 

 U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

lub młodzieży; 

 US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

 

Przedmiotowy projekt nie wprowadza również inwestycji sprzecznych z celami 

ochrony przyrody i środowiska, respektuje wymogi określone w przepisach ogólnych 

z zakresu ochrony środowiska. 

d. Ochrona różnorodności biologicznej 

Różnorodność biologiczna to zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów 

występujących na ziemi w różnych ekosystemach i zespołach ekologicznych, których 

są częścią. Jest ona uwarunkowana położeniem geograficznym (które decyduje o 

klimacie, istniejącej sieć hydrograficznej, glebach itp.) oraz działalnością człowieka w 

tym np. stopniem wykorzystania środowiska przez rolnictwo bądź eksploatację 

powierzchniową. Ma ona podstawowe znaczenie dla trwałości poszczególnych 

gatunków uzależnionych od bogactwa siedlisk występujących na danym terenie, 

dlatego tak ważne jest kształtowanie takiej polityki funkcjonalno-przestrzennej gminy, 

która uwzględni zachowanie różnorodności gatunkowej i siedliskowej w ramach 

istniejących ekosystemów.  

Realizacja ustaleń projektu planu nie powinna w istotny sposób wpłynąć na 

bioróżnorodność omawianego obszaru, który obecnie jest już w części 

zainwestowany. Przekształcenia terenu będą dotyczyły przede wszystkim obszarów 

niezabudowanych na których będą lokalizowane nowe budynki, infrastruktura 

techniczna, tereny eksploatacji kopalin. W celu minimalizacji negatywnego wpływu 

projektowanych inwestycji projekt planu wprowadza ochronę istniejących terenów 

zielonych poprzez określenie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu, w tym np.: określenie maksymalnej intensywność 

zabudowy, czy ustalenie minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej 

zapewniających warunki życia organizmów żywych, produkcji materii organicznej, 

warunki infiltracji wód opadowych i roztopowych do gruntu, co chociaż częściowo 
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powinno złagodzić przekształcenia środowiska spowodowane utwardzeniem części 

terenu poprzez budowę parkingów czy wprowadzenie zabudowy.  

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANEGO 
ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA 

a. Źródła przewidywanego oddziaływania na środowisko 

Zgodnie z ustawą 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 oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397, z późn. zm.), wyróżnia się następujące 

rodzaje przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko: 

 mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko*, 

 mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**, 

 przypadki, w których zmiany dokonywane w obiektach są klasyfikowane jako 

przedsięwzięcia, o których mowa w pkt. 1 i 2. 

Do nowych przedsięwzięć, które mogą być skutkiem realizacji ustaleń obecnie 

procedowanego projektu planu zaliczyć należy: 

 zabudowę mieszkaniową, usługową wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą o 

powierzchni nie mniejszej niż 4 ha**, 

 tereny eksploatacji kopalin**, 

 usługi rekreacji indywidualnej, 

 elementy infrastruktury technicznej związane z zaopatrzenie w energię 

elektryczną oraz w ciepło z odnawialnych źródeł energii. (Ponieważ jednak jest to 

alternatywa dla konwencjonalnego sposobu zaopatrzenia w energię i ciepło, na 

tym etapie nie jest możliwe przedstawienie ich szczegółowego oddziaływania - 

nie jest bowiem wiadomo, które z nich oraz w którym miejscu zostaną 

zrealizowane). Z tego powodu informacje zawarte w poniższych rozdziałach 

dotyczące oddziaływania na środowisko możliwych do realizacji odnawialnych 

źródeł energii będą miały charakter orientacyjny, 

 projektowany zbiornik wodny. 
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b. Przewidywane oddziaływanie 

Dla potrzeb niniejszej prognozy przeanalizowano możliwe oddziaływania 

realizacji ustaleń przedmiotowego projektu planu na środowisko przyrodnicze, które 

przedstawia się następująco: 

 

Przewidywane oddziaływanie terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz usług 
rekreacji indywidualnej 
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różnorodność 
biologiczną 

           

ludzi  +       +   
zwierzęta  +  +        
rośliny + +  + +   +    
wodę +   + +   +    
powietrze  +  + +   +    
powierzchnię 
ziemi 

+   + +   +    

krajobraz +       +    
klimat 
(akustyczny) 

 +      +    

zasoby naturalne            
zabytki            
dobra  
materialne 

           

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są 

uzależnione od fazy jego realizacji. 

W trakcie budowy zniszczeniu ulegnie pokrywa glebowo - roślinna w wyniku 

technicznej zabudowy powierzchni ziemi - pod budynkami oraz nawierzchniami 

utwardzonymi, pojawiać się będą również uciążliwości związane z emisją  

zanieczyszczeń do powietrza, hałasem, które będą miały charakter lokalny, 

krótkoterminowy ograniczony do terenu budowy, jego zaplecza oraz dróg 

dojazdowych. 

Tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej oraz usług rekreacji indywidualnej 

mogą być źródłem niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych 
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źródeł ciepła oraz lokalnych kotłowni. Oddziaływanie skumulowane na terenach 

zainwestowanych, będzie występowało na skutek lokalizacji obiektów o różnych 

funkcjach (zabudowy mieszkaniowej, usługowej, dróg) w bezpośrednim sąsiedztwie, 

co może spowodować gromadzenie się różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym: 

ścieków komunalnych, niskiej emisji pyłowo-gazowej, odpadów komunalnych. 

Przewidywane oddziaływanie terenów eksploatacji kopalin 
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różnorodność 
biologiczną 

+      +     

ludzi  +     +     
zwierzęta + +     +    + 
rośliny + +         + 
wodę +      +     
powietrze            
powierzchnię 
ziemi 

+      +    + 

krajobraz +      +     
klimat 
 

 +     +     

zasoby naturalne +       +   + 
zabytki 
(archeologiczne) 

           

dobra  
materialne 

           

Przewidywane znaczące oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko są 

uzależnione od fazy jego realizacji.   

Na etapie początkowym i w trakcie eksploatacji dominują oddziaływania 

negatywne spowodowane powierzchniowym przekształceniem terenu (powstaniem 

wyrobiska eksploatacyjnego), co bezpośrednio wpływa na zwierzęta, rośliny, 

krajobraz. Z terenu wyrobiska trzeba będzie zdjąć warstwę gleby, a wraz z nią szatę 

roślinną, co spowoduje, że zmniejszeniu ulegnie powierzchnia siedlisk roślin i 

zwierząt, dla których stanowią one miejsca żerowania i bytowania. Ponieważ jednak 

na przedmiotowym terenie dominuje roślinność silnie związana z działalnością 

rolniczą realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała istotnego wpływu 
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na występująca w gminie bioróżnorodność oraz cenne stanowiska roślin i zwierząt 

(szczegółowo przedstawione w pkt.2.h niniejszego opracowania). Poza tym utrata 

wartości użytkowej gruntów będzie miała charakter przejściowy, bowiem tereny 

poeksploatacyjne po zakończeniu eksploatacji muszą być zrekultowane. 

