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1. WPROWADZENIE
1.1. PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE PROGNOZY
Podstawę prawną wykonania niniejszej prognozy stanowi Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice.
Podstawę prawną wykonania samej prognozy stanowią:
− 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 [17],
− ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. [18],
oraz następujące dyrektywy unijne:
− Dyrektywa 2001/42/WE (SEA Directive) 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 r.), określająca wymagania
przeprowadzenia oceny w odniesieniu do planów mogących mieć znaczące oddziaływanie na środowisko. Jej
celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania
aspektów środowiskowych w przygotowywanych dokumentach dla wspierania zrównoważonego rozwoju,
− Dyrektywa 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/WE i 96/61/WE
(Dz. Urz. WE L 156 z 26.06.2003 r.),
− Dyrektywa 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, dostosowana
do postanowień Konwencji z Arhus, gwarantująca dostęp do informacji o środowisku będących w posiadaniu
organów władzy publicznej, każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o ich udostępnienie.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [17] prognoza oddziaływania na
środowisko stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
1.2. CEL I ZAKRES PROGNOZY
Celem prognozy opracowanej dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń
projektu planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz
we wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne,
będących potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni.
W prognozie oddziaływania na środowisko, w oparciu o wykonane opracowania dotyczące charakterystyki
i stanu środowiska przedmiotowego terenu, dokonano identyfikacji najważniejszych uwarunkowań ekofizjograficznych
na obszarze objętym projektem planu zagospodarowania przestrzennego na tle uwarunkowań przyrodniczych w skali
gminy i w skali regionalnej.
W wyniku analiz wskazuje się istotne potencjalne konflikty miedzy użytkownikami przestrzeni, realizację
założonych celów ekologicznych i ich wpływ na elementy środowiska, świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, a także możliwości rozwiązań planistycznych
najkorzystniejszych dla środowiska.
Pełen zakres niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko oraz stopień szczegółowości informacji zawartych
w opracowaniu został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łasku oraz z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.
Prognoza została opracowana zgodnie z art. 51 ust. 2 i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko [17].
Zgodnie z ww. artykułami niniejsza Prognoza zawierać powinna:
− informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi
dokumentami,
− informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
− propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego
dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
− informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
− analizę i ocenę istniejącego stanu środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku
realizacji projektowanego dokumentu,
− analizę i ocenę stanu środowiska na obszarze objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
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analizę i ocenę istniejących problemów ochrony środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów chronionych,
analizę i ocenę celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym,
krajowym istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne
problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na
środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze,
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem
zależności miedzy tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy,
rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu,
w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,
rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich
wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we
współczesnej wiedzy.
streszczenie w języku niespecjalistycznym.

INFORMACJA O ZAWARTOŚCI I GŁÓWNYCH CELACH MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO ORAZ JEGO POWIĄZAŃ Z INNYMI DOKUMENTAMI

2.1. CELE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarze objętym
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina
Sędziejowice.
Zakres ustaleń planu wynika z Uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we
wsi Siedlce, gmina Sędziejowice.
Plan miejscowy składa się z treści uchwały oraz integralnych części:
1) rysunku planu, zatytułowanego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we
wsi Siedlce, gmina Sędziejowice” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sędziejowice – w skali 1:1000 – załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Sędziejowice w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące
załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Sędziejowice o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące
załącznik nr 3.
Na obszarze objętym miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony symbolem
RM;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN;
3) teren drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczony symbolem KD-D;
4) teren drogi wewnętrznej oznaczony symbolem KDW.
2.2. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Zawartość projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z treści art. 15 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [18]. W projekcie planu, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, określono:
− zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
− zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
− zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej,
− zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
4

działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów,
− zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
− stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [18].
W planie nie określa się zasad kształtowania krajobrazu, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na
podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach
zagospodarowania przestrzennego województwa, szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, oraz sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.
2.3. POWIĄZANIA PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI
Przy wykonaniu prognozy uwzględniono dokumenty, które zostały opracowane na różnych poziomach:
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Głównym założeniem dotyczącym zagospodarowania i użytkowania terenu objętego planem miejscowym jest
respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju zgodnie z ustaleniami Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012
z perspektywą do roku 2016 [9]. Poprawa jakości środowiska, realizacja zasady zrównoważonego rozwoju,
powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu oraz ochrona zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej, to
najważniejsze zadania Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina
Sędziejowice, uwzględniono również kierunki określone w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego [14]. Strategia jest
podstawowym narzędziem prowadzonej przez samorząd województwa polityki regionalnej. Realizacja celów w niej
zawartych ma doprowadzić do osiągnięcia zamierzonej wizji rozwoju województwa. Analizowany dokument w swych
ustaleniach realizuje cele strategii: rozwój nowoczesnej gospodarki energetycznej, wysoki standard i dostęp do usług
publicznych, wzmocnienie i rozwój systemów transportowych i teleinformatycznych, wzmocnienie i rozwój systemów
infrastruktury technicznej, ochrona i kształtowanie powiązań przyrodniczo-krajobrazowych, przeciwdziałanie
i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych i antropogenicznych, wzmacnianie systemu powiązań funkcjonalnych oraz
wspieranie procesów rewitalizacji i poprawa ładu przestrzennego.
Projekt planu miejscowego nie jest sprzeczny z zapisami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
łódzkiego zatwierdzonego Uchwałą nr LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. [8].
Zgodnie z ustaleniami dokumentu gmina Sędziejowice położona jest w strefie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów
wiejskich – obszaru rolnictwa wielofunkcyjnego i ekologicznego. Dla obszarów wiejskich, jako priorytetowy kierunek
działań, przyjmuje się rozwój wielofunkcyjny oparty, poza działalnością rolniczą, między innymi na usługach
turystycznych, w tym agroturystycznych i wypoczynkowych, wstępnym przetwórstwie rolno-spożywczym, rzemiośle
i rękodzielnictwie. W ramach modernizacji gospodarstw zakłada się przemiany struktury agrarnej w kierunku wzrostu
średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, spadku ogólnej ich liczby oraz ich polaryzację. W ramach wielofunkcyjnego
rozwoju obszarów wiejskich zakłada się racjonalne użytkowanie gruntów rolnych poprzez wyłączenie z produkcji części
gruntów najsłabszych, racjonalne stosowanie nawożenia, zwłaszcza wapnowania na glebach zakwaszonych, właściwy
dobór upraw dostosowany do miejscowych warunków, wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków
zielonych dla produkcji zwierzęcej, a także eliminowanie lub ograniczenie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego
w trosce o zachowanie bioróżnorodności, rozwój rolnictwa ekologicznego nastawionego na produkcję zdrowej żywności,
szczególnie na obszarach o największych walorach przyrodniczych (Parki Krajobrazowe, Obszary Chronionego
Krajobrazu), specjalizację produkcji rolniczej, zwiększanie konkurencyjności rolnictwa poprzez podnoszenie standardów
jakościowych gospodarstw oraz działania wspierające (doradztwo rolnicze, tworzenie nowoczesnych form organizacji
producentów oraz rozwijanie współpracy między nimi a odbiorcami, rozwój sektora B+R), jak również rozwijanie
niszowego segmentu rynku produkcji żywności wysokiej jakości (produktów tradycyjnych), wspieranie działań
ukierunkowanych na wytwarzanie materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, odpadów produkcji
rolniczej i leśnej oraz upraw energetycznych) oraz stworzenie warunków dla rozwoju biogazowni rolniczych,
wytwarzających biogaz z surowców rolniczych (rolnictwo energetyczne), a także rozwój funkcji pozarolniczych, opartych
głównie na agroturystyce, usługach związanych z turystyką i wypoczynkiem, handlem, mieszkalnictwem, wstępnym
przetwórstwem rolno-spożywczym, rzemiosłem i rękodzielnictwem, będących wyrazem przedsiębiorczości środowisk
wiejskich.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza
także ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice [15]. Studium
określa politykę przestrzenną gminy, w tym także lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Obszar objęty
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projektem planu miejscowego został zaliczony do terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyznaczono teren zabudowy zagrodowej
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz tereny
komunikacji zgodnie z ustaleniami Studium [15]. Obszar objęty projektem planu jest jedynie częściowo
zagospodarowany, stąd konieczność wprowadzenia kompleksowych regulacji dla przedmiotowego obszaru.
W Studium określa się również obszary i zasady ochrony środowiska i jego zasobów oraz kierunki rozwoju
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, które zostały uwzględnione w projekcie ustaleń miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice.
3. INFORMACJE O METODACH ZASTOSOWANE PRZY SPORZĄDZANIU PROGNOZY
Prognozę oddziaływania na środowisko ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice sporządzono uwzględniając wymagania ustawy o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko [17].
Zastosowano metody opisowe dotyczące charakterystyki środowiska oraz wykorzystano dostępne wskaźniki
określające jego stan. Uwzględniono także informacje zawarte w obowiązującym Studium [15], prognozach oddziaływań
na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych z obszarem objętym projektem planu
miejscowego, a także innych dokumentach regionalnych i lokalnych, odnoszących się bezpośrednio i pośrednio do
ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
W pierwszej części ocenie poddano obecny stan środowiska przyrodniczego, co pozwoliło na określenie walorów
i zasobów środowiska oraz istotnych problemów dotyczących ochrony środowiska tego obszaru. Uwzględniono
położenie obszaru objętego projektem planu miejscowego w ponadlokalnym systemie przyrodniczym obejmującym
formy ochrony przyrody, powiązania hydrograficzne i morfologiczne.
W drugim etapie dokonano oceny wpływu realizacji poszczególnych ustaleń projektu planu na środowisko
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
Analizę i ocenę stanu środowiska wykonano na podstawie danych państwowego monitoringu środowiska na
poziomach krajowym i regionalnym oraz danych z dostępnych dokumentów strategicznych.
Podstawowymi materiałami wykorzystanymi przy opracowaniu niniejszej prognozy były:
1) Plan zagospodarowania przestrzennego województwa łódzkiego. Uchwała nr LX/1648/10 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 r. [8];
2) Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 r. Uchwała Nr XXXIII/644/13 Sejmiku Województwa
Łódzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. [14];
3) Program Ochrony Środowiska Województwa Łódzkiego 2012. Uchwała Nr XLIX/882/14 Sejmiku
Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. [11];
4) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice. Uchwała
Nr XXVI/176/09 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 10 września 2009 r. [15];
5) Opracowane ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice. T. Kuźniar, P. Szczepański, Sędziejowice 2016 [7];
6) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021.
Uchwała Nr XXXIII/262/14 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 20 lutego 2014 r. [10].

4.

ANALIZA
ROZWIĄZAŃ
MIEJSCOWEGO PLANU

FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH

ZAWARTYCH

W

PROJEKCIE

Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice, a mających wpływ na środowisko i krajobraz terenu objętego projektem
planu należą:
W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1)
zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określonych
w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego;
2)
w zakresie ochrony gruntów i wód:
a)
zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach
nieizolowanych od powierzchni terenu,
b) nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód
dla dojazdów, parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi;
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3)

4)
5)

w zakresie ochrony przed hałasem – nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
określonych w przepisach odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami:
a)
RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej,
b)
MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
w zakresie gospodarowania odpadami – nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie
z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi;
w zakresie zagospodarowania mas ziemnych:
a)
nakaz wykorzystania mas ziemnych o dopuszczalnej zawartości substancji powodujących ryzyko
w glebie lub w ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich powstawania do
ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom,
b)
dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami
odrębnymi.

