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Wstęp, ogólne informacje dotyczące dokumentu

1.

1.1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu ewidencyjnego
Retniowiec.
Głównym celem prognozy jest identyfikacja i ocena potencjalnych skutków w środowisku, jakie
mogą mieć miejsce w przypadku realizacji ustaleń projektu planu. Prognoza zawiera również
propozycje rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych zawartych w projekcie planu oraz takich,
które zminimalizują ewentualne skutki negatywne. Ponad to, zagadnienia omówione w niniejszej
prognozie służą wykazaniu, w jaki sposób problemy środowiskowe oraz cele ochrony środowiska
ustanowione w innych powiązanych dokumentach zostały uwzględnione podczas opracowywania
projektu planu. Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń
inwestycyjnych przewidzianych ustaleniami planu. Przedstawia jedynie prawdopodobne skutki, jakie
niesie za sobą realizacja ustaleń projektu planu na środowisko i proponuje ewentualne rozwiązania
alternatywne lub kompensacyjne.
Zakres przedmiotowy prognozy zgodny jest z zakresem określonym w:
1) ustawie 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
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405);
2) uzgodnieniu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie
oddziaływania na środowisko dokonanym przez:
a) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi – pismo nr WOOŚII.411.441.2016.AJa z dnia 05.08.2016 r.,
b) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach – pismo
nr PSSE-ZNS-470/18Rp/16 z dnia 11.08.2016 r..
Integralną częścią niniejszej prognozy jest rysunek prognozy oddziaływania na środowisko
sporządzony na podstawie rysunku projektu planu w skali 1 : 2 000.

1.2. Podstawa formalno-prawna opracowania
Podstawę prawną sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego Retniowiec
stanowią:
1)

2)

3)
4)

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1405);
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego
zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r.
nr 164 poz. 1587);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U.
2017 poz. 1073);
Uchwała nr XI/75/16 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
ewidencyjnego Retniowiec.
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Przy opracowywaniu niniejszej prognozy, oprócz ww., uwzględniono obowiązujące akty prawne
w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania przestrzenią:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 71);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409);
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2183);
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej grzybów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1408);
ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn.
zm.);
ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);
ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
(tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1789 ze zm.).

1.3. Obszar objęty opracowaniem
Przestrzenny zasięg opracowania prognozy obejmuje obszar projektu planu wraz z jego
najbliższym otoczeniem, stanowiącym kontekst analiz środowiskowych, w tym przyrodniczych
i krajobrazowych. Zasięg opracowania prognozy odzwierciedla w przybliżeniu zasięg oddziaływania,
jaki może wynikać z realizacji ustaleń projektu planu. Generalnie mieści się w granicach obszaru
planu.
Szczegółowy przebieg granic opracowania planu miejscowego określony został w załączniku
graficznym do uchwały Nr XI/75/16. Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 stycznia 2016 roku,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obrębu ewidencyjnego Retniowiec. Jest to obszar o powierzchni ok. 158 ha, zlokalizowany w całości
w granicach obrębu Retniowiec, w północnej części gminy Lipce Reymontowskie.

1.4. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy oraz
wykorzystanych materiałach źródłowych
Prace nad niniejszym opracowaniem obejmowały rozpoznanie uwarunkowań ekofizjograficznych,
w tym procesów i zjawisk zachodzących w środowisku oraz walorów krajobrazowych bezpośrednio
w terenie, a także identyfikację potencjalnych zagrożeń i uciążliwości przy uwzględnieniu kontekstu
„poza środowiskowego” obejmującego zwłaszcza: system prawny, postęp technologiczny,
oczekiwania i potrzeby społeczności oraz władz lokalnych itp.
Ocena istniejącego stanu środowiska obszaru oparta była na metodach analitycznych
i waloryzacyjnych dotyczących poszczególnych elementów środowiska. Oprócz metod inwentaryzacji
bezpośredniej zasadniczo stosowaną metodą była metoda „desk research”, w ramach której
pozyskano, a następnie poddano analizie dostępne materiały kartograficzne, opracowania dotyczące
środowiska przyrodniczego oraz dokumenty planistyczne dotyczące obszaru objętego opracowaniem
oraz jego otoczenia. Zebrane dane i wysnute na ich podstawie wnioski przedstawiono w prognozie
w formie opisowej oraz graficznej.
Przy opracowaniu prognozy wykorzystano następujące materiały:
1)

Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2016 r. PIG i PIB,
Warszawa 2017 r.;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)
14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Karta informacyjna JCWPd 63, Centralna Baza Danych Geologicznych, oprac. 2013 r.;
Komunikat o stanie jakości wód powierzchniowych województwa łódzkiego badanych w
2014 r., Łódź, oprac. WIOŚiGW w Łodzi, 2015 r.;
Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030;
Kondracki J.. Geografia regionalna Polski, PWN Warszawa 2009 r.;
Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, stan na dn. 01.01.2017 r., oprac. PIG-PIB,
2016 r.;
Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz 592 Łyszkowice, oprac. PIG 2003 r.;
Mapa środowiskowa Polski w skali 1 : 50 000, arkusz 592 Łyszkowice, oprac. PIG 2003 r.;
Mapa glebowo-rolnicza gminy Lipce Reymontowskie w skali 1 : 25 000, oprac. Instytut
Uprawy, nawożenia i gleboznawstwa, Puławy, 2004 r.;
Opracowanie ekofizjograficzne gminy Lipce Reymontowskie, oprac. INTEKPROJEKT, Łódź,
2011 r.;
projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego
Retniowiec;
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 18 października 2016 r. Warszawa, 2016 r. (Dz. U. RP poz. 1911 z dnia 28 listopada
2016 r.);
Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r., oprac. WIOŚiGW, Łódź,
2016 r.;
Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykłych wód podziemnych na terenie
województwa łódzkiego w 2016 r., oprac. WIOŚiGW w Łodzi, 2017 r.;
Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku
2020 z perspektywą do roku 2030, oprac. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2013 r.;
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lipce
Reymontowskie, uchwała Nr XIII/107/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca
2012 r.;
Witek T., Mapy glebowo-rolnicze oraz kierunki ich wykorzystania, Instytut uprawy, nawożenia
i gleboznawstwa, Puławy, 1973;
Zmiana planu przestrzennego zagospodarowania gminy Lipce Reymontowskie, uchwała
nr XXIII/125/97 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 4 czerwca 1997 r.;
Geoportal Województwa Łódzkiego: http://geoportal.lodzkie.pl/imap/;
Geoserwis Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/;
Geoportal Państwowej Służby Hydrogeologicznej: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/;
Geoportal Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej: geoportal.kzgw.gov.pl;
Bank Danych o Lasach: https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy;
mapy ewidencyjne gruntów;
ortofotomapy.

1.5. Informacje o zawartości i głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami
1.5.1. Informacje o zawartości i głównych celach projektu planu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jako akt prawa miejscowego, jest
podstawowym narzędziem kształtowania polityki przestrzennej gminy. Poddany analizie w niniejszym
opracowaniu projekt planu został sporządzony zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym
w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spełniając powyższe wymogi, projekt
planu, dla całego obszaru określa:
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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 oraz zasady kształtowania krajobrazu;
4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu;
5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
6) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym
zakazu zabudowy;
7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
8) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
9) wymogi zapewnienie bezpieczeństwa i obronności państwa;
10) stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
1
ustawy .
Zasadniczym celem sporządzenia przedmiotowego planu jest określenie szczegółowych zasad
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu dla kształtowania funkcjonalności obszaru i ładu
przestrzennego, z uwzględnieniem istniejącego i planowanego zagospodarowania terenów
sąsiednich. Przyjęte w projekcie planu rozwiązania, zasadniczo stanowią kontynuację polityki
2
przestrzennej przyjętej dla przedmiotowego obszaru przez gminę Lipce Reymontowskie przed laty , a
zaktualizowanej w 2012 r. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Lipce Reymontowskie.
1)

1.5.2. Powiązania projektu planu z innymi dokumentami oraz ich ustalenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jako dokument
planistyczny szczebla gminnego, obejmuje swoim zakresem obszar całej gminy i porusza szerokie
spektrum zagadnień składających się na rozwój przestrzenny. W oparciu o zdiagnozowane
uwarunkowania studium określa kierunki zagospodarowania i polityki przestrzennej obszaru którego
dotyczy. Ustalenia planu miejscowego są uszczegółowieniem zapisów Studium i pozostają z nimi w
zgodności, w związku z wymogiem art. 9 ust. 4 oraz art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dla obszaru objętego planem, obowiązującym dokumentem jest Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie uchwalone w 2012 r. Jego
zapisy wskazują kontynuację rozwoju zagospodarowania wykształconego wzdłuż drogi gminnej:
 w części centralnej poprzez jako utrzymanie funkcji zabudowy zagrodowej oraz jej rozwój
z możliwością przekształcenia w struktury o funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usług (tereny oznaczone symbolem MNR),
 w części północnej jako rozwój funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (tereny
oznaczone symbolem MNU).
W pozostałej części obszaru Studium wskazuje funkcje przyrodnicze: lasy (ZL), zalesienia (RZL) oraz
rolnicze (R, PS).
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Projekt planu nie określa wymaganych przepisami: zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury współczesnej, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, granic i
sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów
odrębnych z uwagi na niewystępowanie powyższych zagadnień w granicach obszaru planu.
2

Wyrażoną w obowiązującym dla przedmiotowego obszaru miejscowym
przestrzennego – uchwale Nr XXIII / 125 / 97 z dnia 4 czerwca 1997 r.
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planie

zagospodarowania

Zaproponowane w projekcie planu rozwiązania nie naruszają ustaleń obowiązującego Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie, zarówno
w zakresie przeznaczenia terenów, komunikacji oraz podstawowych wskaźników kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenu. Jednocześnie wpisują się one w postulowane w Studium cele
rozwoju m.in. w zakresie kształtowania ładu przestrzennego oraz transformacji struktur
przestrzennych, tj. cyt.:
 „doskonalenie struktury przestrzennej Gminy pod kątem jej funkcjonalności oraz racjonalne jej
przekształcenie w dostosowaniu do potrzeb dalszego rozwoju;
 dbałość o ład przestrzenny – sukcesywne dostosowanie obowiązujących na terenie Gminy
planów miejscowych do aktualnych uwarunkowań i norm prawnych;
 tworzenie warunków dla transformacji strukturalnych na obszarach wiejskich – przekształcenie
obszarów zabudowy w struktury wielofunkcyjne;
 umożliwienie rozwoju przedsiębiorczości, aktywności pozarolniczej.”
Opracowanie ekofizjograficzne
Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zalecenia zawarte
w opracowaniu ekofizjograficznym są podstawą określania w projekcie planu warunków utrzymania
równowagi
przyrodniczej
i racjonalnej
gospodarki
zasobami środowiska.
Opracowanie
ekofizjograficzne obejmujące cały obszar Gminy Lipce Reymontowskie wykonane zostało w 2011 r.
jako dokument kompleksowy, służący wykorzystaniu dla potrzeb różnych opracowań planistycznych
Gminy. Stąd też przed przystąpieniem do prac koncepcyjnych i projektowych dokonano wyłącznie
weryfikacji i aktualizacji danych zawartych we wspomnianym opracowaniu ekofizjograficznym w
zakresie przedmiotowego obszaru, spełniając tym samym przytoczony wymóg ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Z treści Opracowania Ekofizjograficznego wynika, iż predyspozycje przyrodnicze obszaru
opracowania nie stwarzają znaczących ograniczeń w zakresie zagospodarowania
przestrzennego. Brak jest przeciwwskazań geologiczno-inżynierskich do lokalizacji zabudowy.
Równocześnie wskazania opracowania ekofizjgraficznego nakazują uwzględnienie potrzeb
walorów przyrodniczych. Bardziej szczegółowo predyspozycje poszczególnych terenów do
pełnienia funkcji użytkowych oraz funkcji przyrodniczych, wynikające Opracowania
Ekofizjograficznego opisane zostały w rozdz. 2.6. Prognozy.
Wytyczne sformułowane w Opracowaniu Ekofizjograficznym, odnoszące się do zapisów planu
miejscowego i mające zastosowanie w przedmiotowym obszarze są następujące:
1) szczególnej ochronie podlegają główne węzły i ciągi ekologiczne - kompleksy leśne położone
w północnej części Gminy (…);
2) przy wyznaczaniu nowych terenów inwestycyjnych należy uwzględnić warunki geologicznoinżynierskie określające przydatność terenów pod zabudowę – zaleca się przeznaczanie pod
zainwestowanie terenów w obrębie obszarów o korzystnych warunkach fizjograficznych dla
rozwoju osadnictwa, uzupełniając w pierwszej kolejności istniejące struktury;
3) bezwzględnie uwzględnić zasady ochrony obszarów i obiektów objętych ochroną prawną na
podstawie przepisów odrębnych;
4) uwzględnić granice Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP nr 403, nr 404) (…);
5) wprowadzić ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej prowadzące do poprawy stanu
czystości
wód
powierzchniowych
(poprzez
rozbudowę
systemu
kanalizacji)
i uwzględniające konieczność ochrony zasobów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych przed
przenikaniem zanieczyszczeń;
6) zaprzestać
dalszych
zabiegów
melioracyjnych
lub
dostosować
urządzenia
do aktualnych potrzeb środowiska;
7) chronić przed zmianą sposobu użytkowania gleby zaliczane do III klasy bonitacyjnej;
8) zapewnić ochronę i rozwój terenów zieleni poprzez wprowadzanie nowych nasadzeń w ciągach
dróg, wskazanie nowych terenów zieleni publicznej;
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9) wprowadzić
zakaz
lokalizacji
na
terenach
leśnych
zabudowy
kubaturowej
za wyjątkiem związanych z gospodarką leśną i ekstensywną funkcją turystyczno-rekreacyjną
oraz niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej;
10) wprowadzić zapis o konieczności dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnych
poziomów
dla
terenów
o
poszczególnych
rodzajach
przeznaczenia
(zgodnie
z obowiązującymi przepisami).