W trakcie funkcjonowania kopalni, w obrębie odkrywki obserwować będziemy 

niewielką inwersję temperatury – w dzień temperatura wewnątrz wyrobiska będzie 

wyższa niż w jego otoczeniu, natomiast w nocy temperatura w wyrobisku będzie 

niższa niż na zewnątrz. Ze względu na czas istnienia przedsięwzięcia będą 

dominować oddziaływania długoterminowe.  

Przewidywane oddziaływanie nowych elementów infrastruktury technicznej wykorzystujących 
w procesie przetwarzania energię geotermalną, promieniowanie słoneczne lub energię wiatru o 

mocy nie przekraczającej 100 kW 
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różnorodność 
biologiczną 

    +       

ludzi  +  + +       
zwierzęta +    +      + 
rośliny +    +       
wodę     +       
powietrze  +        +  
powierzchnię 
ziemi 

+    +       

krajobraz +           
klimat 
(akustyczny) 

      + +   + 

zasoby 
naturalne 

           

zabytki            
dobra  
materialne 

           

Przewidywane oddziaływania w/w przedsięwzięć na środowisko będą 

uzależnione od rodzaju wybranego elementu infrastruktury technicznej, jego miejsca 

lokalizacji oraz fazy realizacji.   

Na etapie montowania instalacji (w przypadku gdy nie będą one stanowiły 

elementu zintegrowanego z budynkiem np. poprzez montaż na dachach) inwestycje 
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te mogą bezpośrednio oddziaływać na takie komponenty środowiska naturalnego 

jak: gleby, rzeźba terenu, fauna i flora. W miejscu ich lokalizacji może dojść do 

likwidacji pokrywy glebowej z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą (fauną 

glebową). Uciążliwości dla ludzi i zwierząt na etapie montowania instalacji mogą być 

związane z transportem materiałów na place inwestycyjne oraz wywozem urobków z 

wykopów pod fundamenty (np. w przypadku lokalizowania elektrowni wiatrowych). 

Hałas, powstający podczas prac budowlanych wystąpi na skutek pracy maszyn oraz 

ruchu pojazdów. Czas związany z procesem montowania będzie relatywnie krótki. 

Funkcjonowanie instalacji wytwarzających energię elektryczną oraz ciepło z 

odnawialnych źródeł energii wykorzystujących w procesie przetwarzania energię 

geotermalną oraz promieniowanie słoneczne będzie miało charakter długoterminowy, 

stały. Praca turbin związana będzie nieodzownie z wpływem na lokalne warunki 

klimatyczne poprzez zmianę warunków wietrznych występujących w obrębie 

lokalizacji tego typu obiektów. Elektrownie wiatrowe będą również źródłem hałasu 

emitowanego przez łopaty wirnika, które podczas obrotu natrafiają na opór 

powietrza. Jednak przy respektowaniu zapisów projektu planu, dotyczących zasad 

ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w których to ustalono 

obowiązek zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu określonego w przepisach 

odrębnych dla poszczególnych rodzajów terenów, wszelkie parametry określone 

przepisami prawa będą zachowane. Elektrownie wiatrowe mogą jedynie negatywnie 

wpływać na miejscową faunę w tym, ptaki ze względu na możliwość ich kolizji z 

turbinami.  

Wszystkie wyżej wymienione odnawialne źródła energii pośrednio pozytywnie 

wpłyną na stan jakości powietrza. Te źródła „czystej energii” zastąpią równoważną 

ilość energii produkowanej w konwencjonalny sposób, zmniejszając tym samym 

zużycie surowców nieodnawialnych oraz emisję do powietrza zanieczyszczeń 

pochodzących z procesów ich energetycznego spalania.  
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Przewidywane oddziaływanie projektowanego zbiornika wodnego  
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różnorodność 
biologiczną 

      +   +  

ludzi            
zwierzęta +    +  +     
rośliny +    +  +     
wodę       +   +  
powietrze +    +       
powierzchnię 
ziemi 

+      +     

krajobraz +      +     
klimat 
(akustyczny) 

+    +       

zasoby 
naturalne 

           

zabytki            
dobra  
materialne 

         +  

Ponieważ nie są znane dokładne parametry techniczne projektowanego 

zbiornika na tym etapie nie jest możliwe przeprowadzenie szczegółowej analizy 

przedmiotowego obiektu na środowisko (informacje takie powinny być sprecyzowane 

w raporcie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia), dlatego 

zawarte w poniższych rozdziałach oddziaływania mają charakter orientacyjny. 

Na etapie początkowym związanym z realizacją przedmiotowego 

przedsięwzięcia będą przeważać oddziaływania krótkoterminowe, związane z pracą 

maszyn budowlanych. Wówczas należy spodziewać się lokalnego zwiększenia 

zanieczyszczeń powstających przy spalaniu oleju napędowego w silnikach maszyn 

budowlanych oraz hałasu. Zmiany powierzchni terenu podczas prac ziemnych, będą 

zjawiskiem trwałym, tylko częściowo odwracalnym nie ma bowiem możliwości 

całkowitego odtworzenia pierwotnych warunków glebowych, w sensie przyrodniczym. 

Zmiany powierzchni terenu w trakcie tworzenia czaszy zbiornika lub usypywania 

grobli wystąpią podczas jego realizacji, co należy traktować jako oddziaływanie, 
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krótkoterminowe, jednakże dokonane w tym czasie bezpośrednie przekształcenia 

będą utrzymywały się przez cały wieloletni okres działania projektowanej inwestycji. 

Z okresem funkcjonowania zbiornika, a więc z oddziaływaniem 

długookresowym, należy wiązać jego pozytywne wpływ na poziom zwierciadła wód 

podziemnych (retencjonowanie wód prowadzi do podwyższenia zwierciadła wód 

gruntowych na terenach sąsiednich) oraz bioróżnorodność (powstanie zbiornika 

może przyczynić się do sukcesji w ciągu kilku lat zupełnie innych zespołów 

organizmów zasiedlających siedliska wodne). 

7. PRZEWIDYWANE ODDZIAŁYWANIE USTALEŃ PROJEKTU 
PLANU NA ŚRODOWISKO 

W niniejszym rozdziale określono, przeanalizowano i dokonano oceny stanu 

przewidywanych przekształceń środowiska mogących wystąpić na skutek realizacji 

sformułowanych w projekcie planu zapisów.  

a. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i gleb 

Największy wpływ na powierzchnię ziemi i gleby może mieć teren eksploatacji 

kopalin. Planowane przedsięwzięcie wywoła zmiany i przekształcenia powierzchni 

ziemi. Na obszarze dotychczas użytkowanym rolniczo powstaną tereny związane z 

eksploatacją kruszywa, co spowoduje przekształcenia obecnej rzeźby terenu 

(powstanie wyrobisko eksploatacyjne oraz inne obiekty związane z uzbrojeniem 

terenu). Podczas wydobywania kruszywa nastąpi naruszenie i zniszczenie fizycznej i 

biologicznej struktury powierzchniowej warstwy gleby, przy czym humus zostanie w 

całości zdjęty i wykorzystany przy procesach rekultywacji. Pozostały nakład, w tym 

masy ziemne lub skalne usuwane albo przemieszczane w związku z wydobywaniem 

kopalin ze złóż, które nie są odpadami w rozumieniu ustawy o odpadach, będą 

zagospodarowane zgodnie z wydaną koncesją na wydobywanie kopalin ze złóż.  