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej ustala się:
1) w zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego:
a)
strefę „OW” obserwacji i ochrony archeologicznej, zgodnie z rysunkami planu,
b)
dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego w granicach strefy „OW” obserwacji i ochrony
archeologicznej nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w
przypadku realizacji robót ziemnych lub dokonania zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się
z naruszeniem struktury gruntu.
2) nie określa się zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze
objętym planem.
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) W zakresie komunikacji:
a)
obsługę komunikacyjną terenów objętych planem poprzez układ drogi publicznej klasy dojazdowej,
drogi wewnętrznej oraz drogi powiatowej nr 2306E położonej poza granicami obszaru objętego planem,
połączonych z zewnętrznym układem komunikacyjnym,
b) dla terenu drogi publicznej klasy dojazdowej, oznaczonego symbolem KD-D:
−
szerokość w liniach rozgraniczających – 10 m, zgodnie z rysunkiem planu,
−
szerokość jezdni – od 5,0 do 6,0 m,
−
dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
c)
dla terenu drogi wewnętrznej, oznaczonego symbolem KDW:
−
szerokość w liniach rozgraniczających – od 3 do 5 m, zgodnie z rysunkiem planu,
−
szerokość jezdni – od 2,0 do 4,0 m,
−
dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
d) minimalną liczbę miejsc do parkowania zlokalizowanych w obrębie własnej działki:
−
1 stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny,
−
1 stanowisko postojowe na każdych 10 zatrudnionych,
e)
nakaz wyznaczenia odpowiedniej liczby miejsc do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) W zakresie zaopatrzenia w wodę:
a)
zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub indywidualnych ujęć wód podziemnych,
b)
dopuszczenie zachowania istniejącej sieci wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz
rozbudowy,
c)
zapewnienie wody dla celów przeciwpożarowych;
3) W zakresie odprowadzenia ścieków:
a)
docelowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych
zbiorników bezodpływowych,
c)
dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni ścieków;
4) W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych – zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub
do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi;
5) W zakresie zaopatrzenia w ciepło – zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej
z indywidualnych źródeł ciepła, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii o mocy
nieprzekraczającej 100 kW;
6) W zakresie zaopatrzenia w gaz:
a)
docelowe podłączenie terenów objętych planem do sieci gazowej,
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7)

b)
dopuszczenie zaopatrzenia w gaz ze źródeł indywidualnych;
W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a)
zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
b) dopuszczenie zachowania istniejącej sieci elektroenergetycznej, z możliwością jej przebudowy oraz
rozbudowy,
c)
dopuszczenie przebudowy lub rozbiórki napowietrznych linii elektroenergetycznych kolidujących
z planowanym zagospodarowaniem terenów oraz ich budowy po nowej trasie lub skablowania,
d) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej,
e)
dopuszczenie pozyskiwania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii o mocy
nieprzekraczającej 100 kW, z wyłączeniem możliwości lokalizowania elektrowni wiatrowych
w rozumieniu przepisów odrębnych.

W planie nie określa się zasad kształtowania krajobrazu, wymagań wynikających z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na
podstawie odrębnych przepisów w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,
obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach
zagospodarowania przestrzennego województwa, szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, oraz sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów.

5.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA ORAZ OCENA JEGO STANU

5.1.

PODSTAWOWE INFORMACJE O OBSZARZE OBJĘTYM MIEJSCOWYM PLANEM ORAZ WOKÓŁ
OBSZARU OPRACOWANIA
Gmina Sędziejowice położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Administracyjnie
stanowi jedną z pięciu gmin powiatu łaskiego. Obszar gminy sąsiaduje od północy i wschodu z gminą Łask, od wschodu
z gminą Buczek, od południowego zachodu i południa z gminą Widawa, a od zachodu z gminą Zduńska Wola, z miastem
Zduńska Wola i gminą Zapolice.
Powierzchnia gminy Sędziejowice wynosi 120,0 km2 (12 017 ha). W skład gminy wchodzi 27 obrębów
ewidencyjnych: Bilew, Brody-Emilianów, Brzeski, Dobra, Grabia, Grabica, Grabno, Kamostek, Korczyska, Kozuby Stare
i Nowe, Kustrzyce, Lichawa, Marzenin, Niecenia, Osiny, Podule, Pruszków, Przymiłów, Rososza, Sędziejowice,
Kol. Sędziejowice, Siedlce, Sobiepany, Wola Wężykowa, Wrzesiny, Zamość i Żagliny. Gmina obejmuje swoim zasięgiem
25 sołectw składających się z 30 wsi.
Obszar objęty projektem planu miejscowego o powierzchni 4,54 ha obejmuje tereny położone w miejscowości
Siedlce. W granicach obszaru znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rolnicze.
Obszar opracowania sąsiaduje przede wszystkim z terenami zabudowy zagrodowej i terenami zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i terenami rolniczymi. W sąsiedztwie obszaru przebiega droga powiatowa nr 2306E.
Obszar objęty planem miejscowym posiada częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Istniejące
tereny zabudowy zagrodowej i usługowej wyposażone są w sieć wodociągową i elektroenergetyczną. Obsługa
komunikacyjna realizowana jest bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2306E oraz dróg dojazdowych.

5.2.

POŁOŻENIE TERENU W PONADLOKALNYM SYSTEMIE POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH
Powiązania
przyrodnicze
analizowanego
obszaru
z
otoczeniem
odnoszą
się
głównie
do liniowych i powierzchniowych struktur przyrodniczych:
− analizowany obszar znajduje się w strefie wpływu wiatrów z sektora zachodniego. Ze względu na brak
zwartych kompleksów leśnych w sąsiedztwie obszaru należy on do terenów dobrze przewietrzanych,
− obszar położony jest poza obszarami objętymi ochroną prawną,
− obszar położony jest w obrębie Wysoczyzny Łaskiej (318.19) wchodzącego w skład Nizin
Południowowielkopolskiej (318.1-2),
− obszar położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
5.3.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Położenie geograficzne
Według podziału kraju na regiony fizyczno-geograficzne J. Kondrackiego obszar objęty opracowaniem położony
jest na Nizinie Południowowielkopolskiej (318.1-2), w obrębie mezoregionu Wysoczyzny Łaskiej (318.19).
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Rzeźba terenu
Z analizy mapy sytuacyjno-wysokościowej wyraźnie wynika małe urozmaicenie rzeźby terenu. Pod względem
geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej o wysokości ok. 168-169 m n.p.m.
Warunki geologiczno-gruntowe
Pod względem budowy geologicznej obszar gminy należy do tzw. Niecki Łódzkiej. Najstarsze utwory
występujące w podłożu pochodzą z późnej ery mezozoicznej. Na osadach kredowych jedynie lokalnie zalegają utwory
trzeciorzędu, co wiąże się z faktem, iż w okresie trzeciorzędu obszar Niecki Łódzkiej był na ogół wynurzony i osadzały się
na nim jedynie skąpe utwory pochodzenia lądowego.
W czwartorzędzie obszar Niecki Łódzkiej podlegał dwukrotnemu zlodowaceniu: południowopolskiemu
i środkowopolskiemu. To ostatnie obejmowało trzy stadiały, z których dla omawianego obszaru najważniejsze znaczenie
miał stadiał Warty, kiedy to ukształtowały się zewnętrzne warstwy powierzchni oraz zasadnicze rysy współczesnej
rzeźby terenu. Powierzchnię gminy Sędziejowice tworzą gliny i piaski akumulacji lodowcowej, a w dolinie Grabi – torfy
i piaski rzeczne holocenu. W warunkach klimatu peryglacjalnego, mroźnego i suchego, jaki istniał w okresie międzyi polodowcowym, w wyniku działalności transportowej silnych wiatrów w obrębie Niecki Łódzkiej wytworzyły się różne
formy eoliczne. Przykładem jest wąska wydma o parabolicznym kształcie, tworząca złoże „Żagliny” zbudowane
z piasków drobno i średnioziarnistych, kwarcowych, koloru szarego lub żółtego.
Dorzecze Grabi na terenie gminy Sędziejowice pokryte jest przez osady plejstoceńskie posiadające w partiach
wysoczyznowych charakter glin zwałowych. Doliny pokrywają natomiast grube warstwy piasków i żwirów z bogatymi
wkładkami torfowymi. Miąższość osadów oceniana jest na kilkadziesiąt metrów (40–60 m). Najmłodsze osady zalegają na
piaskach, żwirach bądź iłach trzeciorzędowych, które z kolei zalegają na utworach kredowych.
Zasoby kopalin
Na podstawie Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce według stanu na 31 grudnia 2013 r. można
stwierdzić, że na analizowanym obszarze nie występują żadne udokumentowane złoża surowców mineralnych.
Warunki wodne
Obszar objęty projektem planu położony jest w dorzeczu Grabi – jednego z większych dopływów Warty. Rzeka
Grabia jest rzeką IV rzędu i największym prawostronnym dopływem Widawki, uchodzącym do niej w km 11,7. Źródła
Grabi znajdują się na wysokości 229,0 m n.p.m. w miejscowości Dziwle (w gminie Grabica), w zachodniej części
Wysoczyzny Piotrkowskiej, i mają charakter wysiąków i wycieków, których funkcjonowanie zanika w porze letniej.
Początkowo rzeka płynie na południe, skręcając gwałtownie w kierunku północno-zachodnim po ok. 10 km swego biegu.
Całkowita długość rzeki wynosi 86 km, a spadek 1,06‰, zaś powierzchnia całkowita zlewni 821,8 km2. Średnia szerokość
Grabi to 16 m, przy dużych wahaniach szerokości oscylujących w granicach 4-30 m. Średnia głębokość wynosi 0,6-0,7 m,
przy wahaniach od 0,3 m do 1,5 m. Dno rzeki jest przeważnie piaszczysto-żwirowe, miejscami żwirowo-kamieniste,
w spokojnych miejscach muliste. Otoczenie rzeki stanowią obszary leśne oraz łąkowe i pastwiskowe. Brzegi rzeki
osłonięte są olchą i wierzbą, zaś na piaszczystych stokach sosną. Rzekę zasilają następujące dopływy: Brzezia, Grabówka,
Dłutówka, Pałusznica, Tymianka, Końska.
Wody powierzchniowe
Na obszarze opracowania brak jest cieków i zbiorników wodnych.
Wody gruntowe
Główną warstwę wodonośną stanowią utwory piaszczyste i żwirowe. Pierwszy poziom wód podziemnych zalega
na głębokości poniżej 2,0 m p.p.t.
Wody podziemne
Na podstawie dokumentacji hydrogeologicznych ujęć wód podziemnych na terenie gminy Sędziejowice należy
stwierdzić, iż występują tu trzy poziomy wodonośne: górnej kredy, trzeciorzędowy i czwartorzędowy.
Podstawową rolę w zaopatrzeniu gminy w wody podziemne spełniają poziomy wodonośne zlokalizowane
w utworach górnokredowych. Wszystkie ujęcia wody znajdujące się na obszarze gminy Sędziejowice ujmują wody
podziemne z utworów górnej kredy, poziomy wodonośne znajdują się na głębokości od 46,5 m p.p.t. do 83,0 m p.p.t.
Mniejsze znaczenie w zakresie gospodarki wodami podziemnymi ma trzeciorzędowy poziom wodonośny, którego
występowanie zostało stwierdzone na głębokości od 30,0 m p.p.t. do 38,0 m p.p.t. (podczas odwiertu studni ujęcia
Siedlce). Ze względu na małą miąższość poziom wodonośny wód trzeciorzędowych mógłby być wykorzystywany za
pomocą studni głębinowej jedynie na małe lokalne ujęcie wody o wydajności rzędu 5-12 m3/h. Kolejnym poziomem
wodonośnym na obszarze gminy są wody zlokalizowane w utworach czwartorzędowych, występujące na głębokości od
7,0 m p.p.t. do 30,0 m p.p.t. Poziom czwartorzędowy wykazuje słabą lub ograniczoną izolację od powierzchni poprzez
zalegające gliny zwałowe, co sprawia, że wody tego poziomu są umiarkowanie lub silnie narażone na zanieczyszczenie
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i degradację. Przyczyną niewielkiego znaczenia dla potrzeb ujęć wodnych jest także mała miąższość warstw
wodonośnych w utworach czwartorzędowych.
Obszar objęty projektem planu położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa 2000/60/WE) z dnia 23 października 2000 r.
ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej wprowadziła zasadę zarządzania, ochrony
i gospodarowania zasobami wodnymi w obszarach hydrograficznych. Ten sposób gospodarowania wodami wywołał
konieczność m.in. wydzielenia jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).
Gmina Sędziejowice położona jest w granicach JCWPd nr 83. Zarządzanie częściami wód należy do obowiązków
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Gleby
W rejonie obszaru objętego projektem planu występują głównie gleby brunatne wyługowane. Gleby te,
w odróżnieniu od gleb brunatnych właściwych, wykazują odczyn kwaśny w górnych poziomach profilu. Cechują je też
nieco gorsze właściwości fizyczne, jednak pod względem wydawania plonów tylko nieznacznie odbiegają od nich, przy
czym dla osiągnięcia podobnych efektów gospodarczych wymagają większych dawek nawozów. Zawartość próchnicy
zazwyczaj nie przekracza 2%.
Zgodnie z ewidencją gruntów na analizowanym obszarze występują grunty orne klasy VI. Grunty klasy VI nie
wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze
zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [20].
Szata roślinna i świat zwierzęcy
Analizowany obszar jest częściowo zagospodarowany oraz pozostaje w użytkowaniu rolniczym, a tym samym nie
przedstawia większej wartości z przyrodniczego punktu widzenia. Obszar ten obejmuje przede wszystkim tereny
zabudowy zagrodowej, co w pewnym stopniu ogranicza udział tego obszaru w niektórych procesach przyrodniczych
(związanych np. z migracją organizmów żywych) i zmniejsza ciągłość środowiska przyrodniczego.
Świat zwierzęcy obszaru opracowania jest typowy dla obszarów nizinnych. Zainwestowanie przestrzeni oraz
postępująca urbanizacja ograniczyły faunę do gatunków pospolitych, najlepiej przystosowanych do takich warunków
życia. Są to głównie drobne ssaki, ptaki i owady. Rolnicze użytkowanie terenów może wiązać się z występowaniem
organizmów zamieszkujących otwarte przestrzenie. Na obszarze opracowania nie zinwentaryzowano gatunków zwierząt
objętych ochroną gatunkową wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183).
Warunki klimatyczne
Gmina Sędziejowice, należąca do tzw. łódzkiej dzielnicy klimatycznej, charakteryzuje się typowym klimatem
przejściowym pomiędzy klimatem morskim a kontynentalnym. Położenie gminy w środkowej części Polski oraz
charakter rzeźby ułatwiają napływanie nad jej obszar różnych mas powietrza. Przeważają wpływy równoleżnikowego
typu cyrkulacji. Najczęściej napływające masy powietrza to polarno-morskie i polarno-kontynentalne. Średnia roczna
suma opadów wynosi 575 mm, kulminacja opadów występuje w lipcu, a najniższe opady notuje się z styczniu. W okresie
zimowym przeważają wiatry zachodnie, latem i jesienią północno-zachodnie, zimą wiatry z kierunków wschodnich.
Najsilniejsze wiatry wieją na przedwiośniu i późną jesienią, najsłabsze w sierpniu. W ciągu roku na omawianym obszarze
notuje się około 50 dni słonecznych i około 140 dni pochmurnych, średnio dzienne usłonecznienie wynosi 6 godzin.
5.4.