1.5.3. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla
innych, przyjętych już dokumentów powiązanych z projektem planu
Dla obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Lipce Reymontowskie (2012 r.), zgodnie z przepisami 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 opracowana została Prognoza
oddziaływania na środowisko (2011 r.). Jednym z zaleceń ww. opracowania jest uwzględnienie
zaproponowanych działań zapobiegających i ograniczających negatywne oddziaływania na
środowisko również na dalszych etapach procesu decyzyjnego, w tym w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego. Wskazania te obejmują m.in.:
1) zgodność charakteru i poziomu intensyfikacji zagospodarowania terenu z cechami środowiska
przyrodniczego oraz jego naturalną chłonnością i odpornością na zniszczenie;
2) rozwój zabudowy w miarę możliwości w granicach terenów już zainwestowanych,
z ograniczeniem do minimum ekspansji na tereny otwarte i biologicznie czynnej;
3) ustalanie takich zasad, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy, które zapewnią
czytelność walorów krajobrazowych sąsiadujących z tą zabudową terenów;
4) kompleksowe wyposażenie nowych terenów inwestycyjnych oraz doposażenie już istniejących
w infrastrukturę techniczną;
5) wprowadzanie zieleni ochronnej i osłonowej wzdłuż szlaków komunikacyjnych i w otoczeniu
zakładów produkcyjnych uciążliwych dla środowiska i ludzi;
6) wyznaczono tereny wyłączone spod zabudowy (tereny lasów, cenniejsze tereny rolnicze) oraz
tereny ograniczeń w zabudowie: tereny występowania gleb III klasy bonitacyjnej, tereny lasów
oraz tereny zmeliorowane;
7) konieczność takiego zagospodarowania terenu, które zapewni dopełnienie norm wynikających
z przepisów odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
8) budowę urządzeń ułatwiających przemieszczanie się zwierząt w poprzek korytarzy
transportowych (tunele, przepusty, mosty, kładki itp.);
9) realizację nowej infrastruktury komunikacyjnej w sposób ograniczający negatywne
oddziaływanie na tereny zamieszkane (m.in.: prowadzenie tras w oddaleniu od zabudowy
mieszkaniowej, budowa ekranów akustycznych, realizacja obudowy biologicznej);
10) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do wód powierzchniowych i
do gruntu;
11) bezwzględne utrzymanie zasobów leśnych w strukturze przestrzennej Gminy jak
i podejmowanie działań w kierunku zalesienia gruntów nie nadających się do prowadzenia
intensywnej gospodarki rolnej lub zabudowy;
12) tworzenie drzewostanów wielogatunkowych i wielowiekowych o charakterze lasu naturalnego
dostosowanego do warunków glebowo-siedliskowych;
13) gromadzenie odpadów komunalnych w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych
i zapewnienie wywożenia odpadów na składowisko odpadów, zgodnie z gminnym planem
gospodarki odpadami;
14) wykonywanie nowoprojektowanych ciągów komunikacyjnych, linii napowietrznych i kablowych,
podziemnych rurociągów oraz innych obiektów liniowych, w sposób zapewniający
ograniczenie ich oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych.
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2. Istniejący stan i funkcjonowanie środowiska
2.1. Zasoby środowiska przyrodniczego
Rzeźba terenu i budowa geologiczna
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego teren Gminy, a tym samym obszar
objęty opracowaniem znajduje się w granicach mezoregionu Wzniesienia Łódzkie, będącego częścią
makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich. Pod względem geomorfologicznym obszar gminy
jest falistą wysoczyzną morenową z osadami aluwialnymi. Wysokości bezwzględne są w obrębie
Retniowiec jednymi z najniższych w całej Gminie i osiągają maksymalnie nieco powyżej 170 m n. p.
m. w południowej części obszaru. Nachylenie terenu obniża się w kierunku północno-wschodnim do
ok. 147 m n. p. m. przy granicy obszaru z gminą Maków, jednak generalnie rzeźba terenu najbliższego
sąsiedztwa ma równinny charakter.
Pod względem geologicznym cała gmina Lipce Reymontowskie położona jest w obrębie jednostki
o nazwie antyklinorium środkowopolskie, w obszarze wału kutnowskiego, który utworzony jest jedynie
z utworów jury, a dokładniej z osadów wapienno – marglistych malmu (brak innych skał
mezozoicznych w budowie podłoża). Bezpośrednio na nich znajdują się osady paleogenu i neogenu,
które jednak nie tworzą ciągłej pokrywy, a wypełniają jedynie zagłębienia w powierzchni mezoicznego
podłoża. Są to głównie piaski drobnoziarniste z pyłem węglowym, mułki i iły z wkładkami węgla
brunatnego oraz iły i mułki. Jednak podstawowe znaczenie w budowie geologicznej w obrębie
Retiniowiec odgrywają utwory czwartorzędowe, plejstoceńskie, które obejmują osady akumulacji
lodowcowej i wodnolodowcowej. Reprezentowane są one przez piaski i żwiry sandrowe, a także gliny
zwałowe i ich zwietrzeliny wraz z piaskami i żwirami polodowcowymi. Wszystkie pochodzą z okresu
zlodowacenia środkowopolskiego. Opisywany obszar wolny jest od naturalnych zagrożeń
geologicznych, a także od osuwisk. Warunki geologiczne i geomorfologiczne dla lokalizacji zabudowy
ocenia się jako korzystne.
Na terenie gminy Lipce Reymontowskie występuje jedno złoże kruszywa naturalnego w postaci
złoża piasków i żwirów „Wola Drzewiecka”, które zlokalizowane jest poza granicami opracowania
planu, w sołectwie Wola Drzewiecka. Oddalone jest ono od granic obszaru opracowania o ok. 4,0 km
w kierunku południowo-wschodnim.
Warunki glebowe
Dominującym typem genetycznym gleb występujących w obszarze opracowania są gleby bielicowe
i pseudobielicowe, które wytworzyły się na piaskach gliniastych lekkich lub piaskach słabogliniastych,
zalegających średnio głęboko na glinach lekkich. Ten typ gleb występuje w dość dużych i zwartych
kompleksach w północnej, wschodniej i południowej części analizowanego obszaru. Kompleksy gleb
bielicowych i pseudobielicowych otoczone są glebami brunatnymi wyługowanymi i kwaśnymi,
wykształconymi na takim samym podłożu piaszczysto-gliniastym. Wszystkie one są najlepszymi
glebami, jakie występują w obrębie Retniowiec, a sklasyfikowane zostały jako IVa i IVb klasa
bonitacyjna. Zdecydowanie słabsze gleby koncentrują się w zachodniej części obszaru, a są to
brunatne gleby wyługowane i kwaśne wykształcone na glinach lekkich, reprezentujące przeważnie V
3
klasę bonitacyjną lub pokryte zbiorowiskami leśnymi .
Biorąc pod uwagę kompleksy przydatności rolniczej, grunty przedmiotowego obszaru zaliczono do
następujących kompleksów:
 V „żytniego dobrego” (gleby bielicowe i pseudobielicowe klasy IIIb);
 VI „żytniego słabego” (gleby brunatne, klasy IVa i IVb);
 VII „żytniego bardzo słabego” (gleby brunatne, klasy V).

3

Na podstawie Mapy glebowo-rolniczej gminy Lipce Reymontowskie w skali 1 : 25 000, Puławy, 2004 r.
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W granicach obszaru opracowania nie występują użytki rolne klas I- III klasy podlegające ochronie
przed zmianą przeznaczenia na cele nierolnicze podlegają, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
Wody podziemne
Obszar opracowania, podobnie jak niemal cała gmina Lipce Reymontowskie, położony jest
w zasięgu
dwóch
udokumentowanych
Głównych
Zbiorników
Wód
Podziemnych:
czwartorzędowego GZWP nr 403 o nazwie „Zbiornik Międzymorenowy Brzez iny – Lipce
Reymontowskie”, oraz jurajskiego GZWP nr 404 o nazwie „Koluszki – Tomaszów Mazowiecki”.
Dla żadnego z ww. GZWP nie wyznaczono obszarów ochronnych. Źródło poboru wody do celów
gospodarczych stanowi GZWP nr 403, z którego wody ujmowane są w Woli Drzewieckiej oraz
Lipcach Reymontowskich. W obszarze opracowania wody podziemne nie są ujmowane dla celów
zaopatrzenia ludności w wodę, ani innych celów gospodarczych. Ujęcia i złoża wód leczniczych
nie występują ani w obszarze opracowania, ani w granicach Gminy.
Tab.1.

Charakterystyka pięter i poziomów wodonośnych obszaru objętego planem i jego
sąsiedztwa.

Stratygrafia /
litologia

Piętro / poziom

Zwierciadło

holocen, plejstocen /
swobodne
piaski, żwiry
czwartorzędowe
plejstocen /
napięte, lokalnie
Q2
piaski, żwiry
swobodne
jura górna /
jury górnej
napięte
margle, wapienie
jurajskie
jury środkowej
jura środkowa i dolna /
napięte
i dolnej
piaski, piaskowce
Źródło: Karta informacyjna jcwpd 63, PIG- PIB, 2012 r., http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
Q1

Głębokość
występowania
warstw
wodonośnych
poziomu
0 - 15 m
20 - 45 m
20 - >120 m
22 - 400 m

Warunki hydrogeologiczne analizowanego obszaru, jakie wynikają z jego lokalizacji w jednostce
4
hydrogeologicznej 8 baQII / Tr-J3 są następujące :










główny poziom wodonośny tworzą piaski grubo, średnio i drobnoziarniste często z
domieszką pyłu, a w okolicach Lipiec Reymontowskich żwiry;
głębokość występowania głównego użytkowego piętra wodonośnego wynosi ok. 30 m;
użytkowe piętro wodonośne – czwartorzędowe;
miąższość warstwy wodonośnej jest zróżnicowana – od ok. 40 m w dolinie Uchanki do ok.
80 m w rejonie Lipiec Reymontowskich;
stopień izolacji: słaby lub brak izolacji;
niski stopień zagrożenia głównego poziomu wód podziemnych;
2
2
współczynnik infiltracji: od 120 m /24h do 300 m /24h;
3
2
zasoby dyspozycyjne: 140 m /24h.km ;
3
wydajność potencjalna studni: 70-120 m /h.

4

Na podstawie: Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz 592 Łyszkowice, Mapy środowiskowej
Polski w skali 1 : 50 000, arkusz 592 Łyszkowice, Opracowania Ekofizjograficznego dla gminy Lipce
Reymontowskie (2011 r.).
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5

Na tle podziału obszaru wód podziemnych na tzw. jednolite części wód podziemnych (jcwpd) ,
obszar opracowania znajduje się w jcwpd nr 63. Stan wód w obrębie tej jednostki ocenio ny został
6
jako dobry, zarówno w odniesieniu do stanu ilościowego jak i chemicznego .
Na terenie Gminy nie są prowadzone badania wód podziemnych w ramach sieci regionalnej
monitoringu zwykłych wód podziemnych. Punkty kontrolne dla badania jakości wód GZWP nr 403 i
404 w granicach jcwpd nr 63, a więc tych samych wód, których zasoby znajdują się w obrębie
analizowanego obszaru, usytuowane są w gminach Rogów, Słupia, Czerniewice i Żelechlinek. Wyniki
badań przeprowadzonych w 2016 r. przez WIOŚiGW w Łodzi w ww. punktach kontrolnych zestawiono
w tabeli poniżej.
Tab.2.

Wyniki badań jakości wód podziemnych GZWP nr 403 i 404 w obrębie jcwpd nr 63.

Wyniki oceny klasa
Ppk nr 9 „Rogów”
gmina Rogów
J
403
I
Ppk nr 111 „Winna Góra”
gmina Słupia
Q
403
II
Ppk nr 118 „Turobów”
gmina Czerniewice
J3
404
II
Ppk nr 124 „Bukowiec Nowy”
gmina Żelechlinek
Q
404
I
Źródło: Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykłych wód podziemnych na terenie województwa łódzkiego
w 2016 r., oprac WIOŚiGW w Łodzi.
Punkt kontrolny

Lokalizacja

Stratygrafia

Nr GZWP

Przy czym, klasa I to cyt.: „wody bardzo dobrej jakości; wartości wskaźników jakości wody są
kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych
i mieszczą się w zakresie tła hydrogeochemicznego; żaden ze wskaźników jakości wody nie
przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; klasa II –
wody dobrej jakości; wartości niektórych wskaźników są podwyższone w wyniku naturalnych
procesów zachodzących w wodach podziemnych; wskaźniki jakości wody nie przekraczają wartości
7
dopuszczalnych jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi” .
Wody powierzchniowe
Obszar opracowania, podobnie jak i cała gmina Lipce Reymontowskie położona jest w zlewni rzeki
Bzury, będącej dopływem Wisły. Uwzględniając zlewnie niższego rzędu, obręb Retniowiec znajduje
się w zlewni rzeki Uchanki, prawostronnego dopływu Bzury.
W granicach obszaru opracowania brak jest naturalnych cieków i zbiorników wodnych. Wody
powierzchniowe spływają poza obszar Gminy do rzeczki Borówki (gmina Maków), a dalej do Uchanki
i Bzury. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania, przy jego północnej granicy znajduje się
obszar źródliskowy ww. Borówki, objęty ochroną jako Rezerwat Źródła Borówki. Inne cieki
przepływające w sąsiedztwie to: na terenie gminy Lipce Reymontowskie - Uchanka i Zwierzyniec
(oddalone odpowiednio o 3,0 km i 4,8 km od południowych granic obszaru opracowania) oraz poza
granicami Gminy - Bobrówka (oddalona ok. 3,0 km od południowych granic obszaru opracowania).
Na tle podziału wód powierzchniowych na tzw. jednolite części wód powierzchniowych (jcwp),
zlewnia rzeki Uchanki, w obrębie której położony jest analizowany obszar, znajduje się w jcwp
o kodzie RW200017272549. Stan (potencjał) ekologiczny wód w obrębie tej jednostki, zgodnie
z treścią Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (2016 r.) oceniony został
5