Budowa zbiornika przyczyni się do zmiany ukształtowania terenu w wyniku np. 

tworzenia czaszy zbiornika lub usypywania grobli. Na skutek podtopienia dojdzie do 

zmiany chemizmu gruntów w strefie wzrostu poziomu wód podziemnych. 

Spodziewać się należy zawężenia strefy aeracji (przepuszczalnej strefy gruntów 

pomiędzy powierzchnią terenu, a zwierciadłem wód podziemnych) oraz rozszerzenia 
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strefy saturacji (znajduje się ona pomiędzy zwierciadłem wód gruntowych, a dolną 

granicą warstwy wodonośnej).  

Pozostałe przewidziane w planie przedsięwzięcia nie powinny powodować 

znacznych przekształceń powierzchni ziemi. Oddziaływania na te elementy będzie 

występować głównie na etapie inwestycyjnym. Realizacja nowej zabudowy oraz 

instalacji wytwarzających energię elektryczną a także ciepło z odnawialnych źródeł 

energii (w przypadku gdy nie będą one stanowiły elementu zintegrowanego z 

budynkiem) i wynikające stąd roboty ziemne w oczywisty sposób naruszą istniejącą 

strukturę gruntu. W zalewności od stopnia przekształcenia powierzchni ziemi 

transformacji ulegną również gleby, na skutek prowadzenia prac budowlanych 

nastąpi zmiana ułożenia przypowierzchniowych warstw gleby oraz zmiana składu 

chemicznego gruntów i ich właściwości technicznych, m.in. uziarnienia, 

zagęszczenia, stopnia plastyczności. Całkowite przekształcenie gleb nastąpi w 

ramach fragmentów terenów zajętych przez budynki, parkingi itp. Ustalenie w tekście 

planu maksymalnej intensywności zabudowy czy minimalnej powierzchni biologicznie 

czynnej pozwoli jednak przynajmniej częściowo ograniczyć zasięg potencjalnej 

degradacji gleb. 

Żadne z projektowanych przedsięwzięć nie będzie generować zanieczyszczeń 

gleb i ziemi. Sytuacja taka może wystąpić jedynie w przypadku wystąpienia awarii 

sprzętu pracującego przy budowie. Zastosowane najnowsze rozwiązania techniczne 

w znaczny sposób powinno jednak wyeliminować ryzyko związane z tego typu 

awariami. 

b. Oddziaływanie na wody powierzchowne i podziemne 

Eksploatacja kruszywa nie będzie się wiązała z emisją ścieków 

technologicznych z kopalni. Na terenach z nią sąsiadujących nie przewiduje się także 

zmiany stosunków wodnych spowodowanych prowadzoną działalnością – obszary te 

bowiem charakteryzują się już silnie przekształconymi warunkami 

hydrodynamicznymi powstałymi na skutek prowadzonych prac odwodnieniowych, w 

ramach eksploatacji złoża Bełchatów – Pola Bełchatów i Pola Szczerców. 
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Realizacja nowych terenów zabudowy nie powinna pogorszyć jakości wód 

powierzchniowych oraz wód podziemnych. Ustalenia projektu planu regulują bowiem 

zasady prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej oraz odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych (dokładnie są one przedstawione w pkt. 5 b niniejszej 

prognozy). Powiększenie obszarów zabudowanych może jedynie spowodować 

zmniejszenie zdolności infiltracyjnych gruntów przypowierzchniowych. 

Retencjonowanie wód powierzchniowych w zbiornikach prowadzi do 

podwyższenia zwierciadła wód gruntowych na terenach sąsiednich. W zależności od 

istniejących uwarunkowań, ten rodzaj oddziaływania może powodować skutki 

pozytywne lub negatywne w środowisku. W przypadku obszarów, na których 

obserwuje się trwałe obniżenie poziomu wód, na skutek prowadzonych od lat 80-tych 

prac odwodnieniowych odkrywki Bełchatów, zbiornik retencyjny będzie korzystnie 

wpływał na otoczenie zwiększając uwilgotnienie gleb i tym samym poprawiając 

warunki wegetacji roślin. Aktualnie przedmiotowy teren znajduje się w zasięgu leja 

depresji, który dokonał istotnych zmian w sieci hydrograficznej i hydrodynamicznej. 

Zasięg leja stopniowo zmniejsza się po stronie wschodniej (w rejonie terenu objętego 

niniejszą analizą), a rozwija w kierunku zachodnim (w ramach gminy Szczerców, 

Rząśni i Kiełczygłów), zgodnie z postępem robót odwodnieniowych i górniczych na 

Polu Bełchatów oraz rozbudową systemu odwadniania na Polu Szczerców. Wielkość 

wzrostu zasobów wód podziemnych uzależniony jest przede wszystkim od budowy 

geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Ponieważ projektowany zbiornik 

znajduje się w ramach tarasy zalewowej zbudowanej w głównej mierze z 

plejstoceńskich piasków rzecznych oraz częściowo torfów, woda infiltrująca ze 

zbiornika w głąb przepuszczalnych warstw skalnych zasili poziomy wodonośne, 

zwiększając lokalne zasoby wód podziemnych w jego najbliższym sąsiedztwie. 

Niesie to za sobą pewne zagrożenia związane z możliwością migracji 

zanieczyszczeń do poziomu wodonośnego, które mogą prowadzić do skażenia wód 

podziemnych, o zasięgu zależnym od warunków śródwarstwowych przepływów wód 

oraz rodzaju i ilości substancji zanieczyszczających. Zgodnie z wymogami ochrony 

zasobów wodnych wynikającymi z Ramowej Dyrektywy Wodnej przetransponowanej 

do ustawy Prawo wodne i Planu zagospodarowania wodami na obszarze dorzecza 
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Odry realizacja planowanej inwestycji nie może zagrażać pogorszeniu stanu 

środowiska wodnego albo nieosiągnięcia dobrego stanu/potencjału ekologicznego 

wód, dlatego nie przywiduje się by jego realizacja mogła mieć jakikolwiek negatywny 

wpływ na stan wód podziemnych.  

c. Oddziaływanie na powietrze 

Żadne przewidziane ustaleniami planu przedsięwzięcia nie przyczynią się do 

pogorszenia warunków aerosanitarnych. Każdy podmiot będący źródłem 

zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery jest zobligowany bowiem do 

przestrzegania ustaleń planu, który wprowadza zakaz realizacji przedsięwzięć 

powodujących przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w 

przepisach odrębnych, dlatego odkształcenia parametrów jakości powietrza nie 

mogą być znaczące.  