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA KULTUROWEGO
W granicach obszaru objętego planem miejscowym zlokalizowane są strefy „OW” obserwacji i ochrony
archeologicznej.
5.5.

OCENA ISTNIEJĄCEGO
STANU ŚRODOWISKA, W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM
Stan środowiska przyrodniczego obszaru objętego projektem planu przedstawiony poniżej został opracowany
głównie w oparciu o informacje uzyskane w Urzędzie Gminy Sędziejowice, Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021 [10], Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim
w 2014 r. [12], Roczną ocenę jakości powietrza w województwie łódzkim w 2016 r. [13], Bilans zasobów kopalin i wód
podziemnych w Polsce 2013 [1] oraz w oparciu o wizję w terenie.
Stan i zanieczyszczenie wód podziemnych i powierzchniowych
Źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do wód podziemnych i powierzchniowych są różnorodne formy
działalności gospodarczej i bytowania człowieka w środowisku.
Wody podziemne ze względu na ich znaczenie, jako podstawowego źródła wody do picia, objęte są
monitoringiem, którego celem są obserwacje zmian jakości tych wód, określenie trendów i dynamiki zmian. Badania
prowadzone są w trzech sieciach monitoringu: krajowej, regionalnej i lokalne.
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Zgodnie z definicją umieszczoną w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wód podziemnych oznacza stan
osiągnięty przez część wód podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co
najmniej „dobry”. Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele
środowiskowe: zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, zapobieganie
pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w Dyrektywie),
zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, wdrożenie działań niezbędnych dla
odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego zanieczyszczania powstałego wskutek
działalności człowieka. Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących w co najmniej
dobrym stanie chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu.
Gmina Sędziejowice położona jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 83. Zgodnie
z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan JCWP określono jako słaby. Tym samym istnieje ryzyko nieosiągnięcia
celów środowiskowych (dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego).
Dla jednolitych części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione, celem
środowiskowym jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu jednolitych części wód powierzchniowych, tak aby
osiągnąć dobry stan tych wód, a także zapobieganie pogorszeniu ich stanu.
Obszar objęty planem miejscowym położony jest w granicach JCWP Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia
stanowiąca naturalną część wód część wód. Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan JCWP określono jako zły.
Przyczyną zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych jest brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest
dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych.
Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.
W wyniku pomiarów wód Grabi w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Grabia – Zamość” w 2014 r. stan/potencjał
ekologiczny określono jako „umiarkowany”.
Wody wrażliwe i obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych
Obszar objęty projektem planu miejscowego nie jest usytuowany w strefie wód wrażliwych i obszarów
szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Zanieczyszczenie gleb i zagrożenie działalnością rolniczą
Na stan jakości gleb wpływa rolnicze użytkowanie terenu i związane z nim zabiegi agrotechniczne modyfikujące
jakość i strukturę przestrzenną pokrywy glebowej. Zmiany te z ekologicznego punktu widzenia mogą być zarówno
dodatnie jak i ujemne. Źle dobrane lub niewłaściwie wykonane zabiegi agrotechniczne mogą prowadzić do: wzmożonej
erozji wodnej i wietrznej, wyjałowienia gleby ze składników pokarmowych i jej nadmiernego zakwaszenia oraz
chemicznego i biologicznego zanieczyszczenia gleby.
Na obszarze objętym projektem planu wpływ na gleby i ziemię może się ograniczyć do degradacji gleb przez
deponowanie zanieczyszczeń z opadów atmosferycznych (siarczany, azotany, zakwaszenie), nadmierną chemizację
rolnictwa oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych szczególnie wzdłuż dróg. Chemiczne zanieczyszczenie gleb prowadzi
do ich zakwaszenia, naruszenia równowagi jonowej, a zwłaszcza nagromadzenia związków chemicznych czynnych
biologicznie.
Gleby na obszarze gminy Sędziejowice odznaczają się znacznym zanieczyszczeniem. Zdegradowane gleby to
niższe plony o obniżonej jakości oraz większe zagrożenie dla ekosystemu. Pośród wielu czynników powodujących
degradację gleb do ważnych zaliczyć należy zakwaszenie i zubożenie składników pokarmowych. Badania stanu
zakwaszenia (odczyn pH w KCl) i potrzeb wapnowania gleb oraz zawartości w nich podstawowych składników
pokarmowych roślin: fosforu (P2O5), potasu (K2O) i magnezu (Mg) prowadzą Stacje Chemiczno-Rolnicze. Badania te służą
przede wszystkim producentom rolnym, ale pozwalają równocześnie ocenić stan zakwaszenia i zasobność gleb w skali
wsi, gminy, województwa i kraju. Na podstawie badań stanu gleb na obszarze gminy Sędziejowice stwierdzono
przeważający udział gleb lekko kwaśnych, kwaśnych i bardzo kwaśnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na udział
gleb bardzo kwaśnych. Są to gleby o daleko posuniętej degradacji. Stosowanie nawozów mineralnych na takie gleby nie
przynosi spodziewanych efektów, a może nawet spowodować obniżkę plonów. Negatywny jest także wpływ stosowania
nawozów mineralnych na środowisko naturalne. Składniki nawozowe nie są sorbowane przez kompleks sorpcyjny,
następuje ich wypłukiwanie do wód gruntowych i dalej do wód wgłębnych i powierzchniowych powodując ich
zanieczyszczenie. Około 70-80% gleb wymaga wapnowania. Jednocześnie gleby w gminie Sędziejowice nie są zasobne
w składniki pokarmowe. Charakteryzują się niską zawartością fosforu i magnezu oraz bardzo niską zawartością potasu.
Procent gleb wymagających intensywnego, pełnego nawożenia fosforem: 61-70%, magnezem: 51-60%, a potasem: 91-
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100%. Przyczyną zubożenia gleb w podstawowe składniki jest bardzo niskie i nieproporcjonalne zużycie nawozów
mineralnych.
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
Zanieczyszczenia powietrza są związane głównie z szlakami komunikacyjnymi, emisją zanieczyszczeń na skutek
opalania kotłowni stałymi nośnikami energii jak węgiel i koks, a także nielegalnym spalaniem odpadów i epizodycznym
wypalaniem pól oraz poboczy dróg.
Emisja niska zanieczyszczeń powietrza w gminie pochodzi przede wszystkim z lokalnych kotłowni węglowych
i indywidualnych palenisk domowych. Obecnie mieszkańcy gminy korzystają z ogrzewania indywidualnego, przede
wszystkim węglowego. W wyniku spalania paliw do atmosfery dostają się zanieczyszczenia gazowe, głównie tlenek
węgla, tlenki azotu, dwutlenek węgla i węglowodory. Emitowane są także pyły, które zawierają związki ołowiu, kadmu,
niklu, miedzi, itp. Szacuje się, że terenie dużych miast udział emisji komunikacyjnej w całkowitej imisji tlenku węgla
wynosi około 80%, a tlenków azotu około 50%.
Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru opracowania to emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych z drogi powiatowej przebiegającej w rejonie granic obszaru, emisja zanieczyszczeń pochodzących ze
sprzętu rolniczego i sektora komunalno-bytowego.
Na podstawie wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu od roku 2002 WIOŚ w Łodzi
przeprowadza coroczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego. Rezultatem końcowym rocznej oceny jakości
powietrza jest każdorazowo określenie klas wynikowych dla poszczególnych zanieczyszczeń w danej strefie. Wyniki
rocznej oceny jakości powietrza za rok 2016 dla gminy Sędziejowice należącej do strefy łódzkiej według kryteriów
odniesionych do ochrony zdrowia i ochrony roślin przedstawiają się następująco:
1. W kryterium ochrony zdrowia sklasyfikowano:
− dla poziomu dopuszczalnego dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku węgla oraz
poziomu docelowego kadmu, arsenu, niklu – w klasie A,
− ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM 2,5 – w klasie C,
− ze względu na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 − w klasie C,
− ze względu na przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu – w klasie C,
− ze względu na przekroczenia poziomu docelowego i celu długoterminowego dla ozonu – w klasie D2.
2. W kryterium ochrony roślin strefę łódzką sklasyfikowano:
− dla SO2 i NOx zaliczono do klasy A,
− dla O3 zaliczono do klasy A,
− ze względu na przekroczenia poziomu docelowego i celu długoterminowego dla ozonu – w klasie D2.
Zaliczenie strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza konieczność wyznaczenia obszarów
przekroczeń i zakwalifikowanie strefy do opracowania programów ochrony powietrza. Dla poprawy jakości powietrza
w poszczególnych strefach, wdrażanie w życie zaleceń Programów ochrony powietrza dla stref będzie odbywać się
sukcesywnie.
Warunki akustyczne
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. W granicach obszaru objętego projektem planu miejscowego nie znajdują
się tereny podlegające ochronie akustycznej.
Jak już wspomniano, w sąsiedztwie obszaru opracowania przebiega droga powiatowa nr 2306E, dla której nie
prowadzono pomiarów natężenia ruchu i poziomu hałasu.
Pole elektromagnetyczne
Problemy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego
wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne wysokiego napięcia zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [31].
W granicach obszaru objętego projektem planu nie znajdują się jednak napowietrzne linie elektroenergetyczne.
Zagrożenia powodziowe
Obszar objęty projektem planu miejscowego nie jest zagrożony występowaniem zjawisk powodziowych.
Zagrożenie ruchami masowymi
Zjawisko osuwania ziemi spowodowane jest przede wszystkim gwałtownymi opadami deszczu, intensywnym
topnieniem śniegu, podnoszeniem się poziomu wód gruntowych i wezbraniami rzek. Jest ono coraz częściej
spowodowane również działalnością człowieka. W granicach obszaru opracowania Starostwo Powiatowe w Łasku nie
wyznaczyło terenów potencjalnie zagrożonych występowaniem ruchów masowych.
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6.

POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTU
USTALEŃ PLANU

W przypadku braku realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice, istnieje ryzyko braku realizacji kierunków zagospodarowania
przestrzennego przyjętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sędziejowice [15].
Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym także lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego.
Obszar objęty projektem planu miejscowego został zaliczony do terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z ustaleniami Studium [15] istniejący stan zainwestowania wykazuje niedobór terenów zabudowy
mieszkaniowej, dlatego w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej wskazano nowe tereny przeznaczone pod
lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny zagospodarowane wymagają uzupełnienia struktury
przestrzennej poprzez wypełnienie luk w pasmach zabudowy, porządkowanie przestrzeni oraz tworzenie lokalnych
wnętrz urbanistycznych. Konieczne jest kształtowanie nowych terenów zabudowy mieszkaniowej z uwzględnieniem
przestrzeni publicznych stanowiących miejsca integracji społecznej w ramach funkcji rozrywkowej, wypoczynkowej,
rekreacyjnej i usługowej. Ponadto konieczne może być wyznaczenie ciągów komunikacyjnych zapewniających dostęp do
nowych terenów zabudowy z uwzględnieniem ich właściwego powiązania z zewnętrznym układem drogowym.
Zabudowa zagrodowa stanowi dominującą strukturę kształtującą przestrzeń gminy, dla której przewiduje się
zachowanie istniejącego zagospodarowania oraz sukcesywne uzupełnianie w ramach pasm zabudowy, Ze względu na
stopniowe zastępowanie zabudowy zagrodowej zabudową mieszkaniową oraz specjalizację istniejących gospodarstw
rolnych nie przewiduje się konieczności wyznaczania nowych terenów. Ze względu na zlokalizowanie zabudowy
zagrodowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz nierzadko znaczne oddalenie od centrów miejscowości, konieczne jest
wprowadzenie funkcji uzupełniającej w postaci zabudowy usługowej.
Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów pod lokalizację terenu zabudowy
zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oraz terenów komunikacji zgodnie z ustaleniami Studium [15]. Obszar objęty projektem planu jest jedynie częściowo
zagospodarowany, stąd konieczność wprowadzenia kompleksowych regulacji dla przedmiotowego obszaru.
Plan miejscowy poprzez jego uchwalenie, jako akt prawa miejscowego określi zasady zagospodarowania terenu
z preferencją dla dalszego rozwoju funkcji produkcyjnych z uwzględnieniem koniecznych rozwiązań w zakresie obsługi
komunikacyjnej i ochrony terenów zieleni. Ponadto plan miejscowy wprowadzi nowe ustalenia dotyczące ochrony
i kształtowania środowiska wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. Projekt dokumentu zawiera szereg
ustaleń dotyczących eliminacji lub ograniczenia negatywnych oddziaływań na środowisko.