Wydzielenie jcwpd i przeprowadzenie wstępnej oceny ich stanu przeprowadzone zostało w 2005 r. przez PIG
w konsultacji z RZGW, GIOŚ i Biurem Gospodarki Wodnej, i zweryfikowane w 2008 r. Na skutek weryfikacji, od
początku 2016 r. obowiązuje podział na 172 jcwpd.
6
źródło: Karta informacyjna jcwpd 63, PIG- PIB, 2012 r., Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły, Warszawa, 2016 r., informacje prezentowane w geoportalu http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/.
7
Na podstawie: Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykłych wód podziemnych na terenie województwa
łódzkiego w 2016 r.
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jako zły (oraz słaby dla obszarów chronionych), stan chemiczny jako dobry, jednak sumarycznie
8
9
stwierdzono zły stan jcwp , natomiast z badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Łodzi w 2014 r.
wynika, że stan stan (potencjał) ekologiczny wód był słaby, zaś chemiczny – zły, przy średnim
poziomie ufności oceny.
Warunki gruntowe
W granicach obszaru objętego opracowaniem występują tereny o pełnej przydatności dla potrzeb
budownictwa – brak jakichkolwiek przeciwwskazań w zakresie warunków geologiczno-inżynierskich,
hydrogeologicznych i hydrograficznych dla lokalizacji zabudowy.
Świat roślinny i zwierzęcy
Według regionalizacji geobotanicznej Polski sporządzonej przez J. Matuszkiewicza (Warszawa,
2008 r.) obszar objęty planem znajduje się w okręgu Wysoczyzny Rawskiej, w podokręgu RogowskoRawskim. Na obszarze tym roślinnością potencjalną jest las dębowy nazywany dąbrową świetlistą,
występującą w odmianie niżowej.
Analizowany obszar jest w znacznym stopniu przekształcony antropogenicznie. W wyniku
prowadzonej od lat gospodarki rolnej pierwotna roślinność została zastąpiona uprawami polowymi,
którym towarzyszą zbiorowiska roślin segetalnych – pospolitych chwastów różnych gatunków
związanych z określonymi warunkami siedliska oraz z gatunkami roślin uprawnych. Z przyrodniczego
punktu widzenia zarówno roślinność upraw polowych, jak i wkraczająca na nieużytki rolne roślinność
ruderalna, nie posiada dużej wartości. Ważnym elementem szaty roślinnej w obszarach rolniczych są
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne. Ich znaczenie polega m.in. na zapewnieniu
schronienia drobnym zwierzętom polnym.
Najcenniejszym elementem struktury przyrodniczej gminy Lipce Reymontowskie, zarówno ze
względu na biologiczną różnorodność środowiska, jak i z uwagi na zajmowany obszar, są lasy.
W granicach obszaru opracowania lasy występują w formie kilkunastu mniejszych kompleksów,
zajmując łącznie około 11% powierzchni obszaru. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest tu sosna
zwyczajna, występuje też brzoza i akacja. Typ siedliskowy tutejszych zbiorowisk leśnych stanowi bór
świeży (Bśw). Rozległe zbiorowiska leśnej występują w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego
planem, otaczając go od strony zachodniej, północno-zachodniej i północnej (teren gminy
Łyszkowice), a także przylegając do jego południowej granicy (teren gminy Lipce Reymontowskie).
W granicach obszaru opracowania, biorąc pod uwagę dotychczasowe opracowania
i inwentaryzacje, nie stwierdzono obecności gatunków objętych ochroną prawną, tj. gatunków
wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin, ani też siedlisk wykazanych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13
kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem
zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000.
Opisane powyżej siedliska o antropogenicznym charakterze, są miejscem bytowania drobnych
zwierząt dla których pola uprawne (w tym również ugory i odłogi) i towarzyszące im nielicznie
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne są naturalną przestrzenią bytową: szczur wędrowny, mysz
domowa, kuna domowa, łasica i tchórz, jeż i wiewiórka. Spotyka się tu również wiele gatunków ptaków
związanych z siedliskami leśnymi i polno-łąkowymi: dzięcioły, kruki, sikory, szpaki, jaskółki,
skowronki, kukułki, gołębie grzywacze, jastrzębie, bażanty i kuropatwy i inne. Ze względu na
sąsiedztwo dużego kompleksu leśnego wśród ssaków spotykać można dziki, sarny, lisy, borsuki,
zające, sporadycznie jelenie.
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Na podstawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2016 r.
Na podstawie Komunikatu o stanie jakości wód powierzchniowych województwa łódzkiego badanych w 2014 r.,
oprac. WIOŚiGW w Łodzi, 2015 r. (najnowsze dostępne dane).
9

13

Warunki klimatyczne
Panujące w granicach obszaru opracowania warunki klimatyczne są generalnie takie same jak
w całej gminie Lipce Reymontowskie. Nie występują tutaj obiekty mogące różnicować lokalny
topoklimat.
Tutejszy klimat jest stosunkowo łagodny, odznacza się dużą roczną sumą promieniowania
słonecznego oraz parowaniem terenowym niewiele mniejszym od sumy rocznej opadów
atmosferycznych. Ilość opadów jest niewielka i wynosi 514 mm w skali roku przy średniej krajowej
600 mm. Średnia roczna temperatura wynosi 10,8ºC. Najwięcej wiatrów pochodzi z kierunków
zachodnich oraz południowych. Przeważają wiatry osiągające prędkość 3-5 m/s. Okres wegetacyjny
trwa od 180 do 200 dni.

Powiązania przyrodnicze
Powiązania przyrodnicze w przedmiotowym obszarze odbywają się we wszystkich kierunkach.
Zabudowania koncentrują się w centrum obszaru, wzdłuż drogi gminnej, otoczone są przez otwarte
tereny rolnicze oraz zbiorowiska leśne. Taki układ umożliwia swobodny przepływu energii, materii
i informacji genetycznej, zwłaszcza, że przebiegające tędy ciągi komunikacyjne (drogi gminne
i powiatowe) mają charakter lokalny i nie stanowią bariery dla powiązań przyrodniczych.
Szczególnie istotne z przyrodniczego punktu widzenia są powiązania, które zapewniają otaczające
obręb Retiniowiec kompleksy leśne. Tworzą one naturalne korytarze ekologiczne, umożliwiające
migrację roślin i zwierząt. Lokalne znaczenie ekologiczne mają strefy zadrzewień i zakrzewień
towarzyszące polom uprawnym. Brak jest natomiast naturalnych korytarzy ekologicznych w postaci
cieków.

2.2. Walory krajobrazowe, zasoby środowiska kulturowego
Krajobraz kulturowy Gminy ukształtowany został pod wpływem folkloru łowickiego, który na co
dzień przejawia się w uroczystościach rodzinnych, świętach kościelnych i imprezach gminnych.
Sama gmina Lipce Reymontowskie jest historycznie i materialnie związana z postacią p olskiego
pisarza Władysława Stanisława Reymonta, który akcję swojej powieści „Chłopi” umieścił na
terenie Gminy.
W obszarze opracowania i jego sąsiedztwie dominuje otwarty krajobraz rolniczy oraz krajobraz
wsi o zwartej zabudowie zagrodowej. Zmienia się on w leśny w kierunku północnym, północnozachodnim oraz południowym. Dość malowniczo rysuje się północny odcinek drogi powiatowej nr
1319E porośniętej po obu stronach drzewostanem.
Poza obszarem opracowania, wzdłuż jego zachodniej granicy obecne są duże obi ekty
produkcyjne w gospodarstwach rolnych, które z uwagi na swoje rozmiary mogą wydawać się
dysharmonijne w tutejszym sielskim, rolniczym krajobrazie. Z drugiej strony, są to nadal obiekty
służące produkcji rolniczej, zatem pod względem funkcjonalnym nie s tanowią elementu obcego.
Generalnie jednak tutejszy krajobraz nie wykazuje szczególnych wartości widokowych,
brak tu również elementów dziedzictwa kulturowego.

2.3. Ochrona prawna zasobów przyrodniczych, kulturowych i kulturowych
W granicach obszaru opracowania projektu planu nie występują formy ochrony przyrody,
o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani gatunki objęte
ochroną prawną (por. rozdz. 2.1.). Brak jest również siedlisk i gatunków (roślin i zwierząt),
które są oceniane jako szczególnie cenne, przez co stały się „przedmiotem zainteresowania
Wspólnoty i wymagają ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000” (wykazanych
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w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także
kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura
2000).
Poza granicami obszaru opracowania projektu planu, jednak w jego bezpośrednim sąsiedztwie
znajduje się R e z e r w a t Ź r ó d ł a B o r ó w k i . Jego granice przylegają do północnych granic
Gminy i obrębu Retniowiec. Powołany w 1989 r. rezerwat obejmuje obszar lasu i źródła rzeki
Borówki o powierzchni 21,99 ha, a celem ochrony jest zachowanie zbior owisk leśnych grądu, boru
mieszanego i sosnowego oraz swoistych cech krajobrazu.
Inne formy ochrony przyrody, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody, położone w sąsiedztwie obszaru planu (w promieniu 10,0 km) to:
1) Rezerwaty:
a) U r o c z y s k o B a ż a n t a r n i a , oddalone o ok. 2,4 km w kierunku północno-wschodnim,
b) B u k o w i e c , oddalony o ok. 3,6 km w kierunku południowo-zachodnim,
c) K w a ś n a B u c z y n a , oddalona o ok. 4,9 km w kierunku południowo-zachodnim,
d) Z i m n a W o d a , oddalona o ok. 10,4 km w kierunku południowym,
e) D o l i s k a , oddalone o ok. 10,4 km w kierunku południowo-zachodnim;
2) O b s z a r C h r o n i o n e g o K r a j o b r a z u D o l i n y M r o g i i M r o ż y c y , oddalony o
ok. 7,8 km w kierunku południowo-zachodnim;
3) Z e s p ó ł P r z y r o d n i c z o - K r a j o b r a z o w y Z w i e r z y n i e c K r ó l e w s k i , oddalony
o ok. 8,2 km w kierunku wschodnim.
W granicach obszaru opracowania projektu planu nie występują formy ochrony dziedzictwa
kulturowego, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami, ani stanowiska archeologiczne, których ochrona prawną wynika bezpośrednio z ww.
ustawy.

2.3. Zagospodarowanie terenu i użytkowanie gruntów
Jak podano powyżej (por. rozdz. 2.2.), krajobraz obrębu Retniowiec jest typowo rolniczy:
większość jego powierzchni stanowią grunty orne, pastwiska i łąki poprzecinane śródpolnymi
zadrzewieniami. Lasy zajmują około 11 % obszaru, skupiając się w niewielkie kompleksy w części
północnej, południowej i zachodniej obszaru. Zabudowa koncentruje się w części centralnej,
wzdłuż drogi gminnej. Pod względem funkcjonalnym jest to zatem obszar dość jednorodny,
istniejące zabudowania reprezentują typowe zagrody rolnicze (zabudowa zagrodowa). Poza
obszarem opracowania, wzdłuż jego zachodniej granicy zlokalizowane są duże obiekty związane
z produkcją rolno-spożywczą.
Przebiega tędy droga powiatowa nr 1319E, będąca jednym z głównych ciągów
komunikacyjnych centralnej części gminy Lipce Reymontowskie. Jej parametry techniczne na tym
odcinku są niskie, a stan techniczny zły. Przez centralną część obszaru biegnie droga gmin na
łącząca się od zachodu z drogą powiatową nr 1319E. Droga powiatowa nr 2935E wyznacza
południową granicę obszaru objętego planem.

2.4. Stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem
Ustalenia projektu planu nie dopuszczają lokalizacji określonych w przepisach odrębnych
z zakresu ochrony środowiska:
 zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej;
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 przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko ;
11
 większości przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko .
10

W związku z powyższym, ponieważ nie przewiduje się możliwości realizacji inwestycji
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym mogących wpłynąć
znacząco negatywnie na stan środowiska przyrodniczego, nie określa się obszaru objętego
znaczącym oddziaływaniem. Nie przewiduje się, aby intensyfikacja sposobu zagospodarowania
przewidziana w ustaleniach projektu planu wpłynęła na ogólny stan środowiska. Oddziaływania,
jakie ewentualnie pojawią się w środowisku na skutek zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
wynikających z realizacji postanowień analizowanego projektu planu, dotyczyć będą całego
obszaru objętego jego ustaleniami, a także jego najbliższego sąsiedztwa. Rodzaj i charakter
oddziaływań opisano szczegółowo w dalszej części prognozy.

2.5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń
projektu planu
Przeobrażenia środowiska przyrodniczego obszaru opracowania są konsekwencją naturalnych
procesów przyrodniczych oraz dotychczasowego sposobu gospodarowania przestrzenią w samym
obszarze, jak i w szerszym otoczeniu. Procesy przyrodnicze pozostają tu względnie
niezaburzone, a stopień przekształceń środowiska przyrodniczego obejmuje: rolnicze użytkowanie
terenów, rozwój zabudowy zagrodowej, lokalizację dróg rangi gminnej i powiatowej oraz
inwestycje w liniową infrastrukturę techniczną.
Jak słusznie zdiagnozowano w Opracowaniu ekofizjograficznym (2011 r.), przewidywane
zmiany, jakie mogą nastąpić w przeznaczeniu terenów w stosunku do stanu istniejącego będą
polegały głównie na realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy usługowej
i produkcyjnej, najprawdopodobniej kosztem otwartych terenów rolniczych. Aktualnie nie
obserwuje się intensywnego ruchu inwestycyjnego w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planu.
Zgodnie jednak z polityką Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego wyrażoną
12
w ustaleniach dokumentów planistycznych
przewiduje się możliwość dalszego rozwoju
zainwestowania w przedmiotowym obszarze. Projekt planu poddany analizie wprowadza
możliwość realizacji nowego zagospodarowania (względem ustaleń obowiązującego mpzp
z 1997 r.), na obszarach wskazanych na ten cel w Studium.
Zmiany w przeznaczeniu i zasięgu terenów jakie wprowadza projekt planu w stosunku do stanu
obecnego polegają przede wszystkim na:
1) wyznaczeniu, na terenach dotychczas użytkowanych w sposób rolniczy, terenów zabudowy
zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (tereny 7MNR) oraz zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (tereny 1-8MNU);
2) dopuszczeniu możliwości realizacji wchodzącej w skład gospodarstw rolnych zabudowy
zagrodowej, a także zabudowy służącej produkcji i obsłudze produkcji rolniczej oraz
przetwórstwu rolno – spożywczemu na terenach rolniczych (1-9R);
3) poszerzeniu terenów komunikacji dla spełnienia wymogów przepisów technicznych z zakresu
dróg publicznych (1KDZ, 1KDL, 1-3KDD);
4) wyznaczeniu terenów komunikacji w celu poprawy powiązań obszaru z układem drogowym
Gminy (3KDD).
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Zakaz nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej.
Zakaz nie dotyczy: uzbrojenia terenu, gospodarowania wodą w rolnictwie zalesień oraz obiektów chowu lub
hodowli zwierząt oraz zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego na terenach 1-9R.
12
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie (2012 r.),
uchwała Nr XIII/107/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2012 r.; Zmiana Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie - uchwała nr XXIII/125/97 Rady Gminy Lipce
Reymontowskie z dnia 4 czerwca 1997 r.
11
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W przypadku odstąpienia od sporządzenia podlegającego ocenie projektu Miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
obrębu
ewidencyjnego
Retniowiec,
realizacja
zagospodarowania odbywać się będzie na zasadach i warunkach ustalonych w obowiązującym
planie ( z 1997 r.). Zakres jego ustaleń nie odpowiada wymogom określonym w obowiązujących
przepisach prawa. W sposób mało precyzyjny określa on bowiem zasady kształtowania struktury
funkcjonalno-przestrzennej, a ustalając funkcje terenu, przebieg linii zabudowy pomija większość
wskaźników urbanistycznych wymaganych do ustalenia w obecnie sporządzanych dokumentach
planistycznych.
Zmiany przepisów z zakresu planowania przestrzennego dążą m.in. do coraz lepszej ochrony
elementów środowiska przyrodniczego oraz ładu przestrzennego. Należy więc uznać, iż wejście w
życie ustaleń przedmiotowego planu będzie prowadziło do wzmocnienia ochrony środowiska i ładu
przestrzennego w analizowanej części gminy Lipce Reymontowskie.