Spodziewana jest również zwiększona emisja substancji gazowych i pyłowych 

w trakcie budowy wszelkich nowo projektowanych przedsięwzięć, których źródłem 

będą: pojazdy, silniki pracujących maszyn, sypkie materiały budowlane związane z 

pracami budowlanymi. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, którego zasięg 

ograniczy się do terenu budowy i które powinno ustać po zakończeniu prowadzenia 

prac budowlanych.  

Aby zapobiec wszelkim niekorzystnym oddziaływaniom projekt planu 

wprowadza szereg rozwiązań które mają temu przeciwdziałać, w tym możliwość 

zaopatrzenia w energię elektryczną lub ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii o mocy nie przekraczającej 100 kV. Możliwość ich realizacji pośrednio 

pozytywnie wpłynie na stan jakości powietrza. Te źródła „czystej energii” zastąpi 

równoważną ilość energii produkowaną w konwencjonalny sposób, zmniejszając tym 

samym zużycie surowców nieodnawialnych oraz emisję do powietrza 

zanieczyszczeń pochodzących z procesów ich energetycznego spalania. 

d. Oddziaływanie na krajobraz 

Projekt planu przestrzega zasad estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem 

wszelkich realizowanych obiektów budowlanych. Wyraża się to m.in. w przyjętych w 

projekcie planu ustaleniach w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej 
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zabudowy (np. w zakresie kolorystyki, wykończenia budynków, ogrodzenia). 

Przeobrażenia krajobrazu w ramach tych terenów (wyłączywszy fazę budowy 

nowych obiektów) nie powinny być znaczące, ponieważ w sąsiedztwie znajduje się 

już istniejąca zabudowa. Początkowo może jedynie ucierpieć estetyka 

(oddziaływania niekorzystne krótkoterminowe, chwilowe), co będzie związane z 

procesami budowlanymi. Na etapie funkcjonowania zabudowy, projektowane budynki 

swym charakterem i kubaturą nie powinny jednak odbiegać od zabudowy sąsiednich 

terenów.  

Planowane elementy infrastruktury technicznej związane z zaopatrzenie w 

energię elektryczną oraz w ciepło z odnawialnych źródeł energii również nie powinny 

stanowić obiektów, które w agresywny sposób wtłaczałyby się w istniejący krajobraz.  

Realizację zbiornika wodnego należy uznać za antropogeniczne 

przekształcenie krajobrazu, które jednak z reguły odbierane jest jako element 

pozytywny, wzbogacający istniejący krajobraz. Ewentualny negatywny wpływ 

akwenu powinien być zniwelowany przez jego odpowiednie wkomponowanie w 

otoczenie oraz wykorzystywanie do budowy materiałów naturalnych. 

Największe oddziaływanie terenów eksploatacji kopalin na krajobraz wystąpi 

natomiast w fazie eksploatacji złóż, kiedy to rolniczy krajobraz zostanie 

przekształcony w przemysłowy. Miejsce pól uprawnych, łąk zajmą wyrobiska (formy 

wklęsłe), z których wydobywać się będzie kopalinę. Po zakończeniu eksploatacji 

kruszyw przedmiotowe tereny będą zrekultywowane, co spowoduje, iż zmiany w 

krajobrazie będą miały charakter średnioterminowy.  

e. Klimat lokalny 

Funkcjonowanie terenów eksploatacji powierzchniowej wpłynie na zmiany 

klimatu lokalnego w ich najbliższym otoczeniu. W obrębie potencjalnego wyrobiska 

obserwować będziemy inwersję temperatury (uzależnioną od głębokości wykopu) – 

w dzień temperatura wewnątrz wyrobiska będzie nieznacznie wyższa niż w jego 

otoczeniu, natomiast w nocy temperatura w wyrobisku będzie nieznacznie niższa niż 

na zewnątrz.  
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Wpływ zbiornika małej retencji ograniczy się do zwiększenia wilgotności 

powietrza w najbliższym jego otoczeniu. W okresie obniżonych temperatur dobowych 

może powodować powstawanie osadów atmosferycznych. Powstawanie rosy będzie 

wpływać pozytywnie na roślinność zwiększając uwilgotnienie terenu, a tym samym 

polepszą się warunki dla jej wzrostu. Parowanie wody z uwilgotnionych siedlisk może 

powodować lokalne spadki temperatury – będzie to szczególnie odczuwalne przy 

wyższych temperaturach w okresach letnich.  

Pozostałe planowane inwestycje nie powinny powodować istotnych modyfikacji 

uwarunkowań wietrznych i wilgotnościowych. 

f. Oddziaływanie na szatę roślinną, świat zwierzęcy oraz bioróżnorodność  

Ustalenia projektu planu i realizacja nowych obiektów (w tym: budynków, dróg 

oraz elementów infrastruktury technicznej wykorzystujących w procesie 

przetwarzania energię geotermalną, promieniowania słonecznego lub energię 

wiatru,), jak każda inwestycja budowlana, w sposób bezpośredni oddziaływać może 

na stan siedlisk oraz liczebność i stan gatunków flory i fauny naziemnej, 

występujących w obrębie terenu, na którym prowadzone będą prace budowlane. Aby 

zminimalizować negatywnego wpływu planowanych inwestycji na szatę roślinną i 

zwierzęta w projekcie planu określono maksymalną intensywność zabudowy oraz 

ustalono minimalny udziału powierzchni biologicznie czynnej, co chociaż częściowo 

powinno złagodzić przekształcenia środowiska spowodowane utwardzeniem części 

terenu poprzez budowę parkingów czy wprowadzenie zabudowy. Na etapie 

funkcjonowania elektrownie wiatrowe mogą wpływać na miejscową faunę poprzez: 

emisję hałasu powodującą powstanie tzw. strefy płoszenia i tworzenie barier dla 

latającej fauny migrującej. Zwierzęta poruszające się po powierzchni ziemi nie 

powinny odczuwać negatywnych oddziaływań powodowanych przez elektrownie 

wiatrowe. Jedynym elementem mogącym wpływać na zachowanie tej grupy zwierząt 

jest hałas powodowany przez obracające się łopaty wirnika. Istnieje natomiast 

potencjalne zagrożenie kolizją dla fauny latającej przemieszczającej się na 

wysokości pracujących łopat elektrowni. 
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Wpływ projektowanego zbiornika na siedliska przyrodnicze i szatę roślinną 

będzie dotyczył przede wszystkim etapu realizacyjnego, który to wiązać się będzie z 

usunięciem istniejącej szaty roślinnej. Obecnie są to głównie grunty rolne i pastwiska 

charakteryzujące się znacznym uproszczeniem składu gatunkowego w porównaniu z 

biocenozą naturalną. Roślinność związana z osiedlami ludzkimi i szlakami 

komunikacyjnymi również nie przedstawiają większej wartości przyrodniczej. 