7.

ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA USTALEŃ
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE
OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.
O OCHRONIE PRZYRODY

W granicach obszaru objętego projektem planu miejscowego nie występują obszary lub obiekty podlegające
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [22]. Stąd nie przewiduje się wystąpienia
problemów dotyczących obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów Natura 2000.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań pozwoliła zidentyfikować istotne problemy ochrony środowiska, istotne
z punktu widzenia realizacji ustaleń planu, za które uznano m.in.:
− zanieczyszczenia obszarowe generowane przez rolnictwo w rezultacie uprawy ziemi, niewłaściwego
nawożenia oraz niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin. Intensywne przekształcanie terenów łąk
i pastwisk na grunty orne oraz dominacja gleb lekkich w areale użytków rolnych gminy, ułatwia przenikanie
zanieczyszczeń do wód gruntowych i powierzchniowych. Efekty tych zanieczyszczeń objawiają się przede
wszystkim spadkiem jakości wody pitnej oraz postępującą eutrofizacją śródpolnych zbiorników wodnych,
cieków i jezior,
− zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Zasoby wodne gminy ubożeją m.in. na skutek
intensywnego użytkowania gospodarczego. Zanieczyszczone wody powierzchniowe odgrywają istotną rolę
w zasilaniu wód podziemnych, a istniejące warunki litologiczne stwarzają możliwości infiltracji skażeń
z gleby, a pośrednio także z atmosfery w ich głąb. Wszystkie te czynniki sprawiają, że stosunki wodne na
analizowanym obszarze uległy istotnym zmianom nie tylko ilościowym, ale przede wszystkim
jakościowym,
− przekroczenie wymaganych prawem norm jakości powietrza atmosferycznego, wymagające prowadzenia
działań na rzecz utrzymania jakości lub poprawy warunków aerosanitarnych.
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8.

CELE
OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONE
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM,
WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWANIA PLANU

W toku prac nad prognozą przeprowadzono analizy dotyczące problematyki ochrony środowiska
z uwzględnieniem w szczególności: ochrony przyrody, powietrza atmosferycznego, ochrony jakości wód
powierzchniowych i podziemnych, ochrony przed hałasem, które mogą mieć związek z obszarem objętym miejscowym
planem.
Projekt planu miejscowego uwzględnia cele ochrony środowiska zawarte w dokumentach opracowanych na
poziomach międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.
Najbardziej istotne z punktu widzenia projektu planu miejscowego cele ochrony środowiska określone
w dokumentach wyższych szczebli zestawiono w poniższej tabeli. Pozostałe cele i problemy zawarte w niniejszych
dokumentach nie dotyczą bezpośrednio obszaru opracowania lub ich problematyka nie jest regulowana zapisami planu
miejscowego.
Polska jest stroną wielu konwencji oraz umów międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska. Z ratyfikacji
konwencji oraz umów wielostronnych lub też przystąpienia do nich wynikają zobowiązania do podejmowania działań na
rzecz realizacji ich postanowień, mające wpływ na politykę państwa w dziedzinie ochrony środowiska oraz pośrednio na
kierunki rozwoju gospodarczego kraju. Ich wagę podkreśla fakt nadrzędności prawa międzynarodowego względem
aktów prawa wewnętrznego.
Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawiają strategiczne dokumenty rządowe. Konstytucja
Rzeczpospolitej Polskiej z 1997 r. zawiera zapis mówiący o zrównoważonym rozwoju jako zasadzie, którą winno się
kierować Państwo. Zgodne z Konstytucją, ustawy Prawo ochrony środowiska [16] oraz ustawy jej pokrewne zobowiązują
do kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju na różnych etapach działań: planistycznych, realizacyjnych
i zarządzania.
Wszystkie wymienione cele ochrony środowiska zostały uwzględnione zarówno podczas oceny stanu środowiska,
wpływu przewidywanego oddziaływania ustaleń projektu planu miejscowego na środowisko jak i formułowaniu
rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko.
Tab. 8.1. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym.
Cele ochrony środowiska
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich
zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.
ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących
niezastąpiony element środowiska naturalnego
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona
w Rio de Janeiro dnia 09.05.1992 r.
ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone
użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy
podział korzyści wynikających z wykorzystywania
zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp
do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer
właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich
praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie
finansowanie
Konwencja o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej
oraz ich siedlisk naturalnych, sporządzona w Bernie dnia
19 września 1996 r.
zachowanie dzikiej fauny i flory, która odgrywa
pierwszorzędną
rolę
w
utrzymaniu
równowagi
biologicznej, która stanowi naturalne dziedzictwo
o wartości
przyrodniczej,
estetycznej,
naukowej,
kulturowej, rekreacyjnej, gospodarczej
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Sposób uwzględnienia w projekcie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Wprowadzenie minimalnych powierzchni biologicznie
czynnych w odniesieniu do powierzchni terenu:
− 30% na terenach RM, MN

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie
zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia
9 maja 1992 r.
ustabilizowanie koncentracji gazów cieplarnianych
w atmosferze
na
poziomie,
który
zapobiegłby
niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system
klimatyczny

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
− Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału
wód i związanych z nimi ekosystemów
− Racjonalizacja
gospodarowania
ograniczonymi
zasobami wód powierzchniowych i podziemnych
kraju, w tym zapobieganie występowaniu deficytu
wody na potrzeby ludności i rozwoju gospodarczego
− Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego
emisjami zanieczyszczeń do wód, atmosfery i gleby

Wprowadzenie zasad w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
− zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej
wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła,
z dopuszczeniem
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW.
Wprowadzenie zasad w zakresie ochrony gruntów i wód:
− zakaz magazynowania materiałów mogących
powodować
zanieczyszczenie
środowiska
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu,
− nakaz
wykonania
zabezpieczenia
przed
przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do
gruntu i wód dla dojazdów, parkingów i placów
zgodnie z przepisami odrębnymi.
Wprowadzenie zasad w zakresie zaopatrzenia w wodę:
− zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowe lub
indywidualnych ujęć wód podziemnych,
− dopuszczenie
zachowania
istniejącej
sieci
wodociągowej, z możliwością jej przebudowy oraz
rozbudowy,
− zapewnienie wody dla celów przeciwpożarowych;
Wprowadzenie zasad w zakresie odprowadzenia
ścieków:
− docelowe odprowadzanie ścieków do kanalizacji
sanitarnej,
− do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza
się
odprowadzanie ścieków
do szczelnych
zbiorników bezodpływowych,
− dopuszczenie lokalizacji lokalnych przepompowni
ścieków;
Wprowadzenie zasad w zakresie odprowadzenia wód
opadowych i roztopowych:
− zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych
na własnym terenie lub ich odprowadzanie do
kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do
zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi
przepisami odrębnymi.
Wprowadzenie minimalnych powierzchni biologicznie
czynnych w odniesieniu do powierzchni terenu:
− nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów
zgodnie z regulaminem utrzymania porządku
i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi.
Wprowadzenie zasad w zakresie zagospodarowania mas
ziemnych:
− nakaz wykorzystania mas ziemnych o dopuszczalnej
zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie
lub w ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych
na terenach ich powstawania do ukształtowania
terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej
inwestycjom,
− dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych
poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi..
Wprowadzenie zasad w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
− zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej
wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła,
z dopuszczeniem
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW..
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Wprowadzenie zasad w zakresie gospodarowania
odpadami:
− nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów
zgodnie z regulaminem utrzymania porządku
i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi.
Wprowadzenie zasad w zakresie ochrony przed hałasem:
− nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku określonych w przepisach
odrębnych, na terenach oznaczonych symbolami: RM
jak dla terenów zabudowy zagrodowej i MN jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

9.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE SKUTKÓW REALIZACJI USTALEŃ MIEJSCOWEGO
PLANU NA ŚRODOWISKO

9.1.