2.6. Predyspozycje obszaru do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej
Zgodnie z treścią Opracowania Ekofizjograficznego cyt.: „Istotnym kierunkiem działań sprzyjającym
zachowaniu bioróżnorodności na obszarze Gminy będzie ochrona obszarów cennych przyrodniczo,
nie objętych ochroną prawną, ale ważnych z punktu widzenia zapewnienia spójności systemu
przyrodniczego”. Za obszary takie w skali Gminy uznano zespoły leśne i doliny rzeczne pełniące
funkcję lokalnych korytarzy ekologicznych, a także tereny zieleni oraz zadrzewienia i zakrzewienia,
szczególnie te wzdłuż cieków wodnych. W skali obrębu Retniowiec terenami wskazanymi do pełnienia
funkcji przyrodniczych są przede wszystkim zespoły leśne, które zapewniają łączność między
terenami o najwyższej aktywności przyrodniczej oraz wpływają korzystnie na mikroklimat, ograniczają
erozję gleb, regulują stosunki wodne oraz mają walory estetyczne i edukacyjne. Utrzymanie funkcji
przyrodniczych dotyczyć powinno również zadrzewień i zakrzewień, które wśród wielu funkcji
przyrodniczych zapewniają schronienie drobnym zwierzętom polnym. Zagospodarowanie ww. terenów
winno być podporządkowane potrzebom zapewnienia prawidłowego funkcjonowania środowiska
i zachowaniu różnorodności biologicznej.
W Opracowaniu Ekofizjograficznym określono przydatność poszczególnych terenów Gminy
do pełnienia różnych funkcji użytkowych, wskazując jednocześnie, że cyt.: „tereny zabudowane
i predysponowane do zabudowy powinny być zagospodarowane racjonalnie. Rozwój przestrzenny
Gminy powinien polegać przede wszystkim na uzupełnianiu istniejących struktur zabudowy”.
Tab.3.

Predyspozycje terenów położonych w obrębie Retniowiec dla realizacji zainwestowania.

Predyspozycje terenów wynikające
z Opracowania Ekofizjograficznego
Tereny wyłączone z zabudowy

Rodzaj terenów

 tereny leśne i większe zadrzewienia oraz tereny łąk
 tereny predysponowane do wyznaczenia rolniczej przestrzeni
Tereny z ograniczeniami w możliwości
produkcyjnej;
realizacji zagospodarowania
 tereny preferowane dla rozwoju zalesień.
 tereny częściowo już zabudowane, w większości posiadające
uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej, korzystne do
kontynuowania na nich nowych inwestycji;
 tereny niezabudowane w sąsiedztwie terenów już
zabudowanych o korzystnych warunkach gruntowo –
Tereny predysponowane do realizacji
wodnych oraz geotechnicznych, w większości posiadające
zainwestowania
uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej;
 tereny w sąsiedztwie terenów już zabudowanych
o korzystnych warunkach gruntowo – wodnych oraz
geotechnicznych, wymagające uzbrojenia w sieci
infrastruktury technicznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Opracowania Ekofizjograficznego.
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Z waloryzacji ekofizjograficznej wynika, że tereny obrębu Retniowiec położone w paśmie wzdłuż
drogi gminnej są predysponowane (korzystne) dla zainwestowania. Zidentyfikowano je jako „tereny
zabudowane, posiadające uzbrojenie techniczne”, „tereny niezabudowane w sąsiedztwie terenów
zabudowanych, posiadają sieci uzbrojenia technicznego” oraz „tereny niezabudowane w sąsiedztwie
terenów zabudowanych, wymagają sieci uzbrojenia technicznego”. Ta ostatnie kategoria dotyczy
zaledwie kilku działek w północnej części obszaru, tuż przy granicy z gminą Maków. Wszystkie te
tereny są predysponowane do pełnienia funkcji mieszkaniowej, a także przemysłowo-usługowej, które
to funkcje w myśl Opracowania ekofizjograficznego rozwijać się winny cyt.: „w ramach istniejących
struktur osadniczych, stanowić uzupełnienie lub kontynuację istniejących ciągów zabudowy, a dopiero
po wyczerpaniu się tych zasobów przestrzennych, wkroczyć na nowe tereny”.
Jednocześnie, z uwagi na rolniczy charakter całej Gminy i wartość produktywną gleb w jej
granicach, wskazane jest utrzymanie w rolniczym użytkowaniu cyt.: „jak największej powierzchni
istniejących gleb klasy III, zaś w obrębie klasy IV wszelkie zmiany użytkowania ograniczyć do
minimum”. Grunty pokryte glebami słabszych klas, szczególnie klas VI, znajdujące się w pobliżu
istniejących lasów proponuje się przeznaczyć pod zalesienia.
W ramach przeprowadzonej weryfikacji informacji zawartych w Opracowaniu ekofizjograficznym
(por. rozdz.1.5.2. Prognozy) stwierdzono aktualność w zakresie przytoczonych powyżej treści.
Nie określa się dodatkowych ograniczeń w użytkowaniu terenów, wynikających z konieczności
ochrony środowiska lub występowania uciążliwości i zagrożeń środowiska, ani też obszarów
na których takie ograniczenia występują. Użytkowanie przedmiotowego terenu zgodnie
z uwarunkowaniami ekofizjograficznymi nie budzi obaw w zakresie skuteczności ochrony
różnorodności biologicznej oraz naruszenia odporności środowiska na degradację.

3.

Istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji
projektu planu, dotyczące głównie obszarów podlegających ochronie na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Zagrożenia naturalne
W toku przeprowadzonych analiz nie stwierdzono żadnych problemów i zagrożeń środowiska
o charakterze naturalnym, tj. wynikających z cech środowiska przyrodniczego. Nie występuje tu
zagrożenie ruchami masowymi ziemi (osuwiskami), zagrożenie powodziowe (tj. nie występują
obszary szczególnego zagrożenia powodzią ani obszary, na których prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat lub na których istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne), ani też inne istotne z punktu widzenia ustaleń planu miejscowego
problemy i zagrożenia.
Zagrożenia antropogeniczne
Z racji swojego peryferyjnego położenia względem ośrodków miejskich (gdzie kumulacja
zagrożeń jest największa) wiele czynników będących potencjalnym źródłem uciążliwości
i zagrożeń środowiska nie występuje w obszarze planu w nasileniu odczuwalnym dla
mieszkańców jako uciążliwości (hałas, promieniowanie elektromagnetyczne, emisja gazów
i pyłów). Obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenów zlokalizowanych w granicach obszaru
opracowania planu nie stwarza poważnych zagrożeń dla środowiska analizowanego obszaru.
W granicach obszaru objętego planem i jego bliskim sąsiedztwie nie występują obiekty
szczególnie szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców. Z uwagi na rolniczy
charakter terenu nie należy traktować jako uciążliwości funkcjonujących w sąsiedztwie
analizowanego obszaru obiektów produkcji rolniczej.
Z punktu widzenia realizacji ustaleń projektu planu, zasadniczymi problemami o charakterze
antropogenicznym w zakresie środowiska w sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu są:
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1) zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
2) zanieczyszczenie powietrza,
przy czym wskazane problemy mają swoje źródła poza obszarem opracowania planu.
Przytaczając wnioski z oceny aktualnego stanu środowiska analizowanego obszaru (rozdz.
2.1.), stan wód powierzchniowych w zlewni, w obrębie której znajduje się przedmiotowy obszar
13
od lat jest niezadowalający. Stan wód Uchanki , będącej odbiornikiem wód odprowadzanych
m.in. z obszaru planu oceniony został w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
14
Wisły (2016 r.) jako: zły pod względem potencjału ekologicznego oraz dobry pod względem
stanu chemicznego. Z kolei wyniki monitoringu wód powierzchniowych prowadzonego w 2014 r.
15
przez WIOŚiGW w Łodzi wskazują dla Uchanki na słaby stan (potencjał) ekologiczny wód oraz
zły stan chemiczny, przy średnim poziomie ufności oceny.
Przyczyną złej jakości wód powierzchniowych w sąsiedztwie analizowanego obszaru może być
gospodarka rolna - spływy powierzchniowe z pól, wymywanie nawozów sztucznych. Innymi
przyczynami mogą być również zanieczyszczenia powietrza przedostające się do wód z opadami,
spływy powierzchniowe z dróg. Szczególnych ognisk, źródeł zanieczyszczeń w obszarze
opracowania planu nie stwierdzono.
Stan powietrza atmosferycznego w obszarze opracowania jest wynikiem emisji z lokalnych
kotłowni domowych oraz środków transportu bezpośrednio z obszaru planu, a także imisji
z terenów sąsiednich. Zagrożeniem dla stanu powietrza jest emisja zanieczyszczeń pochodząca
ze spalania paliw w gospodarstwach domowych w celach grzewczych, emisja związana z ruchem
pojazdów, oraz w mniejszym stopniu emisja z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni
oddalonych od obszaru opracowania. Czynnikami, które mogą potęgować istniejące zagrożenie
w tym zakresie są występujące niekiedy niekorzystne warunki pogodowe.
Stan powietrza na terenie gminy Lipce Reymontowskie nie jest bezpośrednio monitorowany
w ramach monitoringu prowadzonego przez WIOŚiGW w Łodzi. Ocenę wynikową strefy łódzkiej,
w obrębie której znajduje się obszar opracowania i całej gminy Lipce Reymontowskie
sklasyfikowano (na podstawie modelowania) na podstawie Rocznej oceny jakości powietrza
w województwie łódzkim w 2016 r. przedstawiono w poniższej tabeli.
Tab.4.

Wyniki badań jakości powietrza w strefie łódzkiej w 2016 r.

Kryteria ustanowione pod kątem ochrony zdrowia
Ocena
Substancja
A
SO2
„nie przekracza poziomu
NO2
dopuszczalnego lub poziomu
CO
krytycznego”
C 6 H6
Pb
As
Ni
Cd
C
PM10
„powyżej poziomu
PM2,5
dopuszczalnego lub poziomu
Ba(a)P
krytycznego”
D2
O2
„powyżej poziomu celu
(cel długoterminowy)
długoterminowego”

Kryteria ustanowione pod kątem ochrony roślin
Ocena
Substancja
A
SO2
„nie przekracza poziomu
NO2
dopuszczalnego lub poziomu
krytycznego”

D2
„powyżej poziomu celu
długoterminowego”

O2
(cel długoterminowy)

Źródło: Rocznej oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2016 r.

13

Analizowany obszar położony jest w zlewni rzeki Uchanki, stanowiącej część jcwp o kodzie RW200017272549)
Na podstawie jak w rozdz. 2.1.: Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, 2016 r.
15
Na podstawie Komunikatu o stanie jakości wód powierzchniowych województwa łódzkiego badanych w 2014 r.,
oprac. WIOŚiGW w Łodzi, 2015 r. (najnowsze dostępne dane).
14
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Bezpośrednio w obszarze planu, ani w jego bliskim sąsiedztwie nie występują inne
problemy lub zagrożenia środowiska, które miałyby znaczenie z punktu widzenia projektu
planu. Biorąc pod uwagę usytuowanie najbliżej położonych obszarów chronionych, a także
przedmiot ich ochrony (por. rozdz. 2.3.) w analizowanym obszarze nie stwierdzono również
żadnych ognisk zanieczyszczeń mogących stanowić potencjalne zagrożenie środowiska
dla obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, w tym zwłaszcza Rezerwatu Źródła Borówki, którego granice przylegają
bezpośrednio do północnych granic obszaru planu.

4.