Powstanie zbiornika wodnego na etapie funkcjonowania przyczyni się do zmiany 

warunków ekologicznych terenów sąsiadujących, poprzez zwiększenie średniej 

wilgotności jego otoczenia. Występująca na danym terenie roślinność oraz zwierzęta 

związane z ekosystemem rolnym mogą częściowo być wypierane przez te 

preferujące wilgoć. W przypadku oczyszczania zbiorników, które ulegają 

lodowaceniu oraz intensywnej sukcesji roślinnej dojdzie do częściowej eliminacji 

wytworzonych w czaszy zbiorowisk roślinności wodnej. Ponieważ na przedmiotowym 

terenie brak jest gatunków roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową 

(na podstawie przepisów o ochronie przyrody), wszystkie w/w działania nie do 

uniknięcia przy realizacji tego typu inwestycji, nie powinny mieć stałego, 

negatywnego wpływu na miejscową florę i faunę.  

Potencjalny wpływ na zwierzęta i rośliny będzie miała również eksploatacja 

surowców. Z terenu wyrobisk zostanie zdjęta wierzchnia  warstwa gleby, a wraz z nią 

szata roślinna. W trakcie wydobywania kopaliny można spodziewać się również 

okresowego oddziaływania na faunę naziemną bytującą/żerującą w obrębie terenu 

inwestycji i w jej sąsiedztwie. Jego przyczyną będzie wzmożony ruch samochodów 

oraz praca maszyn będących źródłem: hałasu, drgań i zanieczyszczeń powietrza. W 

wyniku realizacji ustaleń planu, w trakcie eksploatacji złoża pojawią się także bariery 

przestrzenne utrudniające migrację zwierząt (szczególnie tych dużych). Ponieważ 

jednak na przedmiotowym terenie dominuje roślinność silnie związana z 

działalnością rolniczą realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała 

istotnego wpływu na występująca w gminie bioróżnorodność oraz cenne stanowiska 

roślin i zwierząt (szczegółowo przedstawione w pkt.2.h niniejszego opracowania). Po 

zakończonym procesie rekultywacji, którą przedsiębiorca zobowiązany jest wykonać, 

w terminie do pięciu lat od zakończenia eksploatacji, zdecydowana większość 
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zbiorowisk, które ulegną negatywnemu oddziaływaniu, powinny być w stanie się 

odnowić i odzyskać utracone funkcje, dzięki czemu przynajmniej częściowo zostanie 

odbudowany, istniejący w stanie obecnym stan środowiska. 

g. Oddziaływanie na obszary chronione, w tym Naturę 2000 

W granicach terenu objętego projektem planu nie występują formy ochrony 

przyrody ustanowione ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dlatego  

w niniejszym podrozdziale przedstawiono potencjalny wpływ na formy ochrony 

przyrody zlokalizowane w odległości do 10 km od jego granic, w tym: 

 siedliska roślin rzadkich i objętych ochroną gatunkową takich jak: 

- kukułka plamista, 

- niezapominajka skąpokwiatowa, 

- kalina koralowa, 

- pomocnik baldaszkowy, 

- nasięźrzał pospolity. 

Znajdujące się w ich sąsiedztwie tereny zabudowy zagrodowej i usługowej 

(istniejąca szkoła podstawowa w Woli Wydrzynie) usytuowane na arkuszach 15, 

17c, 22c, 22d, 27a, 28a, 44c nie będą miały wpływu na w/w stanowiska. W 

większą są to tereny już zainwestowane, a obecnie procedowany plan poszerza 

istniejące pasy zabudowy umożliwiając ich dalsze prawidłowe funkcjonowanie, 

zachowując równocześnie znaczną odległość od zinwentaryzowanych siedliska 

roślin rzadkich i objętych ochroną gatunkową, dzięki czemu nie przewiduje się by 

mogły one mieć jakikolwiek negatywny wpływ na w/w stanowiska; 

 pomniki przyrody – usytuowane w parku we wsi Chorzenice oraz we wsi 

Ksawerów. Przedmiotem ochrony objęte są: 2 jesiony wyniosłe, klon pospolity 

oraz 4 dęby szypułkowe. Ze względu na charakter przedmiotu ochrony oraz 

znaczne oddalenie terenów zabudowy zagrodowej oraz usługowej (remizy 

strażackiej oraz budynków handlowo-usługowych) zlokalizowanej na arkuszu 

24a i 44a, nie przewiduje się by mógłby mieć on jakikolwiek negatywny wpływ na 

pogorszenie ich walorów przyrodniczych; 
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 Rezerwat  Przyrody Łuszczanowice – zlokalizowany około 1 km od 

wyznaczonych na arkuszu 46b terenów zabudowy zagrodowej. Utworzony on 

został w celu ochrony naturalnego drzewostanu jodłowego. Bliskie położenie 

kompleksu paliwowo-energetycznego powoduje, że teren uroczyska stał się 

również ważnym obiektem badawczym nad wpływem górnictwa odkrywkowego i 

przemysłu energetycznego na fitocenozy leśne. Ze względu na charakter 

przedmiotu ochrony w rezerwacie - biocenozy leśne oraz znaczne oddalenie 

terenów zabudowy zagrodowej, które zgodnie z ustaleniami planu nie mogą 

powodować przekroczenie standardów jakości środowiska określonych w 

przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji 

zanieczyszczeń oraz promieniowania elektromagnetycznego, nie przewiduje się 

by mogły one mieć jakikolwiek negatywny wpływ na pogorszenie walorów 

przyrodniczych tego obszaru; 

 Rezerwat Przyrody Murowaniec – ze względu na charakter przedmiotu ochrony 

w rezerwacie – wielowarstwowy las mieszany oraz znaczne oddalenie terenu 

objętego projektem planu (około 3 km na południe od terenów zabudowy 

zagrodowej znajdującej się na arkuszu 4d) nie przewiduje się by realizacja jego 

zapisów mogła mieć jakikolwiek negatywny wpływ na pogorszenie walorów 

przyrodniczych tego obszaru; 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawki – zlokalizowany ok. 8,1 km 

na wschód od terenów zabudowy zagrodowej i usługowej znajdujące się na 

arkuszu 47b. Ze względu na charakter przedmiotu ochrony (tereny cenne 

przyrodniczo o znacznym zalesieniu, z licznymi zbiornikami wodnymi) oraz 

znaczne oddalenie terenu objętego projektem planu, oddziaływania 

projektowanych inwestycji na te obszary uznaje się za pomijalny. 

h. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Jako zasoby naturalne można rozumieć każdy element środowiska 

przyrodniczego. Ponieważ jednak wpływ ustaleń projektu planu na wody, gleby, 

klimat, rośliny, itp. elementy omówiono wcześniej, w tym miejscu pod pojęciem 

„zasoby naturalne” zdefiniowano oddziaływanie na złoża surowców naturalnych.  
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Główny negatywny wpływ na złoża surowców naturalnych, z pośród wszystkich 

projektowanych funkcji będą miały projektowane tereny eksploatacji kopalin, w 

ramach których zostaną wyeksploatowane surowce. 

i. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Potencjalnym źródłem hałasu mogą być jedynie turbiny wiatrowe, które będą 

eksploatowane zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, z wyłączeniem okresów 

występowania warunków wiatrowych uniemożliwiających ich eksploatację. Emisja 

hałasu podczas pracy turbiny wiatrowej zachodzić będzie w wyniku:  

 ruchu wirnika turbiny wiatrowej w ośrodku sprężystym, jakim jest powietrze 

(drgania akustyczne generowane są bezpośrednio w wyniku interakcji wirnika i 

powietrza), 

 tarć mechanicznych w elementach turbiny i generatorze prądu. W wyniku tarcia 

powstają drgania materiałowe, które przenoszą się na otaczające mechanizm 

powietrze. 

