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1. Wiadomości ogólne 

1.1.  Wstęp 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest elementem procedury oceny oddziaływania na środowisko planu. 

Rolą tego opracowania jest minimalizacja szkodliwych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze, które mogą zachodzić w wyniku realizacji ustaleń planu, a także 

uzasadnienie decyzji przestrzennych podjętych w planie. 

Celem prognozy jest ocena projektu miejscowego planu zagospodarowanie 

przestrzennego w aspekcie ochrony zasobów naturalnych środowiska przyrodniczego i 

przedstawienie przewidywanych przekształceń środowiska i warunków życia ludzi w 

wyniku realizacji projektu planu. Integralną częścią opracowania prognozy jest rysunek. 

1.2.  Zakres powierzchniowy prognozy 

Niniejszą prognozę sporządza się na potrzeby projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Wolbórz w miejscowości 

Swolszewice Duże. Teren opracowania obejmuje obszar określony w uchwale Nr 

XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 21.06.2012 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Wolbórz dla terenu położonego w miejscowości Swolszewice Duże. Powierzchnia 

opracowania wynosi ok. 122,5 ha i obejmuje tereny wiejskie prawie całkowicie 

użytkowane rolniczo wraz z zabudowaniami mieszkalnymi i zagrodowymi oraz niewielkimi 

użytkami leśnymi. 

1.3.  Zakres przedmiotowy prognozy 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanego zgodnie z uchwałą 

Nr XXI/189/2012 Rady Miejskiej w Wolborzu z dnia 21.06.2012 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy 

Wolbórz dla terenu położonego w miejscowości Swolszewice Duże. 

Uchwalenie nowego planu miejscowego ma na celu uporządkowanie częściowo 

zagospodarowanej i zabudowanej przestrzeni wiejskiej oraz dostosowanie zapisów 

miejscowego prawa do obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wolbórz. 

Prognoza została sporządzona w zakresie określonym w Ustawie z dnia 3 października 2008 

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

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 
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1227). Zakres opracowania zmniejszono w aspekcie terenów górniczych oraz kopalin, 

granic narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz terenów zagrożonych osuwaniem 

się mas ziemnych, gdyż takie tereny i obiekty nie występują w obszarze opracowania. 

1.4.  Metodyka 

Przy sporządzaniu niniejszej prognozy posłużono się metodą analityczno-syntetyczną. 

Ocenę skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

na środowisko oparto na analizie potencjalnych zagrożeń wynikających z realizacji 

projektowanych zmian. Ze względu na specyfikę środowiska, na poszczególnych 

obszarach funkcjonalnych wyznaczonych w projekcie planu, wzięto pod uwagę przede 

wszystkim wpływ na warunki wodno-gruntowe, klimat akustyczny, zanieczyszczenie 

powietrza i na krajobraz.  

Następnie wskazano na poszczególnych obszarach funkcjonalnych, jakiego rodzaju 

oddziaływania na środowisko mogą mieć miejsce zarówno niekorzystne jak i korzystne 

(Załącznik 1).  

Brak szczegółowych materiałów dokumentacyjnych w skali odpowiadającej projektowi 

planu miejscowego, dotyczących występującej w analizowanym obszarze fauny i flory 

utrudnia bardzo dokładne sprecyzowanie wpływu realizacji ustaleń planu na te elementy 

środowiska, można jedynie wskazać, jakiego rodzaju konsekwencje mogą mieć miejsce.  

Wyniki oceny przedstawiono na mapie zaznaczając odpowiednimi kolorami potencjalny 

wpływ projektowanego przeznaczenia. Rysunek jest wizualizacją zróżnicowania presji 

zagospodarowania poprzez potencjalne oddziaływania. 

Wnioski do planu sformułowano w oparciu o zapewnienie podstawowego 

funkcjonowania i ochrony terenów najcenniejszych przyrodniczo na omawianym 

obszarze i w jego otoczeniu oraz zgodności projektu planu ze wskazaniami zawartymi w 

opracowaniu ekofizjograficznym. 

1.5.  Materiały wyjściowe 

Przy opracowywaniu posłużono się następującymi materiałami wyjściowymi: 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 

z późn. zm.) 
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• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony Środowiska 

Ustawy  o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 z późn. 

zm.) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Tekst jednolity (Dz. U. 2005, Nr 239, poz. 

2019 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, Nr 121, 

poz. 1266 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2005, Nr 228, poz. 