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu planu oraz sposoby
ich uwzględnienia w projektowanym dokumencie

Ustalenia dokumentów planistycznych sporządzanych na szczeblu gminnym, w tym
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymagają uwzględnienia celów
i kierunków ochrony środowiska ustanowionych na poziomie międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym i regionalnym, co wynika pośrednio z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie bowiem z art. 9 ust. 2 zasady
określone m.in. w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz Planie
zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym również zasady dotyczące ochrony
środowiska uwzględnia się obowiązkowo w projektach studium uwarunkowań i zagospodarowania
przestrzennego gminy, natomiast zgodnie z art. 15 ust. 1, projekt planu miejscowego sporządzany
jest zgodnie z zapisami studium i przepisami odrębnymi dotyczącymi przedmiotowego obszaru.
Cele ochrony środowiska formułowane na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym
16
realizowane są w Polsce już w trakcie egzekwowania odpowiednich aktów prawnych , które
stanowią bezpośrednie wdrożenie dyrektyw Wspólnoty Europejskiej lub opracowane zostały
zgodnie z zaleceniami lub postanowieniami międzynarodowych konwencji. Takim aktem prawnym
jest m.in. ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
na podstawie której sporządzona została niniejsza prognoza. Tak więc już samo przeprowadzenie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest realizacją celów określonych w Dyrektywie
17
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. i Dyrektywie Parlamentu
18
Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.
Wymogi i cele ochrony środowiska są coraz częściej akcentowane w planowaniu
przestrzennym, a zasadom zrównoważonego rozwoju podporządkowuje się niemal wszelkie
działania w przestrzeni. Dokumentami z poziomu międzynarodowego, wspólnotowego, a nawet
krajowego, które w swojej treści poruszają zagadnienia zrównoważonego rozwoju oraz och rony
środowiska są m.in.:
1) Protokołu z Kioto, 1997 r. (szczebel międzynarodowy);
2) Konwencja o bioróżnorodności (CBD), 1992 r. (szczebel międzynarodowy);
16

Ustawy: z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska , z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne, z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, których wymogi są uwzględniane
przy opracowaniu planów miejscowych, wdrażają dyrektywy Wspólnoty Europejskiej w zakresie swoich regulacji.
17
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział
społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz
zmieniającej w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady
85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 156 z 25.06.2003, str. 17; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
15, t. 7, str. 466);
18
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu
niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.07.2001, str. 30; Dz. Urz. UE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 157).
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3) Strategia zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, tzw. Strategia z Göteborga
(szczebel wspólnotowy);
4) Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska – przyjęty przez Parlament Europejski
i Radę w 2002 r. decyzją nr 1600/2002/WE (szczebel wspólnotowy);
5) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 r. (szczebel krajowy);
6) Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 2017 r. (szczebel krajowy);
7) Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, Miasta, Obszary wiejskie
(szczebel krajowy).
Większość wskazań zawartych w powyższych dokumentach zostało uwzględnionych
w ustaleniach analizowanego projektu planu. Poniżej, w tabeli przedstawiono w jaki sposób
strategiczne cele ochrony środowiska, określone w KPZK2030 zostały uwzględnione w projekcie
planu. Przy czym analizie poddano wyłącznie te cele które dotyczą zakresu regulacji zawartych
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz zagadnień odnoszących się
do obszaru opracowania analizowanego projektu planu.
Tab.5.

Sposób uwzględnienia w mpzp celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
krajowym.

CELE USTANOWIONE NA SZCZEBLU
KRAJOWYM
USTALENIA PROJEKTU MPZP:
(Koncepcja przestrzennego
zagospodarowania kraju 2030):
Cel 4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski.
4.1. Integracja działań w zakresie
Wskazano tereny zalesień (RZL) na terenach najniższych klas
funkcjonowania spójnej sieci
bonitacyjnych, jako rozszerzenie istniejących stref leśnych.
ekologicznej kraju jako podstawa
ochrony najcenniejszych zasobów
Utrzymano istniejące tereny leśne w dotychczasowym użytkowaniu (ZL).
przyrodniczych i krajobrazowych.
Wskazano tereny zalesień (RZL) na terenach najniższych klas
bonitacyjnych, jako rozszerzenie istniejących stref leśnych.
4.2. Przeciwdziałanie fragmentacji
Utrzymano istniejące tereny leśne w dotychczasowym użytkowaniu (ZL).
przestrzeni przyrodniczej.
Ustalono minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni
działki budowlanej do zachowania.
Ustalono kolorystykę elewacji i pokryć dachowych.

4.3. Wprowadzenie
gospodarowania krajobrazem
zgodnie z zapisami Europejskiej
Konwencji Krajobrazowej.

Ustalono wymóg zapewnienia spójności architektonicznej całemu
budynkowi i zespołowi budynków w granicach działki budowlanej przy
doborze rozwiązań w zakresie formy budynku (wysokości zabudowy,
kształtu dachów) oraz stosowanych materiałów wykończeniowych
i kolorystyki.
Ustalono formę zabudowy oraz sposób jej lokalizowania na działce
budowlanej, w tym usytuowanie kierunku głównej kalenicy dachu
budynków.

4.5. Osiągnięcie i utrzymanie
Ustalono zakaz lokalizowania wszelkich powierzchniowych i podziemnych
dobrego stanu i potencjału wód
składowisk odpadów.
i związanych z nimi ekosystemów.
Ustalono możliwość przebudowy, rozbudowy lub likwidacji urządzeń
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melioracji wodnych na zasadach zgodnych z przepisami odrębnymi
W zakresie odprowadzania ścieków ustalono m.in.:
- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi,
- obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania; wody te należy odprowadzić do ziemi z
zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu gospodarki
wodami: na nieutwardzony teren działki budowlanej, do zbiorników
infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych
nawierzchni dróg – do ziemi,
- obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych
pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni, zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych dotyczących odprowadzania ścieków.
Wprowadzono zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku
i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,
zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów, których funkcjonowanie będzie
powodowało przekroczenie standardów jakości środowiska, określonych
w przepisach odrębnych z zakresu ochrony środowiska, poza terenem
działki budowlanej, na której są lokalizowane oraz istotnie ograniczono
możliwości lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko.
Określono minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej,
wymaganej do zachowania w granicach działek budowlanych na poziomie
40%-30% dla terenów przeznaczonych pod zabudowę (MNU, MNR).
Ustalono zakaz lokalizowania wszelkich powierzchniowych i podziemnych
składowisk odpadów.
4.6. Zmniejszenie obciążenia
Ustalono zakaz prowadzenia eksploatacji kopalin.
środowiska powodowanego
emisjami zanieczyszczeń do wód, Ustalono obowiązek urządzenia nawierzchni miejsc na pojemniki służące
do czasowego gromadzenia odpadów stałych na terenie działki
atmosfery i gleby.
budowlanej w sposób uniemożliwiający przedostawanie się
zanieczyszczeń do ziemi.
W zakresie odprowadzania ścieków ustalono m.in.:
- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi,
- obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania; wody te należy odprowadzić do ziemi
z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych z zakresu gospodarki
wodami: na nieutwardzony teren działki budowlanej, do zbiorników
infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących,
- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych
nawierzchni dróg – do ziemi,
- obowiązek podczyszczenia wód opadowych i roztopowych
pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni, zgodnie z wymogami
przepisów odrębnych dotyczących odprowadzania ścieków.
Dopuszczono możliwość lokalizacji urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW.
Źródło: opracowanie własne na podstawie tekstu przedmiotowego planu, wersja z maja 2017 r. oraz KPZK 2030.

5.

Analiza i ocena ustaleń projektu planu

5.1. Przewidywane skutki (oddziaływania) dla środowiska wynikające

z projektowanego przeznaczenia terenów do zainwestowania i ich ocena
Na etapie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy
braku informacji o planowanych przedsięwzięciach na danym terenie, określenie przyszłych
oddziaływań na środowisko jest niepełne i ma charakter ogólny. Szczegółowe określenie skutków

22

dla środowiska wynikających z realizacji konkretnych inwestycji ma miejsce na etapie raportu
oddziaływania na środowisko, sporządzanego w zależności od potrzeb, w trybie 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 .
Plan miejscowy ustala przeznaczenie związane z możliwością realizacji zainwestowania
na terenach dotychczas niezurbanizowanych w zakresie szerszym niż wynika to z
obowiązującego planu. W związku z powyższym, realizacja ustaleń planu będzie prowadzić do
zmiany sposobu użytkowania takich gruntów i do pojawienia się na nich zagospodarowania.
Funkcje, jakich rozwój umożliwia projekt planu są w zasadzie rozwinięciem funkcji, które już są
obecne w przedmiotowym obszarze (por. ustalenia Prognozy w rozdz. 2.4.). Zaproponowane
rozwiązania nie będą prowadzić do zasadniczych zmian w strukturze funkcjonalno-przestrzennej
analizowanego obszaru. W związku z powyższym rodzaj oddziaływań na środowisko, jakie
wystąpią na skutek realizacji ustaleń planu nie będzie się znacząco różnić od tych które mają
miejsce obecnie. Należy się jednak spodziewać ich intensyfikacji w związku z rozwojem
zagospodarowania. Poniżej omówiono jakiego rodzaju oddziaływania będą mogą mieć miejsce w
skutek realizacji ustaleń ocenianego dokumentu:

E m i s j a g a z ó w i p y ł ó w z kotłowni nowych budynków oraz na skutek rozbudowy układu
drogowego i wzrostu natężenia ruchu – zaprojektowany w projekcie planu rozwój terenów
zurbanizowanych będzie skutkował pojawieniem się nowych ognisk zanieczyszczeń do powietrza
w postaci indywidualnych kotłowni. Ustalenia projektu planu przewidują bowiem zaopatrzenie w ciepło
dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła. Jednakże z uwagi na
wielkość obszaru planu oraz niską intensywność istniejącej i projektowanej w jego obrębie zabudowy
nie przewiduje się znaczącego wzrostu poziomu zanieczyszczeń, zwłaszcza do poziomu
odczuwalnego przez mieszkańców i mającego odzwierciedlenie w ocenie jakości powietrza
atmosferycznego w obszarze, w Gminie, czy w regionie.

W y t w a r z a n i e o d p a d ó w – w granicach obszaru objętego planem powstawać będą przede
wszystkim odpady komunalne, mogą być to również odpady związane z działalnością rolniczą, a ich
ilość względem stanu obecnego niewątpliwie wzrośnie w związku z lokalizacją nowych gospodarstw.
Z uwagi na wielkość obszaru planu oraz niską intensywność istniejącej i projektowanej w jego obrębie
zabudowy nie przewiduje się by ilość wytwarzanych odpadów pociągała za sobą zagrożenia dla
środowiska lub wymóg zmian w dotychczasowej gospodarce odpadami. Zasady postępowania
z odpadami określają przepisy odrębne z zakresu gospodarki odpadami.

Pobór wód podziemnych dla potrzeb komunalnych i rolnictwa
– zapotrzebowanie na wodę wzrośnie względem stanu obecnego z uwagi na pojawienie się nowych
gospodarstw, a także w sytuacji wystąpienia susz rolniczych (do nawadniania gruntów ornych). Z
uwagi na wielkość obszaru planu oraz niską intensywność istniejącej i projektowanej w jego obrębie
zabudowy nie przewiduje się jednak by realizacja planowanego w obrębie Retniowiec
zagospodarowania wpłynęła w sposób znaczący na uszczuplenie zasobów wód podziemnych.
Zwłaszcza, że jak stwierdzono w rozdz. 2.1. Prognozy tutejsze zasoby wód podziemnych odznaczają
się dobrym stanem ilościowym i jakościowym.

W p r o w a d z a n i e ś c i e k ó w d o w ó d l u b z i e m i – projekt planu wprowadza zakaz
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. Niebezpieczeństwo migracji
zanieczyszczeń do wód pojawia się w przypadku nieszczelności w stosowanych zbiornikach na
nieczystości ciekłe lub niewydolności przydomowych oczyszczalni ścieków, a takie właśnie
rozwiązania projekt planu wskazuje w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych. Gmina Lipce
Reymontowskie, zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium nie przewiduje rozwoju zbiorczego
systemu kanalizacji sanitarnej na przedmiotowym obszarze.

U n i e c z y n n i e n i e g l e b - bezpowrotne zniszczenie gleb bezpośrednio pod realizowanymi
obiektami (budynkami oraz elementami układu komunikacyjnego) jest oczywistym skutkiem realizacji
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ustaleń planu w zakresie przeznaczenia terenów i możliwej intensyfikacji ich zagospodarowania.
W obrębie terenów objętych inwestycjami budowlanym jednak nie zajętych bezpośrednio przez
budynki i budowle, pokrywa glebowa ulega antropogenicznemu przekształceniu.

E m i s j a h a ł a s u w ś r o d o w i s k u - w planie nie przewiduje się lokalizacji przedsięwzięć
stanowiących uciążliwe źródło hałasu, natomiast rozbudowę dróg publicznych ograniczono do
poszerzenia ciągów istniejących i realizacji jednej nowej drogi gminnej w śladzie drogi rolnej. Wzrost
emisji hałasu związany będzie z pojawieniem się nowych gospodarstw i usług i nieznacznym
wzrostem ruchu komunikacyjnego z tym związanym. Z uwagi na wielkość obszaru planu oraz niską
intensywność istniejącej i projektowanej w jego obrębie zabudowy nie przewiduje się jednak by
poziom emisji zmienił się znacząco w stosunku do dotychczasowego poziomu.

E m i s j a p ó l e l e k t r o m a g n e t y c z n y c h – zgodnie z wymogami przepisów odrębnych
dotyczących usług i sieci telekomunikacyjnych w projekcie planu dopuszczono lokalizację masztów
telefonii komórkowych będących potencjalnym źródłem promieniowania elektromagnetycznego. Na
terenach przeznaczonych pod realizację zabudowy mieszkaniowej dopuszczono lokalizację wyłącznie
infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu. W zakresie lokalizacji innych
obiektów mogących powodować zwiększenie emisji pól elektromagnetycznych ustalenia projektu
planu dopuszczają realizację linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych w formie
napowietrznej.
Realizacja ustaleń projektu planu nie będzie prowadziła do znaczącego wzrostu natężenia
wyżej opisanych zjawisk, ani skutkowała innymi, szczególnymi procesami o negatywnym lub
degradującym wpływie na środowisko. Nie przewiduje się by wskutek realizacji ustaleń planu
miały miejsce:

Z a n i e c z y s z c z e n i e g l e b - zapisy planu nie przewidują lokalizacji obiektów lub urządzeń
i instalacji, których funkcjonowanie mogłoby powodować przenikanie zanieczyszczeń do wód i gruntu.

P o w a ż n e a w a r i e - w planie wprowadzono zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku
i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na środowisko (z wyłączeniem niektórych rodzajów inwestycji o charakterze
infrastrukturalnym, związanych z rolnictwem i gospodarką wodną). Szczególnych zagrożeń
środowiska, związanych z awariami, niekontrolowanym przenikaniem substancji niebezpiecznych do
środowiska, skażeniami toksycznymi itp. na opisywanym obszarze nie przewiduje się.
Niebezpieczeństwo zaistnienia sytuacji awaryjnej w związku z przewozem materiałów
niebezpiecznych i substancji chemicznych jest w granicach opisywanego terenu mało
prawdopodobne.