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU NA OBSZARY CENNE
PRZYRODNICZO OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ W TYM CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ NA INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
W granicach gminy Sędziejowice do obszarów cennych przyrodniczo objętych ochroną prawną należy Park
Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki, Rezerwat Jodły Łaskie i Rezerwat Grabica, obszar mający znaczenie dla
Wspólnoty (OZW) Natura 2000 „Grabia” PLH100021, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Sędziejowice”, Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy „Luciejów”, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Grabi”, pomniki przyrody i użytek
ekologiczny.
Park krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki wyróżnia się w swym otoczeniu urozmaiconą rzeźbą terenu.
Dolina Grabi zachowała się na dużej części swego biegu prawie naturalny charakter rzek nizinnych. Otaczają ją
zbiorowiska świeżych łąk, miejscami silnie podmokłych, sąsiadują zwykle z szuwarami, turzycowiskami, podmokłymi
olsami lub zaroślami wierzbowymi. Rezerwat Jodły Łaskie obejmuje fragmentu naturalnego lasu z udziałem jodły przy
północnej granicy zasięgu z licznymi pomnikowymi okazami dębów, jodeł i sosen. Rezerwat Grabica obejmuje natomiast
kompleks torfowisk przejściowych i niskich oraz eutroficznych bagien o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych w dolinie rzeki Grabi. Występują tu gatunki roślin znajdujące się pod ścisłą ochroną oraz gatunki
rzadkie. Należą do nich między innymi: widłak torfowy, widłak goździsty, grążel żółty czy pałka szerokolistna. Obszar
Natura 2000 obejmuje środkowy i dolny bieg rzeki Grabi wraz z przylegającymi ekosystemami łąkowymi i leśnymi,
charakterystycznymi dla niewielkich rzek nizinnych Polski. Teren objęty granicami obszaru ciągnie się wzdłuż rzeki od
miejscowości Kolonia Karczmy do ujścia, a jego granice wyznacza terasa zalewowa. Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy
„Sędziejowice” chroni drzewostan sosnowy w wieku 110 lat, Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Luciejów” obejmuje
rozległą wydmę z towarzyszącymi jej źródłami wysiękowymi i oczkami wodnymi, natomiast Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy „Dolina Grabi” chroni dolinę Grabi.
Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi
Siedlce, gmina Sędziejowice położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
[22] i projektowane tu zagospodarowanie nie będzie miało wpływu na te obszary.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [22] na obszarze opracowania, tak jak w całej Polsce, obowiązuje ochrona
gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.
9.2.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO SKUTKÓW REALIZACJI
USTALEŃ
PLANU,
W
TYM
BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE,
WTÓRNE,
SKUMULOWANE,
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE,
POZYTYWNE I NEGATYWNE
Proponowany nowy sposób zagospodarowania na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego w różnym stopniu zmienia dotychczasową strukturę przestrzenną. Jednakże każda realizacja ustaleń
planu wywoła określone skutki w środowisku i krajobrazie w zależności od rodzaju, skali i charakteru zmian.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać się będzie na etapie
inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym na następujące komponenty środowiska:
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9.2.1.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, ROŚLINY
I ZWIERZĘTA
Wpływ realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce,
gmina Sędziejowice na różnorodność biologiczną będzie niewątpliwie długotrwały, bezpośredni i pośredni oraz trwały,
aczkolwiek przy zachowaniu środków ostrożności i przestrzeganiu pewnych zasad można to oddziaływanie zniwelować.
Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego nie należy spodziewać się znaczących i niekorzystnych przekształceń
szaty roślinnej. Powierzchnia obszaru z przyrodniczego punktu widzenia nie jest szczególnie cenna – są one dość mocno
zmienione przez człowieka (dominacja gatunków uprawnych), nie występują tu żadne chronione czy rzadkie gatunki.
Wobec powyższego przewiduje się, że planowane przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową i mieszkaniową
wraz z towarzyszącą infrastrukturą spowoduje relatywnie niskie straty przyrodnicze.
W projekcie ustaleń planu przewiduje się ograniczenie powierzchni terenów uszczelnionych na rzecz powierzchni
biologicznie czynnych, obsadzonych zielenią. Aby zachować prawidłowe funkcjonowanie elementów środowiska
przyrodniczego ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynoszącej 30% powierzchni działki na
terenach zabudowy zagrodowej i terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Realizacja ustaleń planu miejscowego może wpłynąć w sposób bezpośredni i stały na warunki bytowania drobnej
zwierzyny. Pojawienie się zabudowy na terenach rolnych może zakłócić dotychczasowe bytowanie zwierząt, które mają
w nim swoje siedliska. Wprowadzenie bariery, jaką stanowić będzie zabudowa wraz z ogrodzeniami, może przerwać
istniejące obecnie w otwartej przestrzeni ciągi migracyjne zwierząt.
W przypadku realizacji konkretnych inwestycji należy przeprowadzić inwentaryzacje, m.in. pod kątem gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową w związku z obowiązującym zakazem niszczenia ich siedlisk
i ostoi.
W przypadku realizacji ustaleń planu związanych z wprowadzeniem nowej funkcji oraz niezbędnej infrastruktury
przekształcenie szaty roślinnej będzie bezpośrednie i krótkoterminowe w przypadku terenów pozostawionych do
ponownego zagospodarowania zielenią, natomiast bezpośrednie, trwałe lub chwilowe, ale nie koniecznie negatywne,
w przypadku realizacji obiektów kubaturowych.
9.2.2.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA LUDZI I DOBRA MATERIALNE
O jakości życia mieszkańców decyduje szereg czynników. W zakresie zagadnień przestrzennych o warunkach
i jakości życia społeczności lokalnych decydują standardy zagospodarowania terenu i zaspokojenie potrzeb bytowych.
Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
wynikające z występowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, takich jak np. obszary szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.
Zagrożeniem dla ludzi i dóbr materialnych może być wystąpienie coraz częściej pojawiających się niekorzystnych
zjawisk meteorologicznych, m.in.: burz, huraganów, deszczy nawalnych.
Ustalenia zawarte w projekcie planu mają też pośredni wpływ na życie społeczne i gospodarcze gminy
Sędziejowice. Związane jest to z zapewnieniem możliwości rozwoju istniejących gospodarstw rolnych oraz poprawą
warunków mieszkaniowych, a tym samym polepszeniem jakości życia mieszkańców oraz pojawieniem się nowych miejsc
pracy.
W prawidłowym funkcjonowaniu istniejących na terenie przedsięwzięć zawsze istnieje ryzyko wystąpienia
poważnych awarii, które jest trudne do określenia i zminimalizowania w ustaleniach planu (np. wystąpienie pożaru,
eksplozja lub wyciek paliwa w trakcie transportu, awaria sieci kanalizacyjnej lub wodnej, awaria linii
elektroenergetycznych i inne). Zagrożeniem dla środowiska i pośrednio zdrowia ludzi może być niepełne zrealizowanie
ustaleń planu miejscowego (np. w zakresie uzbrojenia terenów, zagospodarowania odpadów) lub późniejsze zaniedbania
w eksploatacji. W konsekwencji realizacja ustaleń planu na ludzi i ich mienie będzie miała pozytywne oddziaływania
bezpośrednie, jak i pośrednie, długookresowe i skumulowane, a w wielu wypadkach trwałe. Zapewni właściwą ochronę
elementów środowiska przyrodniczego, właściwe standardy jakości środowiska, a co za tym idzie dobre warunki życia
i zdrowia mieszkańców, a także pozwoli zachować odpowiednie proporcje między zainwestowaniem
i zagospodarowaniem strefy aktywności gospodarczej gminy a rolniczym charakterem otoczenia.
9.2.3.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
W projekcie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce,
gmina Sędziejowice wskazano działania polegające na ochronie wód zgodnie z przepisami odrębnymi.
Nowe inwestycje spowodują większe zapotrzebowanie na wodę i wzrost ilości produkowanych ścieków. Woda
potrzebna będzie także dla celów przeciwpożarowych i pielęgnacji terenów zielonych.
W wyniku realizacji ustaleń planu nie należy spodziewać się znaczących wpływów na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych.
Przewiduje się zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej lub indywidualnych ujęć wód podziemnych,
co jest istotne z punktu widzenia ochrony zasobów wód podziemnych. Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie
docelowo do sieci kanalizacyjnej (do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza terenem objętym planem). Do czasu
budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych.
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Odprowadzanie ścieków do zbiornika bezodpływowego nie budzi obaw o spowodowanie zagrożenia dla środowiska
gruntowo-wodnego pod warunkiem właściwego, zgodnego z projektem, wykonania tego zbiornika oraz instalacji
doprowadzającej do niego ścieki. Zawsze może istnieć niebezpieczeństwo pogorszenia jakości wód gruntowych podczas
opróżniania zbiornika. Takie oddziaływanie bezpośrednio nie jest zależne od realizacji ustaleń planu. W ustaleniach
planu wprowadzono ponadto zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska
w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu oraz nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków
i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla dojazdów, parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi.
Korzystnym działaniem dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych będzie zmniejszenie odpływu wód
opadowych i roztopowych z terenów objętych planem miejscowym. Wprowadza się zagospodarowanie wód opadowych
i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników
retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. Takie działanie będzie miało długoterminowe,
pozytywne i pożądane skutki dla środowiska. Lokalne retencjonowanie wody na działkach przyczyni się do
bezpośredniego zasilania wód gruntowych danej zlewni oraz do racjonalnego gospodarowania zasobami wody poprzez
zużywanie wód opadowych i roztopowych do pielęgnacji terenów zieleni.
Realizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej spowoduje oddziaływanie krótkoterminowe, bezpośrednie
i chwilowe na środowisko, ale w konsekwencji pozytywne dla ochrony wód gruntowych i podziemnych.
Ustalenia planu nie zwiększą ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r.
Realizacja ustaleń planu miejscowego polegająca na wprowadzeniu nowych inwestycji przy zachowaniu ustaleń
związanych z ochroną wód i sposobem odprowadzania ścieków, nie powinna spowodować wzrostu ryzyka
nieosiągnięcia celów środowiskowych.
9.2.4.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Na skutek realizacji ustaleń planu miejscowego nie prognozuje się znaczącego wzrostu zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego. Oddziaływanie ustaleń planu na powietrze atmosferyczne będzie uzależnione od
zastosowanych systemów technologicznych i grzewczych oraz natężenia ruchu pojazdów na drodze powiatowej
nr 2306E.
Ze względu na ochronę powietrza wprowadza się zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody
użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii o mocy
nieprzekraczającej 100 kW..
Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oddziałują także szlaki komunikacyjne. Szkodliwe skutki
ruchu samochodowego obejmują emisję do atmosfery substancji, jak m.in. CO, węglowodory, tlenki azotu, SO2, aldehydy,
Pb, pył gumowy ze ścierania opon samochodowych. Ilość tych związków będzie uzależniona od natężenia ruchu oraz
rodzaju pojazdów dojeżdżających na omawiany obszar. Należy zaznaczyć, że w sąsiedztwie obszaru objętego planem
miejscowym przebiega droga powiatowa charakteryzująca się niewielkim natężeniem ruchu. Ograniczenie ruchu na
terenie zabudowanym i utwardzone drogi przyczynią się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Lokalizacja nowej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej może spowodować wzrost ilości samochodów osobowych,
jednak biorąc pod uwagę aktualną wielkość ruchu na okolicznych drogach, wzrost ten nie będzie miał charakteru
znaczącego. Oddziaływanie to będzie bezpośrednie, średnioterminowe, chwilowe i często okresowe. Może być ono
ograniczone poprzez wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz odpowiednie kształtowanie zieleni na działkach.
Na etapie realizacji ustaleń planu miejscowego zwiększyć się może lokalnie zanieczyszczenie powietrza związane
z pracą sprzętu budowlanego oraz pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi. Będą one jednak krótkotrwałe
i ograniczone w czasie.
9.2.5.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI
Obszar objęty planem charakteryzuje się małym zróżnicowaniem morfologicznym, stąd nie należy spodziewać się
istotnych zmian ukształtowania powierzchni. W obrębie terenów już zainwestowanych skutki realizacji planu będą
najmniejsze.
Realizacja projektowanych obiektów kubaturowych będzie powodować przekształcenia powierzchni ziemi,
naruszenie profilu glebowego, wykonywanie wykopów, przemieszczanie mas ziemnych o charakterze oddziaływania
bezpośrednim, pośrednim i stałym stosownie do powierzchni obiektów kubaturowych czy miejsc postojowych. Istotnym
zjawiskiem będzie także uszczelnienie powierzchni ziemi w obrębie części terenów w sąsiedztwie powstających obiektów.
Trwałe uszczelnienie nastąpi także w przypadku budowy nowych dróg, dojść i dojazdów. Lokalizacja sieci infrastruktury
technicznej na terenach komunikacji zmniejszy zasięg przekształcenia powierzchni ziemi w ich otoczeniu.
Przewiduje się, iż maksymalna powierzchnia zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej ma
wynosić 40% na terenach zabudowy zagrodowej i terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W czasie budowy obiektów w sposób pierwotny i krótkoterminowy mogą wystąpić oddziaływania także na
tereny przyległe, szczególnie w okresie wzmożonych prac ziemnych (fundamentowanie, uzbrojenie teren), korzystania ze
specjalistycznego sprzętu budowlanego czy wzmożonego ruchu samochodów dostawczych z materiałami budowlanymi,
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ale w dużej mierze odwracalne i nie zawsze uciążliwe. Przy obecnie stosowanej technice oddziaływania realizacji
infrastruktury technicznej na środowisko będą bezpośrednie i krótkotrwałe.
W czasie prac budowlanych mogą nastąpić także pewne zagrożenia dla gleb i wód gruntowych poprzez np.
nieodpowiednie zabezpieczenie materiałów budowlanych, awarię itp. Po zakończeniu budowy teren wokół
poszczególnych obiektów zostanie uporządkowany i urządzony zgodnie z ustaleniami planu.

9.2.6.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KRAJOBRAZ
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody [22], ochronie podlega również krajobraz. Potrzeba tej ochrony wynika
m.in. z konieczności utrzymania harmonii, czyli takiego zróżnicowania i ukształtowania krajobrazu, który zapewniałby
funkcjonowanie poszczególnych ekosystemów zapewniając dobre warunki dla życia człowieka. Harmonia krajobrazu
może być utrzymana, a nawet wzbogacana przez świadome działanie człowieka.
Na skutek realizacji ustaleń planu wprowadzenie nowej zabudowy na tereny użytkowane rolniczo zmieni
dotychczasowy charakter krajobrazu. W granicach terenów zabudowy zagrodowej zmiany w krajobrazie będą
największe. Ustala się tu bowiem maksymalną wysokość zabudowy – nie więcej niż 10,0 m, z dopuszczeniem budowli
rolniczych o wysokości nieprzekraczającej 25,0 m.
Pozytywnie na walory krajobrazowe wpłyną zapisy planu w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
Ustalenia planu wprowadzają także tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
rozdzielając funkcje zagrodowe i mieszkaniowe od sąsiednich terenów rolniczych, co pozwoli zachować ład przestrzenny
i nie dopuścić do chaosu funkcjonalno-przestrzennego.
Ustalenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w nawiązaniu do
istniejącej już zabudowy nie wpłynie negatywnie na estetykę krajobrazu okolicy.
9.2.7.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT
Na skutek zainwestowania, w tym przede wszystkim wprowadzenia nowej zabudowy, zmienią się warunki
klimatu lokalnego. Mogą one dotyczyć spadku amplitudy temperatur powietrza, wilgotności powietrza i prędkości
wiatru. Będą to oddziaływania wtórne, długoterminowe i stałe, ale nie będą one znacząco wpływać na warunki klimatu
odczuwalnego przez ludzi.
9.2.8.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZASOBY NATURALNE
Na terenach objętych planem miejscowym nie występują udokumentowane złoża kopalin i projektowane tu
zagospodarowanie nie będzie miało na nie wpływu.
9.2.9.

PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ZABYTKI
Realizacja ustaleń planu miejscowego nie spowoduje negatywnych oddziaływań na zabytki i dobra materialne.
Zapisy w ustaleniach planu wprowadzają zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej, tak by zachować prawidłowe funkcjonowanie elementów środowiska kulturowego.
W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustalono strefę „OW” obserwacji i ochrony
archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu, obejmującą zewidencjonowane stanowiska archeologiczne wpisane do
wojewódzkiej ewidencji zabytków, w której obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego w przypadku realizacji robót ziemnych lub dokonania zmiany dotychczasowej działalności
wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu. Dzięki tym działaniom każda realizacji inwestycji przyczyni się do zbadania
zasobów kulturowych i ewentualnego podjęcia odpowiednich zabiegów zabezpieczających. Nowe przedsięwzięcia,
z uwagi na lokalizację oraz charakter oddziaływania na środowisko nie będą miały wpływu na zabytki chronione
znajdujące się na obszarach sąsiednich.
Działania na rzecz ochrony dziedzictwa archeologicznego zapisane w ustaleniach planu są zgodne z ideą
Europejskiej konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego, przyjętej przez Polskę w 1996 roku. Najważniejszym
rezultatem Konwencji Maltańskiej jest zapewnienie, iż żadna inwestycja nie będzie niszczyła stanowisk archeologicznych
bez przeprowadzenia wcześniejszych wykopalisk ratowniczych.
Nie określa się natomiast zasad ochrony dóbr kultury współczesnej z uwagi na brak takich obiektów na obszarze
objętym planem.
9.2.10. INNE ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA
Hałas
Stan klimatu akustycznego jest jednym z najistotniejszych czynników określających jakość środowiska
bezpośrednio odczuwalnym przez człowieka. Klimat akustyczny warunkuje możliwości odpoczynku i regeneracji sił.
W ustaleniach planu wprowadza się obowiązek ochrony przed hałasem i zapewnienie standardu akustycznego.
Na obszarze objętym planem znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej, dla których ustala się obowiązek
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zachowania określonych w przepisach odrębnych, dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku jak dla terenów
zabudowy zagrodowej oraz jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Skutkiem realizacji ustaleń planu będzie pojawienie się nowych źródeł hałasu nieuchronnie związanych
z urbanizacją. Zmiana użytkowania związana z wprowadzeniem zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej nie będzie negatywnie oddziaływać na kształtowanie lokalnego klimatu akustycznego. Dominował tu
będzie hałas komunalno-bytowy.
Wskazać należy, iż także poziom mocy akustycznej urządzeń stosowanych w budownictwie podlega
ograniczeniom, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska [32]. Hałas ten jest jednak krótkotrwały i zazwyczaj, zgodnie z literaturą przedmiotu, dochodzi do ok. 70 m.
Oddziaływanie ma charakter lokalny, bezpośredni, chwilowy. Ustępuje po zakończeniu procesu inwestycyjnego.
W przypadku drogi powiatowej nr 2306E, dla której nie przeprowadzano pomiarów natężenia ruchu, na
podstawie literatury przedmiotu oraz przy założeniu średniej prędkości poruszania się pojazdów na terenie
zabudowanym wynoszącym 50 km/h, można domniemywać, iż równoważny poziom dźwięku dla pory dnia i nocy przy
złagodzeniu norm hałasowych nie przekracza wartości dopuszczalnych. Rozwój zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej na analizowanym obszarze nie spowoduje znaczącego wzrostu natężenia ruchu, dlatego nie prognozuje
się nasilenia emisji hałasu komunikacyjnego.
Pole elektromagnetyczne
Problemy dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pola elektromagnetycznego
wytwarzanego m.in. przez linie napowietrzne wysokiego napięcia zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [31]. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na obszarze objętym
planem miejscowym ograniczy się do oddziaływania urządzeń domowych.
Zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać się będzie ze stacji transformatorowych. Przy obecnie stosowanej
technice oddziaływania związane z realizacją infrastruktury technicznej na środowisko będą bezpośrednie i krótkotrwałe,
przyczynią się także do oszczędnego gospodarowania powierzchnią ziemi.
W wyniku realizacji ustaleń planu mogą pojawić się nowe źródła promieniowania sztucznego, takie jak: stacje
transformatorowe oraz urządzenia przemysłowe, sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że ich eksploatacja nie
spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych [26] na terenach
przeznaczonych na cele zabudowy usługowej nie obowiązuje zakaz lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej, w tym infrastruktury telekomunikacyjnej. Na podstawie dostępnej literatury można stwierdzić, że
ich eksploatacja nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Realizację ustaleń planu w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych nie powinna oddziaływać
negatywnie na ludzi i środowisko.
Ryzyko wystąpienia poważnych awarii
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska [16] poważna awaria jest to zdarzenie,
w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,
w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Na skutek realizacji
ustaleń planu nie przewiduje się wzrostu zagrożenia poważnymi awariami.
Gromadzenie odpadów
Bardzo ważna dla ochrony środowiska jest prawidłowa gospodarka odpadami. Zgodnie z ustaleniami planu
podstawowym celem dokumentu jest określenie przeznaczenia terenu na cele zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej. Spowoduje to z pewnością powiększenie ilości odpadów, ale też zakresu selektywnej zbiórki odpadów.
W planie ustalono warunki gospodarowania odpadami poprzez nakaz gromadzenia i zagospodarowania
odpadów zgodnie z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi. Ponadto
w zakresie zagospodarowania mas ziemnych ustalono nakaz wykorzystania mas ziemnych o dopuszczalnej zawartości
substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na terenach ich
powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom oraz dopuszczenie
usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi. W związku z tym zapisem
oddziaływanie to będzie bezpośrednie, krótkoterminowe i chwilowe, ale korzystne dla racjonalnego gospodarowania
masami ziemi.
Generalnie najwięcej problemów z powstawaniem odpadów będzie miało miejsce na etapie inwestycyjnym. Na
etapie budowy wytwarzane są zazwyczaj znaczne ilości odpadów, głównie budowlanych. Mogą pojawić się także odpady
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niebezpieczne. Prawidłowa organizacja systemu bieżącego gospodarowania odpadami oraz właściwa organizacja placu
budowy wpłynie na minimalizację bezpośredniego oddziaływania odpadów na zdrowie i życie ludzi oraz na środowisko.

10. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH
ZAWARTYCH W USTALENIACH MIEJSCOWEGO PLANU W ASPEKCIE OCHRONY ŚRODOWISKA
10.1.

OCENA ZGODNOŚCI USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU Z PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI
OCHRONY ŚRODOWISKA
Przy sporządzaniu ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania uwzględniono przepisy odrębne
dotyczące ochrony środowiska, przyrody, dóbr kultury, itp. Dotyczy to spełnienia wymogów ochrony jakości środowiska
w zakresie standardów emisyjnych, jakości powietrza, standardów akustycznych.
Ochrona gleb
Na obszarze objętym planem nie występują grunty, które wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do
spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i leśnych [20].
Ochrona lasów
Na obszarze opracowania nie występują lasy.
Ochrona wód
Przewiduje się zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub indywidualnych ujęć wód podziemnych. Ścieki
odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej, a do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie
ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych. Ustalono ponadto zakaz magazynowania materiałów mogących
powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu oraz nakaz wykonania
zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla dojazdów, parkingów i placów
zgodnie z przepisami odrębnymi. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustalono
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji deszczowej,
dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.
Ochrona kopalin
Na obszarze opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin.
Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustalono strefę „OW” obserwacji i ochrony
archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu, obejmującą zewidencjonowane stanowiska archeologiczne wpisane do
wojewódzkiej ewidencji zabytków, w której obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych w formie
nadzoru archeologicznego w przypadku realizacji robót ziemnych lub dokonania zmiany dotychczasowej działalności
wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu.
10.2.

OCENA STRUKTURY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ
Proponowana w ustaleniach projektu planu miejscowego struktura funkcjonalno-przestrzenna uwzględnia
wymogi ochrony środowiska, a także jest zgodna z potrzebami funkcjonalnymi i zamierzeniami gminy.
Podstawowym celem dokumentu jest określenie przeznaczenia terenu na cele zabudowy zagrodowej
i mieszkaniowej jednorodzinnej. Projektowana zabudowa nie wprowadza radykalnych zmian w strukturze przestrzennej
całej gminy. Pojawienie się nowej zabudowy oraz pojazdów mechanicznych spowoduje wzrost zagospodarowania terenu
w obrębie istniejącej strefy aktywności gospodarczej gminy.
Przyjęty kierunek zagospodarowania przestrzennego terenów jest zgodny ze strukturą funkcjonalno-przestrzenną
gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice [15].
Obszar objęty projektem planu miejscowego został zaliczony do terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
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11. WNIOSKI
11.1.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNE
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARÓW NATURA 2000
Realizacja ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi
Siedlce, gmina Sędziejowice, nie wywoła znaczących oddziaływań na obszary objęte ochroną prawną, w tym przedmiot
i cele ochrony obszarów Natura 2000 oraz ich integralność i spójność z powodu braku form ochrony przyrody na obszarze
objętym planem miejscowym.
Nie mniej każde ustalenie planu będzie miało wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów
środowiska przyrodniczego. Będzie on krótkotrwały, długotrwały, bezpośredni, pośredni, stały, często pozytywny.
Plan wprowadza szereg ustaleń (rozwiązań) zapewniających ochronę elementów środowiska przyrodniczego:
− wzbogacenie terenów biologicznie czynnych (poprawa bilansu terenów zieleni) m.in. poprzez: ograniczenie
powierzchni terenów uszczelnionych na terenach przewidzianych pod zabudowę na rzecz powierzchni
biologicznie czynnych, określony udział powierzchni biologicznie czynnej, co zapewnia zachowanie pokrywy
glebowej na znacznym obszarze, a także wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej o charakterze ochronnym,
izolacyjnym, ozdobnym,
− ochronę wód powierzchniowych i podziemnych m.in. poprzez: zakaz magazynowania materiałów mogących
powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach nieizolowanych od powierzchni terenu, nakaz
wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla
dojazdów, parkingów i placów zgodnie z przepisami odrębnymi, docelowe odprowadzenie ścieków do
kanalizacji sanitarnej, a do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do
szczelnych zbiorników bezodpływowych,
− ochronę powietrza atmosferycznego poprzez zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody
użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii
o mocy nieprzekraczającej 100 kW.,
− ochronę powierzchni ziemi m.in. poprzez: ograniczanie uszczelniania terenu, ustalając minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej, co przyczyni się do bezpośredniego zasilania wód gruntowych danej
zlewni,
− racjonalne gospodarowanie odpadami poprzez nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie
z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
− racjonalne zagospodarowanie mas ziemnych poprzez nakaz wykorzystania mas ziemnych o dopuszczalnej
zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na
terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom
oraz dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi.
W ustaleniach planu zaproponowano także rozwiązania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych
oddziaływań na środowisko dotyczących:
− ochrony przed hałasem i zapewnienia standardu akustycznego poprzez nakaz zachowania dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych, na terenie oznaczonych symbolami
RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej i MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W kwestii zapobiegania i ograniczania innym skutkom zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałaniu poważnym
awariom zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [16], nie wolno budować tu zakładów
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia występowania poważnych awarii.
Wprowadza się ponadto zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Dopuszczenie lokalizacji
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie może wpłynąć negatywnie na
kształtowanie jakości środowiska. Dla takich przedsięwzięć powinien zostać wykonany raport o oddziaływaniu
ww. przedsięwzięcia na środowisko, który określi zasięg negatywnego oddziaływania na komponenty środowiska
i skuteczne sposoby jego przeciwdziałania.
11.2.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W PROJEKCIE
PLANU MIEJSCOWEGO
Przyjęte w projekcie planu miejscowego rozwiązania nie naruszają zapisów zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice [15]. Szczegółowa ocena ustaleń projektu planu
miejscowego wykazała, że przyjęte rozwiązania dotyczące ochrony środowiska są właściwe, zgodne z obowiązującym
prawem i zapewniające rozwój zrównoważony.
Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz
integralność tych obszarów (obszar objęty planem miejscowym nie znajduje się w granicach tych obszarów) nie
zachodziła konieczność przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego
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planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice. Podczas sporządzania
projektu dokumentu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
11.3.

PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU
ORAZ
CZĘSTOTLIWOŚCI
JEJ
PRZEPROWADZANIA
Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Urząd Gminy Sędziejowice.
Zgodnie ze swoimi kompetencjami powinien monitorować bieżący stan zagospodarowania przestrzeni gminy oraz
wszelkich niekorzystnych zjawisk mających wpływ na jakość środowiska przyrodniczego, czy rozwój gminy.
Skutki realizacji postanowień projektowanego dokumentu podlegają też ocenom i analizom prowadzonym
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji
Ochrony Środowiska [27].
Kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody
prowadzi na terenie m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowy Instytut Geologiczny
monitorując na bieżąco poszczególne komponenty środowiska, takie jak: powietrze, wody, gleby, klimat akustyczny,
promieniowanie elektroenergetyczne i inne w zakresie określonym w przepisach szczególnych.
Niezależnie od ww. instytucji Wójt Gminy zobowiązany jest przeprowadzać okresowe kontrole przestrzegania
prawa środowiska, a w konsekwencji ich przeprowadzenia, wskazane wnioski, uwagi i zalecenia przyczynią się do
uzupełnienia ewentualnych uchybień w tym zakresie a tym samym poprawy stanu środowiska na danym terenie.
Ponadto kontrole przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym wykorzystaniu zasobów
przyrody prowadzą instytucje do tego powołane.
Po zrealizowaniu ustaleń planu miejscowego, proponuje się monitoring z zastosowaniem metody wskaźnikowej:
− ilość podłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku (raz na rok),
− zużycie wody – raz na rok,
− system unieszkodliwiania ścieków (2 razy w roku),
− przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających w przypadku zrzutu oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych (2 razy w roku),
− ilość wytworzonych odpadów – raz na rok.
Przy przeprowadzaniu analiz i monitorowaniu skutków realizacji ustaleń planu możliwe jest wykorzystanie
sporządzonych uprzednio prognoz, raportów i ocen oddziaływania na środowisko. Dokumenty te stanowią istotne
źródło danych niezbędne do analizy środowiska na danym terenie.
11.4.

INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO
Gmina Sędziejowice nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [17].
12. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Podstawę prawną wykonania niniejszej prognozy stanowi Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice.
Podstawę prawną wykonania samej prognozy stanowią:
− 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 [17],
− ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. [18],
a także dyrektywy unijne.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [17] prognoza oddziaływania na
środowisko stanowi jeden z etapów przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Celem prognozy opracowanej dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice jest identyfikacja i ocena skutków oddziaływania ustaleń
projektu planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz
we wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, środowisko kulturowe, zabytki i dobra materialne,
będących potencjalnym wynikiem realizacji projektowanego zagospodarowania przestrzeni.
W prognozie oddziaływania na środowisko, w oparciu o wykonane opracowania dotyczące charakterystyki
i stanu środowiska przedmiotowego terenu, dokonano identyfikacji najważniejszych uwarunkowań ekofizjograficznych
na obszarze objętym projektem planu zagospodarowania przestrzennego na tle uwarunkowań przyrodniczych w skali
gminy i w skali regionalnej.
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W wyniku analiz wskazuje się istotne potencjalne konflikty miedzy użytkownikami przestrzeni, realizację
założonych celów ekologicznych i ich wpływ na elementy środowiska, świat zwierzęcy i roślinny oraz krajobraz we
wzajemnym ich powiązaniu, warunki życia i zdrowia ludzi, a także możliwości rozwiązań planistycznych
najkorzystniejszych dla środowiska.
Pełen zakres niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko oraz stopień szczegółowości informacji zawartych
w opracowaniu został uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łasku oraz z Regionalnym
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.
W prognozie dokonano przede wszystkim:
− analizy uwarunkowań przyrodniczych i oceny stanu środowiska,
− analizy celów ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
istotnych z punktu widzenia projektowanego dokumentu oraz sposobów, w jakich te cele i inne problemy
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania projektu miejscowego planu,
− oceny przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko skutków realizacji ustaleń planu, w tym:
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe,
stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne,
− oceny rozwiązań eliminujących lub ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko realizacji
ustaleń planu,
Celem planu miejscowego jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów na obszarze objętym
projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina
Sędziejowice.
Zakres ustaleń planu wynika z Uchwały Nr XXVIII/225/17 Rady Gminy Sędziejowice z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we
wsi Siedlce, gmina Sędziejowice.
Plan miejscowy składa się z treści uchwały oraz integralnych części:
1) rysunku planu, zatytułowanego „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we
wsi Siedlce, gmina Sędziejowice” wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Sędziejowice – w skali 1:1000 – załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcia Rady Gminy Sędziejowice w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożonego do publicznego wglądu, stanowiące
załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcia Rady Gminy Sędziejowice o sposobie realizacji zapisanych w planie zadań z zakresu
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania należących do zadań własnych gminy, stanowiące
załącznik nr 3.
Na obszarze objętym miejscowym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczony symbolem
RM;
2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczony symbolem MN;
3) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW.
Przy wykonaniu prognozy uwzględniono dokumenty, które zostały opracowane na różnych poziomach:
wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. W dokumentach tych ważne miejsce zajmują zagadnienia ochrony
środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Są to m.in. dokumenty Unii Europejskiej regulujące sprawy związane z wprowadzaniem w życie koncepcji
zrównoważonego rozwoju oraz zasady ochrony środowiska do polityk krajowych, dokumenty na szczeblu krajowym
(m.in.: Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych),
na szczeblu regionalnym (Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 r., Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa łódzkiego, programy ochrony powietrza), także dokumenty gminne (Studium uwarunkowania
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziejowice, Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Sędziejowice na lata 2014-2017, z perspektywą do roku 2021 i inne).
Przy opracowaniu prognozy zastosowano metody opisowe dotyczące charakterystyki środowiska oraz
wykorzystano dostępne wskaźniki stanu środowiska. Uwzględniono także informacje zawarte w obowiązującym
Studium [15], prognozach oddziaływań na środowisko sporządzonych dla przyjętych dokumentów powiązanych
z obszarem objętym planem miejscowym, a także innych dokumentach regionalnych i lokalnych, odnoszących się
bezpośrednio i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
Przedstawiono także rozwiązania przestrzenne w aspekcie ochrony środowiska oraz inne zawarte w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Do najważniejszych zasad zapisanych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice, a mających wpływ na środowisko i krajobraz terenu objętego projektem
planu należą zasady w zakresie:
− zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu,
− zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
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− wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych,
− modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.
Prognoza składa się z trzynastu części, w tym siedmiu części merytorycznych (rozdziały od 5 do 11).
W rozdziale 5 omówiono położenie obszaru w ponadlokalnym systemie powiązań przyrodniczych. Omówiono
istniejące zainwestowanie i użytkowanie obszaru objętego miejscowym planem. Następnie scharakteryzowano
poszczególne elementy środowiska przyrodniczego we wzajemnym, w tym m.in.: rzeźbę terenu, wody powierzchniowe
i podziemne, gleby, szatę roślinną, świat zwierzęcy, warunki klimatyczne.
Określono również stan środowiska przyrodniczego istotny z punktu widzenia omawianego obszaru, w tym
jakość wód podziemnych, powietrza atmosferycznego, klimatu akustycznego.
Obszar objęty projektem planu miejscowego o powierzchni 4,54 ha obejmuje tereny położone w miejscowości
Siedlce. W granicach obszaru znajduje się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rolnicze.
Obszar opracowania sąsiaduje przede wszystkim z terenami zabudowy zagrodowej i terenami zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i terenami rolniczymi. W sąsiedztwie obszaru przebiega droga powiatowa nr 2306E.
Obszar objęty planem miejscowym posiada częściowe uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej. Istniejące
tereny zabudowy zagrodowej i usługowej wyposażone są w sieć wodociągową i elektroenergetyczną. Obsługa
komunikacyjna realizowana jest bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2306E oraz dróg dojazdowych.
Pod względem geomorfologicznym teren stanowi fragment wysoczyzny morenowej o wysokości ok. 168-169 m
n.p.m..
Obszar objęty projektem planu położony jest w dorzeczu Grabi – jednego z większych dopływów Warty. Na
obszarze opracowania brak jest cieków i zbiorników wodnych. Główną warstwę wodonośną stanowią utwory piaszczyste
i żwirowe. Pierwszy poziom wód podziemnych zalega na głębokości poniżej 2,0 m p.p.t. Obszar objęty projektem planu
położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
Zgodnie z ewidencją gruntów na analizowanym obszarze występują grunty orne klasy VI. Grunty klasy VI nie
wymagają uzyskania zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze
zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [20].
Analizowany obszar jest częściowo zagospodarowany oraz pozostaje w użytkowaniu rolniczym, a tym samym nie
przedstawia większej wartości z przyrodniczego punktu widzenia. Obszar ten obejmuje przede wszystkim tereny
zabudowy zagrodowej, co w pewnym stopniu ogranicza udział tego obszaru w niektórych procesach przyrodniczych
(związanych np. z migracją organizmów żywych) i zmniejsza ciągłość środowiska przyrodniczego. Świat zwierzęcy
obszaru opracowania jest typowy dla obszarów nizinnych. Zainwestowanie przestrzeni oraz postępująca urbanizacja
ograniczyły faunę do gatunków pospolitych, najlepiej przystosowanych do takich warunków życia. Są to głównie drobne
ssaki, ptaki i owady. Rolnicze użytkowanie terenów może wiązać się z występowaniem organizmów zamieszkujących
otwarte przestrzenie.
W granicach obszaru objętego planem miejscowym zlokalizowane są strefy „OW” obserwacji i ochrony
archeologicznej.
Gmina Sędziejowice położona jest w granicach jednolitej części wód podziemnych JCWPd nr 83. Zgodnie
z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan JCWP określono jako słaby. Tym samym istnieje ryzyko nieosiągnięcia
celów środowiskowych (dobrego stanu chemicznego i dobrego stanu ilościowego).
Obszar objęty planem miejscowym położony jest w granicach JCWP Grabia od Dopływu z Anielina do ujścia
stanowiąca naturalną część wód część wód. Zgodnie z ustaleniami „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Odry”, zatwierdzonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., stan JCWP określono jako zły.
Przyczyną zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych jest brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest
dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych.
Rozpoznanie przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na poziomie krajowym: utworzenie
krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji pod kątem zmian
hydromorfologicznych, opracowanie dobrych praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych wraz
z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód powierzchniowych.
W wyniku pomiarów wód Grabi w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Grabia – Zamość” w 2014 r. stan/potencjał
ekologiczny określono jako „umiarkowany”.
Potencjalne źródła zanieczyszczenia atmosfery w rejonie obszaru opracowania to emisja zanieczyszczeń
komunikacyjnych z drogi powiatowej przebiegającej w rejonie granic obszaru, emisja zanieczyszczeń pochodzących ze
sprzętu rolniczego i sektora komunalno-bytowego.
W sąsiedztwie obszaru opracowania przebiega droga powiatowa nr 2306E, dla której nie prowadzono pomiarów
natężenia ruchu i poziomu hałasu.
W granicach obszaru objętego projektem planu nie znajdują się jednak napowietrzne linie elektroenergetyczne.
Obszar planu nie jest zagrożony występowaniem zjawisk powodziowych, nie jest także narażony na procesy
osuwania się mas ziemnych.
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W przypadku braku realizacji ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice, istnieje ryzyko braku realizacji kierunków zagospodarowania
przestrzennego przyjętych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Sędziejowice [15]. Studium określa politykę przestrzenną gminy, w tym także lokalne zasady zagospodarowania
przestrzennego. Obszar objęty projektem planu miejscowego został zaliczony do terenów zabudowy zagrodowej
i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z ustaleniami Studium [15] istniejący stan zainwestowania
wykazuje niedobór terenów zabudowy mieszkaniowej, dlatego w celu zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej
wskazano nowe tereny przeznaczone pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny zagospodarowane
wymagają uzupełnienia struktury przestrzennej poprzez wypełnienie luk w pasmach zabudowy, porządkowanie
przestrzeni oraz tworzenie lokalnych wnętrz urbanistycznych. Konieczne jest kształtowanie nowych terenów zabudowy
mieszkaniowej z uwzględnieniem przestrzeni publicznych stanowiących miejsca integracji społecznej w ramach funkcji
rozrywkowej, wypoczynkowej, rekreacyjnej i usługowej. Ponadto konieczne może być wyznaczenie ciągów
komunikacyjnych zapewniających dostęp do nowych terenów zabudowy z uwzględnieniem ich właściwego powiązania
z zewnętrznym układem drogowym. Zabudowa zagrodowa stanowi dominującą strukturę kształtującą przestrzeń gminy,
dla której przewiduje się zachowanie istniejącego zagospodarowania oraz sukcesywne uzupełnianie w ramach pasm
zabudowy, Ze względu na stopniowe zastępowanie zabudowy zagrodowej zabudową mieszkaniową oraz specjalizację
istniejących gospodarstw rolnych nie przewiduje się konieczności wyznaczania nowych terenów. Ze względu na
zlokalizowanie zabudowy zagrodowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz nierzadko znaczne oddalenie od centrów
miejscowości, konieczne jest wprowadzenie funkcji uzupełniającej w postaci zabudowy usługowej. Przedmiotem planu
miejscowego jest ustalenie przeznaczenia terenów pod lokalizację terenu zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz terenów komunikacji
zgodnie z ustaleniami Studium [15]. Obszar objęty projektem planu jest jedynie częściowo zagospodarowany, stąd
konieczność wprowadzenia kompleksowych regulacji dla przedmiotowego obszaru. Plan miejscowy poprzez jego
uchwalenie, jako akt prawa miejscowego określi zasady zagospodarowania terenu z preferencją dla dalszego rozwoju
funkcji produkcyjnych z uwzględnieniem koniecznych rozwiązań w zakresie obsługi komunikacyjnej i ochrony terenów
zieleni. Ponadto plan miejscowy wprowadzi nowe ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska wynikające z
obowiązujących przepisów prawnych. Projekt dokumentu zawiera szereg ustaleń dotyczących eliminacji lub ograniczenia
negatywnych oddziaływań na środowisko.
W granicach obszaru objętego projektem planu miejscowego nie występują obszary lub obiekty podlegające
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [22]. Stąd nie przewiduje się wystąpienia