1947 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  

2012  r.  poz.  391 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2007 nr 19 poz. 115 z 

późn. zm.) 

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

nr 162 poz. 1568 z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, z późn. zm.) 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.  U.  z 2006  r.  Nr  89,  poz. 

625, z późn. zmian.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 510 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów 

niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 769 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Dz. U. 2003, Nr 1, poz.12 z późn. zm.) 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególni szkodliwych dla środowiska wodnego. Dz. U. Nr 137, poz. 984 z 

późn. zm) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 

sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883 z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a 

także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako 

obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r., Nr 77, poz. 510) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony 

gatunkowej roślin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 81) 

• Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (M.P. 

2009 nr 34 poz. 501) 

• Czarnecka H. i inni, 2005., Atlas podziału hydrograficznego Polski, Seria Atlasy i 

monografie IMGW Warszawa 

• Definicje pojęć z zakresu ochrony środowiska, 1993, GUS, Warszawa 

• Informacja o stanie środowiska na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu 

piotrkowskiego ziemskiego w roku 2008, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Łódź 

• Jaroszewski W., Marks L., Radomski A., 1985, Słownik geologii dynamicznej, 

Wydawnictwa Geologiczne 

• Kondracki J., 2009, Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 

• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, 2010, Uchwała Nr 

LX/1648/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 września 2010 roku, Łódź 

• Prognoza oddziaływania na środowisko do aktualizacji planu zagospodarowania 

przestrzennego województwa łódzkiego, 2009, Ekoefekt, Warszawa 

• Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Wolbórz na lata 

2010-2013 z perspektywą na lata 2014 - 2017  

• Program ochrony środowiska dla powiatu piotrkowskiego na lata 2008 – 2012 z 

perspektywą do 2015 roku, 2008, BBF Sp. z o.o., Poznań 
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• Program ochrony środowiska województwa łódzkiego na lata 2008 – 2011 z 

perspektywą na lata 2012 – 2015, 2007, Biuro Planowania Przestrzennego 

Województwa Łódzkiego, Łódź 

• Program Rozwoju Turystyki w Województwie Łódzkim na lata 2007 – 2020, 2007, PART, 

Warszawa – Łódź 

• Racinowski R., 1987, Wprowadzenie do fizjografii osadnictwa, PWN, Warszawa 

• Raporty o stanie środowiska w województwie łódzkim w latach 1999 - 2011, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Łódź 

• Richling A, Solon J., 1998, Ekologia krajobrazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 

• Richling A., Ostaszewska K. (red.), 2006, Geografia fizyczna Polski, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 

• Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2011 roku, 2012, Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Łódź 

• Richling A. (red.), 2007, Geograficzne badania środowiska przyrodniczego, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

• Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Wolbórz, 2008, Wolbórz 

• Strategia Rozwoju Powiatu Piotrkowskiego do 2015 roku, 2002, Rada Powiatu 

Piotrkowskiego, Piotrków Trybunalski 

• Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego na lata 2007-2020, 2006 Sejmik 

Województwa Łódzkiego uchwała Nr LI/865/2006, Łódź  

• Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolbórz 

• Szafer W., Zarzycki K., 1977, Szata roślinna Polski, PWN 

• Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

• Turkowska K., 2006, Geomorfologia regionu łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 

• Wojewódzki program małej retencji dla województwa łódzkiego, 2005, Biuro Studiów i 

Projektów Gospodarki Wodnej Rolnictwa BIPROMEL Sp. z o.o., Warszawa 

1.6.  Cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 

istotne z punktu widzenia niniejszego opracowania oraz sposoby, w jakich zostały 

uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest w 

Polsce poprzez odpowiednie akty prawne. Za jeden z najważniejszych spośród tych 

dokumentów należy uznać ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko na podstawie, której sporządzona została 
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niniejsza prognoza. Wyżej wymieniona ustawa jest częściowo wynikiem ustaleń na 

szczeblu międzynarodowym. Konwencja o Różnorodności Biologicznej sporządzona w Rio 

de Janeiro w dniu 5 czerwca 1992 roku w Artykule 14 wprowadza odpowiednie procedury 

wymagające wykonania oceny oddziaływania na środowisko projektów, które mogą 

mieć znaczenie dla różnorodności biologicznej. 