5.2. Przewidywane

skutki (oddziaływania) realizacji ustaleń projektu planu na
poszczególne komponenty środowiska oraz zabytki, ludzi, dobra materialne i ich
ocena

Powietrze
Rozwój zainwestowania może skutkować wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery jako
rezultatu pojawienia się nowych obiektów budowlanych oraz wzrostu natężenia ruchu drogowego.
Skala tych zjawisk będzie jednak bardzo mała, poniżej poziomu odczuwalnego przez
mieszkańców i mającego odzwierciedlenie w ocenie jakości powietrza.
Powierzchnia ziemi i gleby
Realizacja ustaleń planu nie powinna skutkować zmianami w ukształtowaniu terenu – teren
jest w zasadzie równinny, nie wymaga prac niwelacyjnych, nie występują tutaj formy
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morfologiczne, które w wyniku realizacji ustaleń planu mogłyby ulec degradacji . Ponad to projekt
planu nie przewiduje możliwości eksploatacji kopalin, co wiązałoby się z naruszeniem struktur
geologicznych. Prace budowlane związane z lokalizacją nowej zabudowy i dróg spowodują
naruszenie istniejącej pokrywy glebowej (pod budynkami i drogami nastąpi unieczynnienie gleby,
w obrębie gospodarstwa – antropogeniczne przekształcenie gleb). Z uwagi na niewielki zasięg
planu oraz wymóg zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie 30% i 40%, skala
tych zjawisk będzie bardzo mała – praktycznie bez znaczenia dla funkcjonowania środowiska.
Mało prawdopodobne jest by działalność pozarolnicza oraz użytkowanie gruntów zgodnie z
ustaleniami planu i wymogami przepisów odrębnych mogły prowadzić do dewastacji i degradacji
gruntów rolnych.
Projekt planu nie przewiduje lokalizacji zagospodarowania, z którym wiązałoby się ryzyko
wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w powierzchni ziemi w świetle przepisów ustawy
z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.
Wody powierzchniowe i podziemne
Opisywany obszar pozbawiony jest sieci hydrograficznej. Realizacja ustaleń projektu planu nie
wpłynie zatem na zmiany reżimu cieków ani parametry fizyczno-chemiczne ich wód.
Nie przewiduje się aby wzrostu poboru wód podziemnych na cele komunalne i dla rolnictwa
związany z pojawieniem się nowych obiektów i urządzeń, zrealizowanych na mocy ustaleń planu
prowadził do uszczuplenia zasobów wód podziemnych w sposób znaczący. Zwłaszcza, że jak
stwierdzono w rozdz. 2.1. Prognozy tutejsze zasoby wód podziemnych odznaczają się dobrym
stanem ilościowym i jakościowym. Wykluczenie możliwości odprowadzania nieoczyszczonych
ścieków do wód i do ziemi gwarantuje utrzymanie dotychczasowej jakości zasobów wód.
Ustalenia planu nie budzą zastrzeżeń w zakresie niemożliwości osiągnięcia celów
środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły (2016 r.). co
wynika zarówno z uwarunkowań środowiskowych (braku sieci hydrograficznej), jak i charakteru
istniejącego i projektowanego zagospodarowania (stosunkowo niskiej intensywności planowanego
zagospodarowania, wykluczeniu możliwości lokalizacji uciążliwych dla środowiska przeds ięwzięć).
Klimat, zmiany klimatu
Nie przewiduje się, by realizacja ustaleń planu, w tym projektowanego zagospodarowania
skutkowała istotnymi zmianami klimatu. Wzrost powierzchni leśnych na skutek projektowanych
zalesień może przynieść złagodzenie lokalnego klimatu. Szczegółową analizę w zakresie
oddziaływania ustaleń projektu planu na zmiany klimatu, jego odporności na zmiany klimatu oraz
wpływu zmieniających się warunków klimatycznych i środowiskowych na ustalenia analizowanego
dokumentu zawarto w rozdz. 6 Prognozy.
Zwierzęta i rośliny
W rezultacie prac budowlanych związanych z realizacją planowanego zagospodarowania
z pewnością naruszona zostanie istniejąca roślinność – likwidacji ulegną uprawy polowe,
a okoliczne zadrzewienia i zakrzaczenia mogą zostać naruszone lub zniszczone. Utrata lub
naruszenie roślinności dotyczyć będzie wyłącznie zbiorowisk porastających obszar planu. Nie
przewiduje się ingerencji w zbiorowiska leśne. Określony w planie minimalny udział procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej powierzchni działki budowlanej gwarantuje
zachowanie nowych powierzchni przepuszczalnych, pokrytych roślinnością lub chociażby
zadarnionych, które stanowić mają min. 30% lub nawet 40% powierzchni działki budowlanej
(w zależności od rodzaju przeznaczenia). Zagospodarowanie otwartej, niezainwestowanej dotąd
przestrzeni będzie oznaczać ograniczenie przestrzeni bytowej drobnych zwierząt związanych
dotychczas z ubogim ekosystemem rolniczym. Zwierzęta przystosowane do życia w warunkach
pól uprawnych i odłogów będą zmuszone do wycofania się na nowe żerowiska. Generalnie
jednak, postanowienia analizowanego dokumentu nie wpłyną na zubożenie siedlisk ani na
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zubożenie populacji gatunków, jak również na drożność i funkcjonowanie lokalnych korytarzy
ekologicznych. Nie przewiduje się powstawania barier dla migracji zwierząt.
Różnorodność biologiczna
Ekosystemy leśne, na mocy ustaleń projektu planu utrzymano w dotychczasowym
użytkowaniu, wskazując dodatkowe tereny dla ich rozwoju (tereny zalesień - RZL). Ich układ
pozwali na ukształtowanie zwartych kompleksów leśnych i wzmocnienie powiązań przyrodniczych.
Istniejące w obszarze ekosystemy glebowo-roślinne zostaną w rezultacie realizacji ustaleń
zawartych w projekcie planu naruszone w zakresie, jaki niezbędny będzie d o przeprowadzenia
prac budowlanych – część z nich zostanie utracona. Ponieważ jednak nie są to ekosystemy o
wybitnych walorach, to nie przewiduje się zubożenia różnorodności gatunków w obszarze planu, a
także na terenach sąsiednich.
Zasoby naturalne
W granicach obszaru opracowania nie występują udokumentowane złoża surowców mineralnych.
Nie przewiduje się również aby realizacja przedmiotowego dokumentu skutkowała negatywnym
oddziaływaniem na jakiekolwiek zasoby naturalne w otoczeniu obszaru opracowania.
Krajobraz
Zmiany krajobrazu będą dotyczyły intensyfikacji zainwestowania w granicach obszaru planu:
wprowadzeniu nowych elementów zainwestowania w postaci zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami lub obiektów i urządzeń związanych z produkcją rolniczą.
W zaproponowanych ustaleniach z zakresu kształtowania projektowanej zabudowy uwzględnione
zostały zasady estetyki i spójności kolorystycznej projektowanej zabudowy, natomiast ustalenia
z zakresu gabarytów zabudowy, kształtów dachów zapewniają kontynuację cech istniejącego
zagospodarowania.
Ludzie (zdrowie ludności)
Rozwiązania przyjęte w projekcie planu nie powinny prowadzić do pogorszenia się warunków
życia i zdrowia ludności, w tym - pogorszenia się warunków akustycznych oraz sanitarnych
powietrza atmosferycznego. Zgodnie z art. 114 ustawy Prawo ochrony środowiska, w dokumencie
określono, które z wyznaczonych terenów, podlegają ochronie akustycznej, i jakie obowiązują dla
nich dopuszczalne poziomy hałasu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).
Ponad to w ustaleniach projektu planu określono minimalną odległość lokalizowania
projektowanej zabudowy od dróg (poprzez ustalenie m.in. linii zabudowy). Odległości od sieci
infrastruktury technicznej regulują przepisy odrębne. Zapisy te mają zapewnić m.in. bezpieczne
warunki życia i pracy mieszkańcom.
Na obszarze objętym opracowaniem nie dopuszcza się lokalizacji zakładów o ryzyku
wystąpienia awarii przemysłowej ani przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko (z wyłączeniami). W sąsiedztwie analizowanego obszaru nie występują zakłady o
ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej, które wymagałyby zachowania właściwej odległości od
terenów mieszkaniowych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Środowiska.
Zabytki
Obszar planu nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie występują tutaj zabytki objęte
ochroną w formie przewidzianej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami. Realizacja ustaleń planu nie ingeruje w dziedzictwo kulturowe obszaru Gminy.
Dobra materialne
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Zapisane w projekcie planu ustalenia stwarzają warunki do realizacji obiektów budowlanych.
Rozwój dóbr materialnych będzie następował w toku budowy obiektów i urządzeń dopuszczonych
do realizacji na mocy ustaleń planu.

5.3. Przewidywane skutki (oddziaływania) realizacji ustaleń projektu planu na obszary
Natura 2000 oraz inne obszary podlegające ochronie prawnej i ich ocena
W granicach projektu planu nie występują obszary należące do sieci Natura 2000. Środowisko
19
przyrodnicze obszaru nie wykazuje bezpośrednich powiązań z jakimikolwiek obszarami Natura 2000 .
Zapisy projektu planu poprzez ustalone przeznaczenie terenów, ustalenia ogólne i szczegółowe
nie stwarzają warunków do zaistnienia negatywnych oddziaływań na jakiekolwiek obszary
Natura 2000 lub na ich integralność.
Nie przewiduje się również aby realizacja ustaleń planu miała wpływ na inne obszary
podlegające prawnej ochronie, a zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie obszaru opracowania tj.
m.in. Rezerwat Źródła Borówki.

5.4. Kompleksowa ocena przewidywanych skutków (oddziaływań) realizacji ustaleń
planu
W ramach podsumowania oceny zidentyfikowanych oddziaływań na środowisko, będących
skutkiem realizacji ustaleń projektu planu przygotowano tabelę nr 6, w której:
1) zestawiono opisane we wcześniejszych częściach Prognozy najistotniejsze zjawiska
i oddziaływania;
2) wskazano, którego z komponentów środowiska one dotyczą;
3) oceniono je jako pozytywne (P), negatywne (N), lub też niejednoznaczne w ocenie (N/O);
4) określono ich rodzaj, przyjmując, że oddziaływania:
a) bezpośrednie (B) – wynikają wprost z ustaleń projektu planu i oddziałują na dany
komponent środowiska bez ogniw pośrednich,
b) pośrednie (P) – nie są oczywistym skutkiem ustaleń planu, możliwe są do
zaistnienia w stworzonych przez te ustalenia warunkach,
c) wtórne (W) – powstałe w wyniku przekształceń lub jako następstwo czegoś, zazwyczaj
na etapie eksploatacji,
d) skumulowane (SK) – wynikają z połączonego działania skutków ustaleń planu oraz
skutków spowodowanych przez inne działania w obszarze objętym planem lub
w bezpośrednim jego sąsiedztwie, występują obecnie, dokonane w przeszłości bądź
dające się logicznie przewidzieć w przyszłości,
e) krótkoterminowe (K) – występują przejściowo, w fazie zmian spowodowanych
ustaleniami planu,
f) średnioterminowe (S) – występują w okresie nie dłuższym niż 10 lat,
g) długoterminowe (D) – związane z planowanym, trwałym sposobem zagospodarowania
terenu trwające bez przerwy lub z niewielkimi przerwami lub regularnie się powtarzające,
h) chwilowe (C) – powodują tymczasową zmianę w środowisku, po ich ustaniu następuje
powrót do stanu zbliżonego do poprzedniego (skutki łatwe do odwrócenia),
i) stałe (ST) – powodują trwałe przekształcenie środowiska.
W toku analizy stwierdzono brak oddziaływań skumulowanych, krótkoterminowych, wtórnych,
a także znaczącego oddziaływania na środowisko.

19

Najbliżej (11,5 km) położony obszar Natura 2000 to: Pradolina Bzury-Neru (PLH100004) i Pradolina
Warszawsko – Berlińska (PLB100001). Ponad to w promieniu 10 – 15 km znajdują się granice obszarów: Wola
Cyrusowa (PLH100034), Polany Puszczy Bolimowskiej (PLH100028).
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Tab.6.

Kompleksowa ocena przewidywanych skutków (oddziaływań) realizacji ustaleń projektu
planu - wybór .

Ustalenie / zapis
projektu planu
Wskazanie terenów do
zainwestowania

Zjawisko / oddziaływanie będące
skutkiem ustalenia projektu planu
 unieczynnienie gleb (bezpowrotne
zniszczenie) bezpośrednio pod
realizowanymi obiektami
 hałas towarzyszący realizacji
inwestycji budowlanych
 rozwój inwestycji budowlanych
i infrastruktury
 emisja gazów i pyłów z nowych
kotłowni indywidualnych w trakcie
eksploatacji obiektów

 wytwarzanie odpadów oraz
ścieków
 wzrost emisji hałasu związanego
z obecnością większej liczby
użytkowników terenu
 wzrost poboru wód podziemnych

Wskazanie terenów do
zalesienia

 ograniczenie spływu
powierzchniowego, zatrzymanie
wód w zlewni
 ograniczenie erozji gleb
 łagodzenie lokalnego klimatu,
obniżenie temperatur
 poszerzenie przestrzeni życiowej
zwierząt leśnych,
 rozwój roślinności

Wskaźnik terenu
biologicznie czynnego
dla terenów
podlegających
zainwestowaniu na
poziomie 30% i 40%
Ustalenia określające
kolorystykę elewacji,
dachów, formę zabudowy
i jej lokalizację na działce
„przyjęte rozwiązania
w zakresie formy
budynku obejmujące
wysokość zabudowy,
kształty dachów oraz
stosowanych materiałów
wykończeniowych
i kolorystyki muszą
zapewniać spójność
architektoniczną całemu
budynkowi i zespołowi
budynków w granicach

 ograniczenie powierzchni
utwardzonej w obrębie terenów
przeznaczonych do
zainwestowania (ograniczenie
spływu powierzchniowego)

 właściwe kształtowanie ładu
przestrzennego
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Charakter
oddziaływania

Ocena
oddziaływania

B, S

N

B, C

N

B, D

P

P, D

N

P, D

N

P, D

N

B, D/S

N/O

P, D/S

P

B, D/S

P

B, D/S

P

B, D/S

P

B, D/S

P

B, D

P

B, D

P

Komponent
środowiska
podlegający
oddziaływaniu
pow. ziemi,
gleby,
rośliny
zwierzęta,
ludzie
dobra
materialne
powietrze,
pow. ziemi,
gleby,
rośliny,
zwierzęta,
ludzie
wody,
pow. ziemi,
zwierzęta,
ludzie
wody
ludzie,
dobra
materialne
wody
pow. ziemi,
gleby
klimat,
ludzie
rośliny,
zwierzęta,
różnorodność
biologiczna
wody,
pow. ziemi,

krajobraz,
dobra
materialne,
ludzie

działki budowlanej”
Zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących
znacząco oddziaływać na
środowisko
(z wyłączeniami) oraz
zakładów o zwiększonym
ryzyku i zakładów o
dużym ryzyku
wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.