problemów dotyczących obszarów podlegających ochronie, w tym obszarów Natura 2000.
Przeprowadzona analiza uwarunkowań pozwoliła zidentyfikować istotne problemy ochrony środowiska, istotne
z punktu widzenia realizacji ustaleń planu. Wynikają one głównie z zanieczyszczeń obszarowych generowanych przez
rolnictwo oraz zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych na skutek intensywnego użytkowania
gospodarczego, przekroczeń wymaganych prawem norm jakości powietrza atmosferycznego.
W następnym w rozdziale omówiono podstawowe cele ochrony środowiska, formułowane na szczeblu
międzynarodowym, krajowym i lokalnym, m.in. w takich dokumentach i opracowaniach jak: Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 oraz dokumentach strategicznych dla województwa łódzkiego i gminy Sędziejowice.
Na etapie prognozy brak jest podstaw do określenia znaczących oddziaływań na środowisko realizacji ustaleń
planu miejscowego, choć nigdy nie można wykluczyć takich oddziaływań. W rozdziale 9 przedstawiono przewidywane
oddziaływanie projektu ustaleń planu na środowisko.
W pierwszej kolejności oceniono wpływ proponowanych rozwiązań na obszary cenne przyrodniczo objęte
ochroną prawną, w tym na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz na integralność tego obszaru. Obszar
objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina
Sędziejowice położony jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. [22]
i projektowane tu zagospodarowanie nie będzie miało wpływu na te obszary.
.Następnie przeprowadzono analizę przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko, w tym na:
różnorodność biologiczną oraz zmiany pokrywy roślinnej i świata zwierzęcego, wody powierzchniowe i podziemne,
powietrze atmosferyczne, powierzchnię ziemi łącznie z glebą, krajobraz, klimat (w tym klimat akustyczny), zabytki,
zdrowie ludzi i dobra materialne oraz pola elektromagnetyczne.
Z punktu widzenia projektowanego dokumentu oddziaływanie na środowisko odbywać się będzie na etapie
inwestycyjnym, jak i eksploatacyjnym na następujące komponenty środowiska:
− Przekształcenie szaty roślinnej będzie stosowne do projektowanego zainwestowania. Zgodnie z ustaleniami
planu miejscowego nie należy spodziewać się znaczących i niekorzystnych przekształceń szaty roślinnej.
Powierzchnia obszaru z przyrodniczego punktu widzenia nie jest szczególnie cenna – są one dość mocno
zmienione przez człowieka (dominacja gatunków uprawnych), nie występują tu żadne chronione czy rzadkie
gatunki. Wobec powyższego przewiduje się, że planowane przeznaczenie terenów pod zabudowę zagrodową
i mieszkaniową wraz z towarzyszącą infrastrukturą spowoduje relatywnie niskie straty przyrodnicze.
W projekcie ustaleń planu przewiduje się ograniczenie powierzchni terenów uszczelnionych na rzecz
powierzchni biologicznie czynnych, obsadzonych zielenią. Aby zachować prawidłowe funkcjonowanie
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elementów środowiska przyrodniczego ustala się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
wynoszącej 30% powierzchni działki na terenach zabudowy zagrodowej i terenach zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Realizacja ustaleń planu miejscowego może wpłynąć w sposób bezpośredni i stały na warunki bytowania
drobnej zwierzyny. Pojawienie się zabudowy na terenach rolnych może zakłócić dotychczasowe bytowanie
zwierząt, które mają w nim swoje siedliska. Wprowadzenie bariery, jaką stanowić będzie zabudowa wraz
z ogrodzeniami, może przerwać istniejące obecnie w otwartej przestrzeni ciągi migracyjne zwierząt.
Na obszarze objętym planem miejscowym nie występują zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia
wynikające z występowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, takich jak np. obszary
szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych. Zagrożeniem dla ludzi i dóbr
materialnych może być wystąpienie coraz częściej pojawiających się niekorzystnych zjawisk
meteorologicznych, m.in.: burz, huraganów, deszczy nawalnych.
W wyniku realizacji ustaleń planu nie należy spodziewać się znaczących wpływów na jakość wód
powierzchniowych i podziemnych. Przewiduje się zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej lub
indywidualnych ujęć wód podziemnych, co jest istotne z punktu widzenia ochrony zasobów wód
podziemnych. Odprowadzanie ścieków odbywać się będzie docelowo do sieci kanalizacyjnej (do oczyszczalni
ścieków zlokalizowanej poza terenem objętym planem). Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopuszcza
się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych, z których ścieki będą wywożone
przez koncesjonowanego przewoźnika do oczyszczalni ścieków. W ustaleniach planu wprowadzono ponadto
zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach
nieizolowanych od powierzchni terenu, nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków
i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla dojazdów, parkingów i placów zgodnie z przepisami
odrębnymi.
Na skutek realizacji ustaleń planu nie prognozuje się znaczącego wzrostu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego. Ze względu na ochronę powietrza wprowadza się zaopatrzenie w ciepło dla celów
grzewczych i ciepłej wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, z dopuszczeniem wykorzystania
odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW..
Realizacja projektowanych obiektów kubaturowych będzie powodować przekształcenia powierzchni ziemi,
naruszenie profilu glebowego, wykonywanie wykopów, przemieszczanie mas ziemnych o charakterze
oddziaływania bezpośrednim, pośrednim i stałym stosownie do powierzchni obiektów kubaturowych czy
miejsc postojowych. Istotnym zjawiskiem będzie także uszczelnienie powierzchni ziemi w obrębie części
terenów w sąsiedztwie powstających obiektów. Trwałe uszczelnienie nastąpi także w przypadku budowy
nowych dróg, dojść i dojazdów. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej na terenach komunikacji
zmniejszy zasięg przekształcenia powierzchni ziemi w ich otoczeniu.
Pozytywnie na walory krajobrazowe wpłyną zapisy planu w zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego.
Zagospodarowanie obszaru objętego planem nie wpłynie na zasoby naturalne.
Realizacja ustaleń planu miejscowego nie spowoduje negatywnych oddziaływań na zabytki i dobra
materialne. Zapisy w ustaleniach planu wprowadzają zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej, tak by zachować prawidłowe funkcjonowanie elementów środowiska
kulturowego. W zakresie ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustalono strefę „OW”
obserwacji i ochrony archeologicznej, zgodnie z rysunkiem planu, obejmującą zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków, w której obowiązuje nakaz przeprowadzenia
badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego w przypadku realizacji robót ziemnych lub
dokonania zmiany dotychczasowej działalności wiążącej się z naruszeniem struktury gruntu. Dzięki tym
działaniom każda realizacji inwestycji przyczyni się do zbadania zasobów kulturowych i ewentualnego
podjęcia odpowiednich zabiegów zabezpieczających. Nowe przedsięwzięcia, z uwagi na lokalizację oraz
charakter oddziaływania na środowisko nie będą miały wpływu na zabytki chronione znajdujące się na
obszarach sąsiednich.
W ustaleniach planu wprowadza się obowiązek ochrony przed hałasem i zapewnienie standardu
akustycznego. Na obszarze objętym planem znajdują się tereny podlegające ochronie akustycznej, dla których
ustala się obowiązek zachowania określonych w przepisach odrębnych, dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku jak dla terenów zabudowy zagrodowej oraz jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Skutkiem realizacji ustaleń planu będzie pojawienie się nowych źródeł hałasu nieuchronnie
związanych z urbanizacją. Zmiana użytkowania związana z wprowadzeniem zabudowy zagrodowej
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nie będzie negatywnie oddziaływać na kształtowanie lokalnego
klimatu akustycznego. Dominował tu będzie hałas komunalno-bytowy.
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych na obszarze objętym planem miejscowym ograniczy się do
oddziaływania urządzeń domowych.
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Każde ustalenia planu będą miały wpływ na stan i funkcjonowanie poszczególnych elementów środowiska
przyrodniczego. Będą one krótkotrwałe, długotrwałe, bezpośrednie, pośrednie, stałe, często pozytywne. Plan wprowadza
szereg ustaleń (rozwiązań) zapewniających ochronę elementów środowiska przyrodniczego:
− wzbogacenie terenów biologicznie czynnych (poprawa bilansu terenów zieleni) m.in. poprzez: ograniczenie
powierzchni terenów uszczelnionych na terenach przewidzianych pod zabudowę na rzecz powierzchni
biologicznie czynnych, określony udział powierzchni biologicznie czynnej, co zapewnia zachowanie pokrywy
glebowej na znacznym obszarze, a także wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej o charakterze ochronnym,
izolacyjnym, ozdobnym,
− ochronę wód powierzchniowych i podziemnych m.in. poprzez: W ustaleniach planu wprowadzono ponadto
zakaz magazynowania materiałów mogących powodować zanieczyszczenie środowiska w miejscach
nieizolowanych od powierzchni terenu oraz nakaz wykonania zabezpieczenia przed przenikaniem ścieków
i innych zanieczyszczeń do gruntu i wód dla dojazdów, parkingów i placów zgodnie z przepisami
odrębnymi, docelowe odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej, do czasu budowy kanalizacji
sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych,
zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na własnym terenie lub ich odprowadzanie do kanalizacji
deszczowej, dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami
odrębnymi,
− ochronę powietrza atmosferycznego poprzez zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody
użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła, z dopuszczeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii
o mocy nieprzekraczającej 100 kW.,
− ochronę powierzchni ziemi m.in. poprzez: ograniczanie uszczelniania terenu, ustalając minimalny udział
powierzchni biologicznie czynnej, co przyczyni się do bezpośredniego zasilania wód gruntowych danej
zlewni,
− racjonalne gospodarowanie odpadami poprzez nakaz gromadzenia i zagospodarowania odpadów zgodnie
z regulaminem utrzymania porządku i czystości w gminie oraz przepisami odrębnymi,
− racjonalne zagospodarowanie mas ziemnych poprzez nakaz wykorzystania mas ziemnych o dopuszczalnej
zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie lub w ziemi, uzyskanych w wyniku prac ziemnych na
terenach ich powstawania do ukształtowania terenu, w tym dla urządzania zieleni towarzyszącej inwestycjom
oraz dopuszczenie usuwania nadmiarów mas ziemnych poza obszar planu zgodnie z przepisami odrębnymi.
W ustaleniach planu zaproponowano także rozwiązania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych
oddziaływań na środowisko dotyczących:
− ochrony przed hałasem i zapewnienia standardu akustycznego poprzez nakaz zachowania dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach odrębnych, na terenie oznaczonych symbolami
RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej i MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W kwestii zapobiegania i ograniczania innym skutkom zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałaniu poważnym
awariom zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [16], nie wolno budować tu zakładów
stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenia występowania poważnych awarii.
Wprowadza się ponadto zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko określonych w przepisach odrębnych z wyjątkiem inwestycji celu publicznego. Dopuszczenie lokalizacji
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko nie może wpłynąć negatywnie na
kształtowanie jakości środowiska. Dla takich przedsięwzięć powinien zostać wykonany raport o oddziaływaniu
ww. przedsięwzięcia na środowisko, który określi zasięg negatywnego oddziaływania na komponenty środowiska
i skuteczne sposoby jego przeciwdziałania.
W części 11 odniesiono się do rozwiązań w stosunku do rozwiązań zawartych w planie miejscowym oraz
zagadnień dotyczących przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu
oraz częstotliwości jej przeprowadzania.
Ze względu na brak znaczących oddziaływań na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000 oraz
integralność tych obszarów (obszar objęty planem miejscowym nie znajduje się w granicach tych obszarów) nie
zachodziła konieczność przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych w projekcie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice. Podczas sporządzania
projektu dokumentu nie napotkano na trudności wynikające z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Po zrealizowaniu ustaleń planu miejscowego, proponuje się monitoring z zastosowaniem metody wskaźnikowej:
− ilość podłączonych budynków do sieci kanalizacyjnej w ciągu roku (raz na rok),
− zużycie wody – raz na rok,
− system unieszkodliwiania ścieków (2 razy w roku),
− przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających w przypadku zrzutu oczyszczonych wód opadowych
i roztopowych (2 razy w roku),
− ilość wytworzonych odpadów – raz na rok.
Gmina Sędziejowice nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami innych państw i nie przewiduje się transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
28

Reasumując, realizacja ustaleń planu nie powinna przyczynić się do pogorszenia jakości środowiska, a tym samym
problemów dalszego utrzymania istniejących walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru objętego projektem
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Siedlce, gmina Sędziejowice.
Można uznać, iż przy mało zróżnicowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej obszaru przedstawiony projekt
ustaleń planu wskazuje na racjonalny sposób użytkowania i zagospodarowania analizowanych terenów. Umożliwi dalszy
rozwój wsi Siedlce, a jednocześnie przyczyni się do ograniczenia niekontrolowanej presji antropogenicznej na tereny
rolne, która często wiąże się z umniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej i niekorzystnymi zmianami w krajobrazie.
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