Przy prawidłowej konserwacji elektrowni wiatrowej hałas generowany w wyniku 

tarć mechanicznych w elementach turbiny i generatorze prądu będzie miał znaczenie 

drugorzędne. Podstawowym źródłem emisji hałasu podczas pracy elektrowni będzie 

ruch wirnika turbiny. Wielkość emisji hałasu zależy od następujących czynników:  

 prędkości wiatru omywającego wirnik,  

 chwilowych zmian prędkości i kierunku wiatru (turbulencji),  

 prędkości kątowej wirnika,  

 średnicy wirnika,  

 stopnia gładkości wirnika. 

Ewentualna budowa wiatraków, które mogą powstać jako dopuszczony 

zapisami planu element infrastruktury technicznej może wpłynąć więc na 

zwiększenie emisji hałasu, jednak przy respektowaniu jego zapisów, dotyczących 

zasad kształtowania warunków akustycznych w środowisku, w tym obowiązek 

zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonego w 

przepisach odrębnych dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

 RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej, 
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 MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 MNU jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych, 

 U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 

lub młodzieży, 

 US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

wszelkie parametry określone przepisami prawa będą zachowane. 

Wyznaczenie terenów eksploatacji kopalin może się wiązać ze wzrostem 

hałasu głównie na skutek prowadzenia działalności, którego zasięg oddziaływania 

będzie uzależniony od postępu prowadzonych robót górniczych. O wpływie 

poszczególnych urządzeń na środowisko akustyczne decydować będzie również ich 

rodzaj oraz sprawność techniczna, przy czy zgodnie z zapisami planu, nie może ona 

powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach 

odrębnych. 

Wszystkie projektowane przedsięwzięcia realizowane w ramach 

przedmiotowego terenu czasowo będą generowały hałas również na etapie 

prowadzenia prac budowlano-montażowych (które jednak ograniczą się do terenu 

budowy, zaplecza budowy oraz dróg dojazdowych dlatego, oddziaływanie to nie 

będzie miało istotnego wpływu na warunki akustyczne). 

j. Emitowanie pól elektromagnetycznych 

W ramach terenu objętego projektem planu znajdują się napowietrzne linie 

elektroenergetyczne SN 15 kV, będące źródłem pola elektromagnetycznego, dlatego 

ustalenia planu wyznaczają wzdłuż nich strefę ochronną (pas szerokości 15 m - 7,5 

m na każdą stronę od osi linii), w granicach której zakazuje się sytuowania budynków 

przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi, a wszelkie działania, a w 

szczególności roboty budowlane, wymagają postępowania zgodnego z przepisami 

odrębnymi odnoszącymi się do bezpieczeństwa i higieny pracy.  

k. Oddziaływanie na ludzi 

Nie przewiduje się elementów przestrzeni mogących mieć bezpośredni stały 

negatywny wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi. Jedynie na skutek prowadzonych 
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prac budowlanych okresowo należy spodziewać się zwiększonej emisji hałasu, której 

źródłem będą pracujące maszyny, a także zwiększonej emisji zanieczyszczeń 

gazowych i pyłowych pochodzących ze źródeł komunikacyjnych. Będzie to 

powodowało pewien dyskomfort dla ludności zamieszkującej w bezpośrednim 

sąsiedztwie części terenów wyznaczonych w projekcie planu. Należy jednak 

przypuszczać, że prace prowadzone będą w ciągu dnia i nie będą stanowiły 

uciążliwości w godzinach nocnych. Poza tym ustalenia planu zapewniają 

maksymalne zabezpieczenie przed uciążliwościami ustalając zakaz lokalizacji 

przedsięwzięć, które powodowałyby przekroczenia standardów jakości środowiska 

określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności w zakresie hałasu, wibracji, 

emisji zanieczyszczeń, promieniowania elektromagnetycznego poza granicą do 

której inwestor ma tytuł prawny oraz poza obszar objęty planem. 

l. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii 

Przez poważną awarię wg Prawa Ochrony Środowiska rozumie się: zdarzenie, 

w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu 

przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub 

więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania 

zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Z uwagi na rodzaj i ilość mogących powstać substancji i/lub odpadów 

niebezpiecznych, żadna z projektowanych w planie inwestycji nie zalicza się do 

zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 

2002 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  

(Dz. U. Nr 58, poz. 535 z późn. zm.). Rodzaje 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 określa rozporządzenie. 
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Odrębnym tematem oddziaływania każdego przedsięwzięcia na środowisko są 

natomiast sytuacje awaryjne. Zdarzenia tego typu są zazwyczaj nagłe i trudne do 

przewidzenia. 

8. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ MAJĄCYCH NA CELU 
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

Określenie zestawu uniwersalnych wytycznych służących ochronie przyrody i 

środowiska oraz niwelujących negatywne oddziaływania jest trudne. W zależności od 

zastosowanej techniki oraz opracowanej technologii, wrażliwości poszczególnych 

komponentów środowiska i przyrody, na niekorzystne formy oddziaływania jest 

różna. 

Projekt planu, w celu zminimalizowania potencjalnych oddziaływań, które mogą 

być skutkiem realizacji jego zapisów, wprowadza następujące rozwiązania 

eliminujące, ograniczające i kompensujące: 

1)wprowadza zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie 

standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w 

szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz 

promieniowania elektromagnetycznego poza: 

a) granice nieruchomości do której inwestor ma tytuł prawny, 

b) obszar objęty planem; 

2)wyznacza strefy ochronne od: cmentarza, linii elektroenergetycznej 15 kV, 

3)określa zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 

infrastruktury technicznej, ważnej ze względu na prawidłowe funkcjonowanie 

każdego terenu zabudowanego, 

4)określa zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania 

terenu. Nakładają one na potencjalnych inwestorów szereg obwarowań, w tym. 

np. obowiązek wkomponowania projektowanej zabudowy i takie 

zagospodarowanie terenu, które będzie jak najmniej kolizyjne w krajobrazie 

poprzez dobór odpowiedniej kolorystyki, wykończenia budynków itp., określenie 
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minimalnej i maksymalnej intensywności zabudowy, ustalenie minimalnego 

udziału powierzchni biologicznie czynnej zapewniającej warunki życia organizmów 

żywych, produkcji materii organicznej, warunki infiltracji wód opadowych i 

roztopowych do gruntu, co chociaż częściowo powinno złagodzić przekształcenia 

środowiska spowodowane utwardzeniem części terenu poprzez wprowadzenie 

zabudowy, budowę parkingów itp. 

W przypadku respektowania zapisów projektu planu stan środowiska 

przedmiotowego obszaru nie powinien ulec pogorszeniu, dlatego w prognozie 

oddziaływania na środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań, które 

mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko 

projektowanego zagospodarowania.  