„zakaz prowadzenia
eksploatacji kopalin”

„zakaz lokalizowania
wszelkich
powierzchniowych
i podziemnych
składowisk odpadów”
„obowiązek urządzenia
nawierzchni miejsc na
pojemniki służące do
czasowego gromadzenia
odpadów stałych na
terenie działki
budowlanej w sposób
uniemożliwiający
przedostawanie się
zanieczyszczeń do
ziemi”
Dopuszczenie realizacji
sieci
elektroenergetycznych
w formie napowietrznej

 eliminacja potencjalnych zagrożeń
związanych ze znaczącym
oddziaływaniem na środowisko
(np. związanym z wprowadzaniem
gazów/pyłów do powietrza, emisją
hałasu, unieczynnieniem gleb,
zmianami ukształtowania terenu)
i awariami przemysłowymi

 eliminacja potencjalnych zagrożeń
związanych z zawężeniem
przestrzeni życiowej zwierząt
i płoszeniem ich,
 eliminacja potencjalnych zagrożeń
związanych ze zniszczeniem
szaty roślinnej na potrzeby
eksploatacji
 eliminacja potencjalnych zagrożeń
związanych ze zmianami
ukształtowania terenu,
unieczynnieniem gleb

 eliminacja potencjalnych zagrożeń
związanych ze zmianami
ukształtowania terenu,
unieczynnieniem gleb,
 eliminacja potencjalnych zagrożeń
związanych z zanieczyszczeniem
gruntu

 wzrost ryzyka uszkodzenia
infrastruktury na skutek
ekstremalnych zjawisk
pogodowych
 wprowadzenie elementów
dysharmonijnych

P

zwierzęta,
rośliny,
różnorodność
biologiczna,
ludzie,
wody,
pow. ziemi,
gleby

P, D

P

zwierzęta,
rośliny,
różnorodność
biologiczna

P, D

P

pow. ziemi,
gleby

P, D

P

pow. ziemi,
gleby,
wody,
krajobraz

P, D

N

dobra
materialne,
ludzie

B, D

N

krajobraz

P, D

Źródło: opracowanie własne.

6.

Odporność ustaleń projektu planu na zmiany klimatu. Adaptacja do zmian klimatu

Oczekiwane zmiany klimatu
Zmiany warunków klimatycznych oddziaływają na niemal wszystkie komponenty środowiska
przyrodniczego, a także na życie społeczne i gospodarcze. Przy czym zmiana w obrębie jednego
komponentu pociąga za sobą zmiany kolejnych. Oddziaływanie to może mieć wymiar korzystny lub
niekorzystny, jednak na potrzeby niniejszej Prognozy skoncentrowano się na zagrożeniach, jakie
wiążą się z obserwowanymi zmianami klimatycznymi. Opierając się o scenariusze zmian klimatu
Polski przygotowane na potrzeby Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
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na zmiany klimatu do roku 2020, w obszarze Polski centralnej oczekiwać należy przede wszystkim
następujących zmian:







wzrostu średniej temperatury powietrza,
wzrost długości okresów upalnych (liczba dni z temp. powyżej 25 st. C),
spadek długości okresów mroźnych (liczba dni z temp. poniżej -10 st. C),
wydłużenie okresu wegetacyjnego,
spadek częstotliwości opadów ulewnych (opadów powyżej 20mm/dobę),
wzrost zmienności i częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych (ulewnych
deszczy niosących ryzyko podtopień, powodzi i aktywizacji osuwisk, silne wiatry oraz trąby
powietrzne niosące zniszczenia w infrastrukturze technicznej i transportowej oraz
budownictwie).

Oczekiwane najważniejsze konsekwencje związane z ww. zmianami wskaźników klimatycznych
20
w sferze przyrodniczej i gospodarczej , istotne z punktu widzenia analizowanego planu miejscowego
obejmują:
 wzrost zagrożenia różnymi formami powodzi (w obszarze planu - ewentualnymi powodziami
roztopowymi),
 zmiany składu gatunkowego lasów i typów siedliskowych, przesunięcie się optimum
ekologicznego gatunków drzewiastych w kierunku północno zachodnim,
 zmniejszenie stabilności lasów (wzrost podatności na szkody)
 wzrost ryzyka uszkodzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych na skutek ekstremalnych
zjawisk pogodowych w postaci huraganów, silnego oblodzenia,
 zmiany warunków pogodowych w kontekście funkcjonowania odnawialnych źródeł energii
(pogorszenie warunków wiatrowych, poprawa warunków solarnych),
 wzrost zagrożenia ze strony szkodników dla roślin uprawnych,
 poprawa warunków dla upraw roślin ciepłolubnych, przy jednoczesnym wzroście zagrożenia ze
strony wiosennych przymrozków,
 deficyty wody w rolnictwie, zjawisko susz rolniczych – wzrost zapotrzebowania na wodę na
potrzeby rolniczych nawodnień,
 wzrost ryzyka uszkodzenia infrastruktury transportowej oraz tarasowanie dróg na skutek
ekstremalnych zjawisk pogodowych,
 wzrost ryzyka uszkodzenia budynków na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych
 rozwój chorób klimatozależnych (powodowanych m.in. zanieczyszczeniem powietrza i wody,
stresem termicznym),
 migracje gatunków obcych, inwazyjnych, przy jednoczesnym wycofywaniu się gatunków
rodzimych,
Wpływ ustaleń planu na klimat i jego zmiany
W kontekście powyżej opisanych, oczekiwanych zmian klimatycznych ustalenia projektu
planu pozostają bez większego, negatywnego na nie wpływu. Opisane w rozdz. 5.1. Prognozy
oddziaływania polegające na emisji gazów i pyłów do atmosfery, ze względu na ich skalę nie powinny
mieć wpływu na zmiany klimatyczne. Część regulacji analizowanego dokumentu może przyczynić się
do łagodzenia zmian klimatu w skali lokalnej i zabezpieczenia obszaru przed niekorzystnymi zmianami
pogodowymi, mianowicie:
20

Tzw. „sektory wrażliwe” wyszczególnione w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 obejmują: gospodarkę wodną, różnorodność biologiczną i obszary prawnie
chronione, leśnictwo, energetykę, strefę wybrzeża, obszary górskie, rolnictwo, gospodarkę przestrzenną i tereny
zurbanizowane, budownictwo, zdrowie. W niniejszej Prognozie pominięto sektory: strefę wybrzeża, obszary
górskie, gospodarkę przestrzenną i tereny zurbanizowane jako nie związane z obszarem opracowania.
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 ustalony wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej dla terenów
zurbanizowanych na poziomie 30% i 40% (ograniczenie spływu powierzchniowego,
zatrzymanie wód w zlewni),
 przeznaczenie części terenów na cele zalesień (ograniczenie spływu powierzchniowego,
zatrzymanie wód w zlewni, złagodzenie temperatur),
 obowiązek zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania
(ograniczenie spływu powierzchniowego, zatrzymanie wód w zlewni).

Adaptacja do zmian klimatu / odporność ustaleń planu na zmiany klimatu
W kontekście opisanych powyżej, oczekiwanych zmian klimatycznych, zakres możliwych do
wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego regulacji mających na
celu adaptację do zmian klimatu, pozostaje bardzo ograniczony. Generalnie bowiem warunki
środowiskowe, w tym topoklimatyczne w obrębie Retniowiec nie stwarzają ograniczeń dla realizacji
zabudowy. Obszar objęty planem znajduje się poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią,
nie jest narażony na występowanie suszy, lokalnych podtopień czy osuwisk. W zakresie ww. klęsk
żywiołowych przedmiotowy obszar jest zatem odporny na zmiany klimatu.
Dotychczas nie zaobserwowano tu tornad, trąb powietrznych lub porywistych wiatrów mogących
21
powodować zniszczenia obiektów budowlanych , jednak z uwagi na nieprzewidywalność tego typu
zjawisk, jego wystąpienia nie można zupełnie wykluczyć. Zakres ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nie obejmuje szczegółowych rozwiązań technicznych, które
pozwolą na zmniejszenie negatywnych skutków tego typu zjawisk. Dostosowanie poszczególnych
obiektów budowlanych do wystąpienia klęsk żywiołowych realizowane jest poprzez respektowanie na
etapie projektowania i realizacji inwestycji przepisów techniczno-budowlanych oraz norm branżowych.
Projekt
planu
przewiduje
jednak
możliwość
realizacji
sieci
elektroenergetycznych
i telekomunikacyjnych w układzie napowietrznym, co może powodować wzrost ryzyka uszkodzenia
infrastruktury na skutek ekstremalnych zjawisk pogodowych.
Projekt planu dopuszcza realizację zaopatrzenia w energię elektryczną z odnawialnych źródeł
energii, co w pewnym stopniu stanowi adaptację do zmieniających się warunków klimatycznych.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

7.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko obejmuje oddziaływanie wykraczające poza
granice państwa. Z uwagi na lokalizację obszaru opracowania względem granic Polski oraz
charakter dopuszczonej w jego granicach działalności, nie przewiduje się możliwości
występowania transgranicznych oddziaływań na środowisko.

8.

Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko ustaleń projektu planu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

Projekt planu nie wprowadza ustaleń które w sposób istotny i negatywny oddziałują
na środowisko. Wszystkie przewidywane zjawiska mogące być skutkiem realizacji ustaleń
projektu planu opisano w Prognozie, poddano ocenie i zestawiono w tabeli nr 6. Prognoza
wykazała brak szczególnych zagrożeń i przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko.
Nie zidentyfikowano ognisk zanieczyszczeń dla jakości powietrza atmosferycznego oraz dla

21

Zgodnie z Europejską Bazą Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych
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jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W celu maksymalnego zmniejszenia powierzchni
gleb unieczynnionych pod zabudową i drogami wprowadzono w Planie ograniczenia w zakresie
możliwości i intensywności wykorzystania terenów m.in. poprzez zachowanie wskaźników
powierzchni biologicznie czynnej. Ubytek powierzchni biologicznie czynnej będzie równoważony
wprowadzeniem zalesień w ramach całego obszaru objętego opracowaniem. Stosowanie
wszystkich zaleceń zawartych w projekcie będzie gwarantować ograniczenie do minimum
negatywnych wpływów planowanych zmian na środowisko.
W związku z powyższym nie wskazuje się zastosowania dodatkowych, niż ujęte w planie,
szczególnych środków w celu ograniczenia emisji substancji szkodliwych do środowiska.
Zalecane rozwiązania, które mogą minimalizować ewentualne negatywne zjawiska, a które nie
podlegają regulacji w dokumentach planistycznych, obejmują:
1) zastosowanie urządzeń o niskim poziomie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń na etapie
realizacji inwestycji;
2) zadarnienie powierzchni wolnych od zabudowy bezpośrednio po zakończeniu prac
budowlanych;
3) prowadzenie wszelkich prac budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) selektywne gromadzenie odpadów wytwarzanych w trakcie prac budowlanych i ich
zagospodarowanie zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
5) wprowadzanie zieleni jako rozwiązania podnoszącego jakość życia i środowiska oraz jakość
i estetykę przestrzeni;
6) bezwzględne przestrzeganie obowiązku stosowania szczelnych zbiorników na nieczystości
ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków dostosowanych do indywidualnych potrzeb
gospodarstw;
7) stosowanie nowoczesnych systemów grzewczych wykorzystujących paliwa o możliwie
najniższych wskaźnikach emisyjności.
Biorąc pod uwagę stwierdzony w rozdz. 5.3 brak wpływu ustaleń projektu planu na cele
i przedmiot ochrony jakiegokolwiek z obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów,
wskazywanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację
przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko wynikających z ustaleń projektu
planu nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.

9.

Propozycje rozwiązań alternatywnych do ustaleń projektu planu, wobec celów
i geograficznego zasięgu dokumentu (projektu planu) oraz celów i przedmiotu
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralności tego obszaru

Zaproponowane ostatecznie rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, warunków dla
projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej pozostają w zgodności
z zaleceniami wynikającymi z opracowania ekofizjograficznego, stanowiąc w zasadzie
kontynuację dotychczasowej polityki przestrzennej gminy. Projekt planu uwzględnia wymogi
ochrony środowiska i przyrody. W związku z powyższym dla projektu planu, który został poddany
analizie i ocenie w niniejszej prognozie, nie stwierdzono potrzeby wskazywania rozwiązań
alternatywnych, zwłaszcza, że niniejsza prognoza sporządzana była praktycznie równolegle
z ocenianym dokumentem, a modyfikacje rozwiązań, w kierunku minimalizacji niekorzystnych
oddziaływań na środowisko, wprowadzane były na bieżąco.
Biorąc pod uwagę stwierdzony w rozdz. 5.3 brak wpływu ustaleń projektu planu na cele
i przedmiot ochrony jakiegokolwiek z obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów,
wskazywanie rozwiązań alternatywnych w stosunku do tych, które przedstawiono
w projekcie planu nie ma zastosowania w przedmiotowym postępowaniu w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
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10. Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu
oraz częstotliwości jej przeprowadzania
Przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie
regulują metod analizy skutków realizacji zapisów projektu planu ani częstotliwości ich
przeprowadzania w odniesieniu do zmian jakości środowiska przyrodniczego oraz zmian
zachodzących w sferze społecznej i gospodarczej. Wymóg prowadzenia monitoringu skutków
realizacji postanowień planu w zakresie oddziaływania na środowisko wynika z art. 55 ust. 5
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,
natomiast metody i częstotliwość monitoringu określane są w prognozie oddziaływania na
środowisko, a później w „podsumowaniu”, o którym mowa w art. 55 ust. 3 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.
Prowadzenie wymaganego monitoringu musi być poprzedzone pełną informacją na temat
realizowanych inwestycji, które wynikają z postanowień planu, zwłaszcza, że skutki realizacji
ustaleń projektu planu mają zazwyczaj złożony charakter. W kontekście ochrony środowiska
obejmują one:
1) fizyczne zmiany krajobrazu wynikające ze zmian zagospodarowania terenu (zmiany
struktury użytkowania gruntów, rozwój elementów infrastruktury technicznej, rozwój
zabudowy);
2) zmiany jakości poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego (powietrza, wód,
gleb, klimatu akustycznego, różnorodności biologicznej).
Biorąc pod uwagę podstawowe cele sporządzanego planu, specyfikę i stan środowiska
przyrodniczego obszaru opracowania, a także rozwiązania planistyczne zastosowane i możliwy ich
wpływ na komponenty środowiska, proponuje się objąć analizą skutków realizacji postanowień planu
następujące elementy: zmiany w strukturze użytkowania gruntów, jakość powietrza atmosferycznego,
poziom hałasu. Szczegółowe informacje na temat proponowanego monitoringu zestawiono w tabeli nr
7. Przy czym podstawową metodą winna być analiza porównawcza wyników przeprowadzonych
w ramach monitoringu pomiarów i obserwacji w poszczególnych latach w celu uchwycenia korelacji
pomiędzy ewentualnymi zjawiskami w przestrzeni (rozwojem zagospodarowania), a zmianami
parametrów poszczególnych komponentów środowiska.