9. PRZEDSTAWIENIE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKTOWANYM 
DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU  

W ustaleniach planu położono szczególny nacisk na działania zarówno 

zabezpieczające środowisko, jak i modelujące je w ten sposób, który stara się 

harmonijnie wpisać każdy proces inwestycyjny w otaczający krajobraz. Projektowane 

funkcje przyczynią się do pewnych zmian w stanie środowiska, szczególnie w 

zakresie degradacji pokrywy glebowej, zmniejszenie powierzchni biologicznie 

czynnej, nieznacznego zwiększenia udziału zanieczyszczeń lokalnych, które będą 

rezultatem realizacji nowej zabudowy oraz infrastruktury technicznej. Jednak przy 

zastosowaniu szeregu rozwiązań mających na celu zminimalizowanie potencjalnych 

oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które należałoby klasyfikować w 

kategorii zagrożeń środowiska. 

W związku z powyższym nie formułuje się rozwiązań alternatywnych do 

rozwiązań zawartych w projekcie planu. Prognoza oddziaływania na środowisko była 

sporządzana równocześnie z opracowaniem projektu planu miejscowego. Dzięki 

temu możliwe było wprowadzenie takich rozwiązań, które pozwoliły na uniknięcie 

potencjalnych znaczących kolizji i konfliktów przestrzennych, doprowadzając do 

wyboru najkorzystniejszych, a zarazem optymalnych kierunków działań. 
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10. TRUDNOŚCI  WYNIKAJĄCE Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB 
LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO 
OPRACOWUJĄC RAPORT. 

W trakcie przedmiotowej analizy nie napotkano na trudności wynikające z 

niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO. 

Żadne rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą 

powodować  transgranicznego oddziaływania na środowisko. 

12. POTENCJALNE ZMIANY W ŚRODOWISKU W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

W przypadku braku realizacji jakichkolwiek inwestycji (również tych, które 

wynikałyby z ustaleń obecnie obowiązującego planu), na przedmiotowym obszarze 

nie powinny wystąpić znaczące zmiany w środowisku. Część niezainwestowanych 

obecnie terenów będzie nadal użytkowana rolniczo. Na terenach odłogowanych 

może dochodzić do wkraczania gatunków roślinności ruderalnej, której towarzyszyć 

będą pozostałości roślin uprawnych. 

Jeżeli teren zostałby zainwestowany zgodnie z ustaleniami obowiązującego na 

jego obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nastąpiłyby 

przekształcenia typowe dla powstania terenów inwestycji w zakresie rzeźby, 

powierzchni biologicznie czynnych, klimatu, roślinności, krajobrazu, 

bioróżnorodności, zagrożeń odpadami czy zagrożeń hałasem. Przewidywane zmiany 

w środowisku w sposób szczegółowy przedstawiają prognozy oddziaływania na 

środowisko ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

przyjętych uchwałami: 

 Nr XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 listopada 2005 r., 

 X/61/2007 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 października 2007 r., 

 Nr VIII/35/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2011 r. 
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI 
JEJ PRZEPROWADZANIA. 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

organ sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wójt 

Gminy Sulmierzyce – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady 

przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym realizacji 

projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują metod analizy 

zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest monitoring, zapisany w 

odrębnych aktach prawnych. Za najważniejsze, z punktu widzenia ochrony 

środowiska należy uznać monitorowanie zmian jakości wód oraz emisji hałasu. 

14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Niniejszy dokument jest prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń 

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 

położonych w gminie Sulmierzyce, którą wykonuje się w ramach przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Sporządzony dokument zawiera 

prezentację i ocenę ww. projektu z punktu widzenia problemów środowiska 

przyrodniczego, jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Prognoza zawiera część tekstową i graficzną.  

Część opisowa prognozy składa się z następujących części: 

- Informacji ogólnych (wprowadzenia) na temat sporządzanego dokumentu, jego 

podstaw prawnych, przedmiotu i celu opracowania oraz materiałów 

wykorzystywanych przy sporządzaniu prognozy; 

- Analizy i oceny stanu istniejącego środowiska, z uwzględnieniem elementów 

chronionych – obszary objęte przedmiotowym opracowaniem obejmują tereny 

nierównomiernie rozmieszczone w granicach gminy Sulmierzyce, które łącznie 

zajmują powierzchnię około 381 ha. Pod względem morfologicznym leży on w 

zasięgu mezoregionu Wysoczyzna Bełchatowska. Ukształtowanie powierzchni 

przedmiotowego obszaru jest wynikiem wielu procesów czwartorzędowych 

uzależnionych od dawniejszych elementów strukturalnych. Pod względem 
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geologicznym przedmiotowy obszar usytuowany jest w południowo-zachodniej 

części Niecki Łódzkiej, którą w stropowej części budują utwory mezozoiczne 

reprezentowane przez osady jury i kredy. Zalegają na nich osady kenozoiczne o 

różnej miąższości. Występują tutaj cztery piętra wodonośne, pozostające ze sobą 

we wzajemnej więzi hydraulicznej. Na przedmiotowym terenie nie występują 

obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody. Istniejący stan środowiska przyrodniczego w dużej mierze jest 

zdeterminowany działalnością kopalni i elektrowni Bełchatów, która zlokalizowana 

jest na terenie gminy Kleszczów. Pozostałe źródła zagrożenia, w tym: niska emisji 

zanieczyszczeń pochodząca z indywidualnych źródeł ciepła, lokalnych kotłowni 

oraz stosowanie nawozów sztucznych oddziaływają na przedmiotowy teren w 

zdecydowanie mniejszym zakresie; 

- Przedstawienia rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych zawartych w projekcie 

planu – na obszarze objętym projektem planu ustalono następujące 

przeznaczenie terenów: zabudowy zagrodowej (RM), zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej (MN/U), zabudowy usługowej (U), usług sportu (US), 

zabudowy rekreacji indywidualnej (ULT), eksploatacji kopalin (EK), infrastruktury 

technicznej – kanalizacja (K), cmentarza (ZC), lasu (ZL), zalesień (ZLD), wód 

powierzchniowych (WS), rolniczy (R),  obsługi komunikacji (KS). W ramach 

modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej projekt 

planu ustala: możliwość budowy, modernizacji, przebudowy oraz rozbudowy sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej stanowiących inwestycje celu publicznego 

zgodnie z przepisami odrębnymi niezależnie od przeznaczenia terenu i zakazu 

zabudowy określonych w ramach ustaleń szczegółowych dla poszczególnych 

terenów; zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z indywidualnych ujęć wód 

podziemnych, odprowadzanie ścieków: do sieci kanalizacji sanitarnej, zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe lub do przydomowych oczyszczalni 

ścieków; odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: do sieci kanalizacji 

deszczowej lub w ramach terenu biologicznie czynnego zgodnie z przepisami 

odrębnymi; zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej, ze 

źródeł indywidualnych, wykorzystujących w procesie przetwarzania energię 
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promieniowania słonecznego lub wiatru; zaopatrzenie w ciepło: z indywidualnych 

lub scentralizowanych systemów grzewczych lub ze źródeł indywidualnych, 

wykorzystujących w procesie przetwarzania energię promieniowania 

słonecznego, wiatru lub energię geotermalną. W ramach modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji projekt planu ustala obsługę 

komunikacyjną poprzez drogi: główne (KDG), zbiorcze (KDZ), lokalne (KDL), 

dojazdowe (KDD), wewnętrzne (KDW);  

- Omówienia celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu 

międzynarodowym i krajowym istotnych z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu – przy sporządzaniu projektu planu miejscowego miały zastosowanie 

różne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu wspólnotowym 

i krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, w tym między 

innymi: utrzymanie norm odniesień w stosunku do jakości wód podziemnych, 

powierzchni ziemi, gleby, jakości powietrza oraz dopuszczonych poziomów 

hałasu; 

- Analizy i oceny przewidywanego znaczącego oddziaływania będącego skutkiem 

realizacji projektu planu – realizacja ustaleń projektu planu będzie oddziaływać na 

istniejący stan środowiska. Podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych 

(w przypadku realizacji nowych terenów zabudowy, parkingów, montażu instalacji 

wykorzystujących w procesie przetwarzania energię geotermalną, 

promieniowanie słoneczne lub energię wiatru – gdy nie będą one stanowiły 

elementu zintegrowanego z budynkiem, zbiornika wodnego oraz rozpoczęcia 

eksploatacji powierzchniowej dojdzie do miejscowej likwidacji pokrywy glebowej i 

roślinności (skutkiem przemieszczenia warstwy próchnicznej będzie również 

zniszczenie poziomów glebowych, zmiana warunków wodno-powietrznych gleby). 

Stan aerosanitarny powietrza mogą pogorszyć spaliny pracujących na budowie 

maszyn i pojazdów (w tym samochody o dużym tonażu, przewożące ładunki), 

które będą również źródłem hałasu. W/w oddziaływania będą mieć charakter 

lokalny, krótkoterminowy ograniczony do terenu budowy, jego zaplecza oraz dróg 

dojazdowych. Funkcjonowanie nowych obszarów zabudowy może przyczynić się 

natomiast do gromadzenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie zanieczyszczeń oraz 
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hałasu pochodzenia komunikacyjnego, przy czym stopień ich oddziaływania 

będzie zależeć od rodzaju prowadzonej działalności. Tereny eksploatacji kopalin 

mogą przyczynić się do występowania w obrębie odkrywki lokalnych zmian 

mikroklimatu. Działanie turbiny wiatrowej może natomiast spowodować wzrostu 

poziomu hałasu emitowanego przez łopatę wirnika, która podczas obrotu natrafia 

na opór powietrza. Może mieć ona również negatywnie wpływać na miejscową 

faunę w tym, ptaki ze względu na możliwość kolizji z turbinami. Funkcjonujący 

zbiornik małej retencji przyczyni się głównie do podwyższenia zwierciadła wód 

gruntowych na terenach sąsiednich w wyniku retencjonowania wód w zbiorniku 

oraz wzbogacenia bioróżnorodność. Przy respektowaniu zapisów projektu planu, 

dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego nie 

przewiduje się by jakiekolwiek projektowane przedsięwzięcia mogły stanowić  

źródłem stałego, negatywnego oddziaływania na środowisko;  

- Przedstawienia rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu – projekt planu, w celu zminimalizowania 

potencjalnych oddziaływań, które mogą być skutkiem realizacji jego zapisów, 

wprowadza rozwiązania eliminujące, ograniczające i kompensujące, w tym: 

wprowadza zakaz realizacji przedsięwzięć powodujących przekroczenie 

standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, w 

szczególności w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń oraz 

promieniowania elektromagnetycznego poza: granice nieruchomości do której 

inwestor ma tytuł prawny, obszar objęty planem, wyznacza strefy ochronne od: 

cmentarza, linii elektroenergetycznej 15 kV, określa zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ważnej ze 

względu na prawidłowe funkcjonowanie każdego terenu zabudowanego, określa 

zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu. W 

przypadku respektowania w/w zapisów stan środowiska przedmiotowego terenu 

nie powinien ulec pogorszeniu, dlatego w przedmiotowej prognozie oddziaływania 

na środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań, które mogłyby 
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zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko 

projektowanego zagospodarowania; 

- Przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie 

planu – ponieważ w ustaleniach planu położono szczególny nacisk na działania 

zarówno zabezpieczające środowisko, jak i modelujące je w ten sposób, który 

stara się harmonijnie wpisać każdy proces inwestycyjny w otaczający krajobraz 

oraz zastosowano szereg rozwiązań mających na celu zminimalizowanie 

potencjalnych oddziaływań, nie należy spodziewać się skutków, które należałoby 

klasyfikować w kategorii zagrożeń środowiska. W związku z powyższym nie 

formułuje się rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie 

planu; 

- Informacji o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko - żadne 

rozwiązania zawarte w projektowanym dokumencie nie będą powodować  

transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

- Potencjalnych zmian w środowisku, które mogłyby powstać w przypadku braku 

realizacji postanowień projektowanego dokumentu - w przypadku braku realizacji 

jakichkolwiek inwestycji (również tych, które wynikałyby z ustaleń obecnie 

obowiązującego planu), na przedmiotowym obszarze nie powinny wystąpić 

znaczące zmiany w środowisku. Część niezainwestowanych obecnie terenów 

będzie nadal użytkowana rolniczo. Na terenach odłogowanych może dochodzić 

do wkraczania gatunków roślinności ruderalnej, której towarzyszyć będą 

pozostałości roślin uprawnych. Jeżeli teren zostałby zainwestowany zgodnie z 

ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, nastąpiłyby przekształcenia typowe dla powstania nowych 

terenów inwestycji w zakresie rzeźby, powierzchni biologicznie czynnych, klimatu, 

roślinności, krajobrazu, bioróżnorodności, zagrożeń odpadami czy zagrożeń 

hałasem. Przewidywane zmiany w środowisku w sposób szczegółowy 

przedstawiają prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego przyjętych uchwałami: Nr 

XXVI/134/2005 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 24 listopada 2005 r., 
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X/61/2007 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 26 października 2007 r., Nr 

VIII/35/2011 Rady Gminy w Sulmierzycach z dnia 30 maja 2011 r.; 

- Propozycji dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania 

Zgodnie z art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ 

sporządzający miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Wójt Gminy 

Sulmierzyce – zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady 

przeprowadzić analizę zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (w tym 

realizacji projektowanego dokumentu). Jednak przepisy w/w ustawy nie regulują 

metod analizy zapisów planu. Instrumentem badania jakości środowiska jest 

monitoring, zapisany w odrębnych aktach prawnych. Jego zakres i częstotliwość 

pomiarów zależny jest od rodzaju inwestycji zapisanych w planie. Za 

najważniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska należy uznać 

monitorowanie jakości wód oraz emisji hałasu. 