Tab.7.
Lp.

Proponowany zakres monitoringu skutków realizacji ustaleń projektu planu w środowisku.

Element podlegający monitoringowi

Zmiany w strukturze
użytkowania gruntów:
1.

2.
3.

wielkość powierzchni terenów
zainwestowanych i otwartych, ich
wzajemne proporcje, wielkość
powierzchni biologicznie czynnych

Jakość powietrza
atmosferycznego
P o z i o m h a ł a s u na obszarach

podlegających ochronie akustycznej
Źródło: opracowanie własne.

Zalecane metody monitoringu
Inwentaryzacja urbanistyczna
z wykorzystaniem zdjęć i lotniczych oraz
ewidencji gruntów i budynków;
Analiza zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym wykonywana na podstawie
art. 32 ustawy z dnia 23 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym
W oparciu o bezpośrednie pomiary lub
22
z wykorzystaniem badań WIOŚiGW
w Łodzi
W oparciu o bezpośrednie pomiary lub
z wykorzystaniem WIOŚiGW badań w Łodzi

22

Częstotliwość

1 raz w trakcie
kadencji rady
gminy
(cykl 4-letni)

cykl 4-letni
cykl 4-letni

WIOŚiGW jest państwowym organem monitoringu środowiska zobligowanym prawnie do prowadzenia
monitoringu.
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11. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie art. 17 pkt 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko. Niniejsze opracowanie zostało przygotowane dla
potrzeb Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu ewidencyjnego
Retniowiec. Zakres i stopień szczegółowości opracowania został wcześniej uzgodniony
z organami do tego uprawnionymi.
Podstawowym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu planu nie naruszają zasad
prawidłowego funkcjonowania środowiska przyrodniczego oraz czy względy ochrony środowiska
i zrównoważonego rozwoju były rozważane na równi z innymi celami gospodarczymi
i społecznymi. W przedmiotowym opracowaniu analizie i ocenie poddano stan środowiska
przyrodniczego, zidentyfikowano jego zagrożenia oraz problemy, a także określono potencjalne
zmiany w wyniku realizacji ustaleń planu.
Poddany analizie obszar planu obejmuje obręb Retniowiec o powierzchni ok. 158 ha.
Charakteryzuje się on typowo rolniczym krajobrazem: większość jego powierzchni stanowią
grunty orne, pastwiska i łąki poprzecinane śródpolnymi zadrzewieniami. Lasy zajmują około 11 %
obszaru, skupiając się w niewielkie kompleksy. Pod względem funkcjonalnym jest to zatem obszar
dość jednorodny, istniejące zabudowania reprezentują typowe zagrody rolnicze (zabudowa
zagrodowa), koncentrując się w części centralnej, wzdłuż drogi gminnej. Poza obszarem
opracowania, wzdłuż jego zachodniej granicy zlokalizowane są duże obiekty związane z
produkcją rolno-spożywczą. Przez centralną część obszaru biegnie droga gminna łącząca się od
zachodu z drogą powiatową nr 1319E. Droga powiatowa nr 2935E wyznacza południową granicę
obszaru objętego planem.
Generalnie rzeźba terenu najbliższego sąsiedztwa ma równinny charakter, a wysokości
bezwzględne są w obrębie Retniowiec jednymi z najniższych w całej Gminie i osiągają
maksymalnie nieco powyżej 170 m n. p. m. w południowej części obszaru. Nachylenie terenu
obniża się w kierunku północno-wschodnim do ok. 147 m n. p. m. przy granicy obszaru z gminą
Maków. Tutejsze tereny odznaczają się pełną przydatnością dla pot rzeb budownictwa – brak jest
jakichkolwiek
przeciwwskazań
w
zakresie
warunków
geologiczno-inżynierskich,
hydrogeologicznych i hydrograficznych dla lokalizacji zabudowy.
W granicach obszaru opracowania brak jest naturalnych cieków i zbiorników wodnych. Wody
powierzchniowe spływają poza obszar Gminy do rzeczki Borówki (gmina Maków), a dalej do
zlewni Uchanki i Bzury. W bezpośrednim sąsiedztwie obszaru opracowania, przy jego północnej
granicy znajduje się obszar źródliskowy ww. Borówki, objęty ochroną jako R ezerwat Źródła
Borówki. Retniowiec, podobnie jak i cała gmina Lipce Reymontowskie położony jest w zasięgu
dwóch udokumentowanych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: czwartorzędowego GZWP
nr 403 o nazwie „Zbiornik Międzymorenowy Brzeziny – Lipce Reymontowskie”, oraz jurajskiego
GZWP nr 404 o nazwie „Koluszki – Tomaszów Mazowiecki”. Dla żadnego z nich nie wyznaczono
obszarów ochronnych. Źródło poboru wody do celów gospodarczych stanowi GZWP nr 403,
z którego wody ujmowane są poza obszarem opracowania.
W wyniku prowadzonej od lat gospodarki rolnej pierwotna roślinność została zastąpiona
uprawami polowymi, którym towarzyszą zbiorowiska roślin segetalnych – pospolitych chwastów
różnych gatunków związanych z określonymi warunkami siedliska oraz z gatunkami roślin
uprawnych, które z przyrodniczego punktu widzenia, podobnie jak i roślinność upraw polowych,
nie posiada dużej wartości. Ważnym elementem szaty roślinnej w obszarach rolniczych są
zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne, zapewniające schronienie drobnym
zwierzętom polnym. Najcenniejszym elementem struktury przyrodniczej gminy Lipce
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Reymontowskie, które występują tu w formie kilkunastu mniejszych kompleksów, zajmując łącznie
około 11% powierzchni obszaru. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest tu so sna zwyczajna,
występuje też brzoza i akacja. Typ siedliskowy tutejszych zbiorowisk leśnych stanowi bór świeży
(Bśw). Siedliska o antropogenicznym charakterze, są miejscem bytowania drobnych zwierząt dla
których pola uprawne (w tym również ugory i odłogi) i towarzyszące im nielicznie zadrzewienia
i zakrzewienia śródpolne są naturalną przestrzenią bytową. Ze względu na sąsiedztwo dużego
kompleksu leśnego spotyka się tu również wiele gatunków ptaków i ssaków związanych z siedliskami
leśnymi.
W granicach obszaru opracowania projektu planu nie występują formy ochrony przyrody,
o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, ani formy ochrony
dziedzictwa kulturowego, o których mowa w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, ani stanowiska archeologiczne, których ochrona prawną wynika
bezpośrednio z ww. ustawy. Nie stwierdzono także obecności gatunków (roślin, zwierząt, grzybów)
i siedlisk objętych ochroną prawną.
Panujące w granicach obszaru opracowania warunki klimatyczne są generalnie takie same jak
w całej gminie Lipce Reymontowskie. Nie występują tutaj obiekty mogące różnicować lokalny
topoklimat.
Powiązania przyrodnicze w przedmiotowym obszarze odbywają się we wszystkich kierunkach.
Szczególnie istotne z przyrodniczego punktu widzenia są powiązania, które zapewniają otaczające
obręb Retiniowiec kompleksy leśne. Tworzą one naturalne korytarze ekologiczne, umożliwiające
migrację roślin i zwierząt. Lokalne znaczenie ekologiczne mają strefy zadrzewień i zakrzewień
towarzyszące polom uprawnym.
Opisywany obszar wolny jest od naturalnych zagrożeń środowiska o charakterze naturalnym, tj.
wynikających z cech środowiska przyrodniczego. Obecne zagospodarowanie i użytkowanie terenów
zlokalizowanych w granicach obszaru opracowania planu nie stwarza poważnych zagrożeń dla
środowiska analizowanego obszaru. W granicach obszaru objętego planem i jego bliskim sąsiedztwie
nie występują obiekty szczególnie szkodliwe lub uciążliwe dla środowiska i zdrowia mieszkańców.
Przewidywane zmiany, jakie mogą nastąpić w przeznaczeniu terenów w stosunku do stanu
istniejącego będą polegały głównie na realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy
usługowej i produkcji rolniczej, najprawdopodobniej kosztem otwartych terenów rolni czych.
Zgodnie jednak z polityką Gminy w zakresie zagospodarowania przestrzennego wyrażoną
23
w ustaleniach dokumentów planistycznych
przewiduje się możliwość dalszego rozwoju
zainwestowania w przedmiotowym obszarze. W przypadku odstąpienia od sporządzenia
podlegającego ocenie projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu
ewidencyjnego Retniowiec, realizacja zagospodarowania odbywać się będzie na zasadach
i warunkach ustalonych w obowiązującym planie ( z 1997 r.). Zakres jego ustaleń nie odpowiada
wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawa.
Ponieważ w myśl zapisów projektu planu wykluczono możliwości realizacji inwestycji
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także zakładów o zwiększonym ryzyku
i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w prognozie nie określono
obszaru objętego znaczącym oddziaływaniem. Nie przewiduje się, aby intensyfikacja sposobu
zagospodarowania przewidziana w ustaleniach projektu planu wpłynęła na ogólny stan
środowiska. Oddziaływania, jakie pojawią się w środowisku na skutek zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, wynikających z realizacji postanowień analizowanego projektu planu, dotyczyć
one będą całego obszaru objętego jego ustaleniami, a także jego najbliższego sąsiedztwa.
Identyfikacja i ocena przewidywanych oddziaływań obejmowała oddziaływania na różnorodność
23

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie (2012 r.),
uchwała Nr XIII/107/12 Rady Gminy Lipce Reymontowskie z dnia 27 czerwca 2012 r.; Zmiana Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie - uchwała nr XXIII/125/97 Rady Gminy Lipce
Reymontowskie z dnia 4 czerwca 1997 r.
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biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat
i jego zmiany, zasoby naturalne, zabytki i dobra materialne, rozpatrywane w podziale na
kategorie: oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
długoterminowe, stałe, chwilowe, pozytywne i negatywne. Oddziaływania jakie pojawią się na
skutek realizacji ustaleń ocenianego planu obejmują: emisję gazów i pyłów, wytwarzanie
odpadów komunalnych, pobór wód podziemnych dla potrzeb komunalnych i rolnictwa, ich
wprowadzanie do wód lub do ziemi, unieczynnienie gleb, emisję hałasu oraz emisję pola
elektromagnetyczego. Jednocześnie jednak prognoza nie wykazała, aby zjawiska te mogły
prowadzić do pojawienia się odkształceń parametrów jakości poszczególnych komponentów
środowiska od przyjętych norm lub stanu, który stwierdzono w czasie opracowania niniejszej
prognozy. Nie należy się spodziewać aby wystąpiło: ryzyko wystąpienia poważnych awarii,
zanieczyszczenie gleb – ustalenia projektu planu oraz lokalizacja jego obszaru wykluczają tego
typu oddziaływania.
W kontekście opisanych w Prognozie, oczekiwanych zmian klimatycznych ustalenia projektu planu
pozostają bez większego, negatywnego na nie wpływu.
Podobnie, zakres możliwych do
wprowadzenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego regulacji mających na celu
adaptację do zmian klimatu, oceniono jako bardzo ograniczony. Generalnie bowiem warunki
środowiskowe, w tym topoklimatyczne w obrębie Retniowiec nie stwarzają ograniczeń dla realizacji
zabudowy, natomiast w zakresie klęsk żywiołowych przedmiotowy obszar jest odporny na zmiany
klimatu.
Proponowane w projekcie planu przeznaczenie terenu jest odzwierciedleniem polityki
przestrzennej Gminy określonej w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lipce Reymontowskie z 2012 r. Projektowane
zagospodarowanie nie pozostaje w kolizji z wymogami ochrony środowiska, a zakres ustaleń
zawartych w planie zgodny jest z zakresem wymaganym w obowiązujących przepisach prawa
z zakresu planowania przestrzennego oraz przepisów odrębnych dotyczących ochrony
środowiska i przyrody. Zaproponowane ostatecznie w projekcie planu rozwiązania w zakresie
przeznaczenia terenów, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej
i komunikacyjnej
pozostają
w zgodności
z zaleceniami
wynikającymi
z opracowania
ekofizjograficznego.
Przeprowadzone na potrzeby opracowania analizy nie wykazały potrzeby wprowadzania
rozwiązań alternatywnych w stosunku do ustaleń planu. Ze względu na brak obszarów należących
do sieci Natura 2000 w granicach obszaru objętego opracowaniem oraz stwierdzony brak
oddziaływania na jakiekolwiek obszary podlegające prawnej ochronie zlokalizowane
w sąsiedztwie (zwłaszcza na Rezerwat Źródła Borówki) - nie wskazano rozwiązań mających na
celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na
środowisko obszaru Natura 2000 lub innych obszarów chronionych, wynikających z realizacji
ustaleń planu.
Na potrzeby analizy i oceny skutków realizacji ustaleń ocenianego dokumentu na środowisko
w Prognozie zalecono monitorowanie następujących elementów: zmian w strukturze użytkowania
gruntów, jakości powietrza atmosferycznego, poziomu hałasu. Jako podstawową metodę
wskazano analizę porównawczą wyników przeprowadzonych w ramach monitoringu pomiarów
i obserwacji w poszczególnych latach w celu uchwycenia korelacji pomiędzy ewentualnymi
zjawiskami w przestrzeni (rozwojem zagospodarowania), a zmianami parametrów poszczególnych
komponentów środowiska.
Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Retniowiec
należy uznać za poprawny. Przy spełnieniu wymagań wynikających z przepisów szczególnych, w tym
dotyczących ochrony środowiska, plan nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska
przyrodniczego.
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