Z punktu widzenia niniejszego opracowania szczególnej wagi nabiera aspekt ekologiczny  

w planowaniu przestrzennym ujęty w Polityce Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012  

z perspektywą do roku 2016. Projektowany plan miejscowy powinien spełniać wymogi 

zawarte w tym dokumencie tj. kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną 

gospodarkę. Przez ład przestrzenny należy rozumieć sposób ukształtowania przestrzeni, 

który tworzy harmonijną całość. Nie należy przy tym zapominać o zasadzie 

zrównoważonego rozwoju, o której mówi Konstytucja RP w art. 5 - „Rzeczpospolita Polska 

(...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju". Kryteria 

zrównoważonego rozwoju zostały uwzględnione w projektowanym miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Rodzaj zaproponowanego rozwiązania jest kompromisem społeczno-ekologicznym, 

którego wypracowanie jest niezbędne by zachować środowisko przyrodnicze dla 

przyszłych pokoleń a jednocześnie podnieść atrakcyjność inwestycyjną omawianego 

obszaru i wykorzystać jego atut lokalizacyjny. Ustaleniem planistycznym projektu planu, 

związanym z aspektem przyrodniczym, jest utrzymanie możliwie jak największych 

powierzchni biologicznie czynnej w tym zachowanie części terenów rolnych, użytków 

leśnych oraz wskazanie części terenów, jako potencjalne miejsca dolesień oraz wskazanie 

terenów przeznaczonych pod tereny zieleni urządzonej. 

Najważniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw 

członkowskich są dyrektywy, wśród których jako najważniejsze należy wymienić: 

• dyrektywę Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikich 

ptaków (Dyrektywa Ptasia) 

• dyrektywę Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dyrektywa Siedliskowa) 

Obie dyrektywy są podstawą prawną tworzenia sieci NATURA 2000, której celem jest 

zachowanie zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i 

zwierząt w skali Europy. 

Realizacja postanowień projektu planu nie powinna wpłynąć negatywnie na obszary 

NATURA 2000, gdyż istniejące obszary NATURA 2000 oddalone są od terenu opracowania 
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o kilka i kilkadziesiąt kilometrów. Proponowane zagospodarowanie terenu niesie ze sobą 

niewielkie ryzyko oddziaływań. 

Oprócz ww. aktów prawnych na uwagę zasługują także: 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r.  

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dalej: 

dyrektywa SOOŚ) 

• dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków 

wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

naturalne (dalej: dyrektywa OOS) 

Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE „...jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 

środowiska i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w 

przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, 

poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu 

na środowisko niektórych planów i programów, które potencjalnie mogą powodować 

znaczący wpływ na środowisko". Dyrektywa nr 85/337/EWG dotyczy oceny wpływu 

wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. 

Z powyższego wynika, że cele ochrony środowiska na szczeblu międzynarodowym, 

miedzyczłonkowskim i krajowym zostały przynajmniej częściowo uwzględnione w planie 

zagospodarowania, dla którego sporządzona została niniejsza prognoza. Uwidacznia się 

to przede wszystkim w próbie zapisania jak najbardziej racjonalnych zasad kształtowania 

przestrzeni objętej planem. 

2. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu. 

Ze względu na charakter i niewielką skale zmian, jakie niesie ze sobą realizacja planu nie 

przewiduje się konieczności szczególnej analizy skutków postanowień przedmiotowego 

dokumentu. Oddziaływanie na środowisko, związane z planowanym przekształceniem 

terenu i wprowadzeniu zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej nie powinno zmienić się na 

tyle silnie by konieczne było wprowadzanie nowych narzędzi i metod obserwacji 

środowiska.  

Przede wszystkim powinno wiązać się z zastosowaniem przepisów zawartych w Ustawie z 

dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

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

1227 z późn. zm.).  
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Ustawa EIA reguluje przede wszystkim kwestie postępowania w zakresie ocen 

oddziaływania inwestycji na środowisko. Oczywiście zakładając, że zagospodarowanie 

przestrzenne niniejszego fragmentu wsi Swolszewice Duże zostanie przeprowadzone 

zgodnie z zapisami projektu miejscowego planu i nie będą lokalizowane tam obiekty 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których potrzebne jest sporządzenie 

raportu oddziaływania na środowisko, przeprowadzanie dodatkowych analiz nie będzie 

potrzebne. Zatem sprawdzanie, jakości środowiska, może odbywać się w ramach 

indywidualnych zamówień lub w ramach monitoringu środowiska województwa.  

Analizę skutków realizacji postanowień planu można wykonać w ramach oceny 

aktualności studium i planów sporządzanych przez Burmistrza Gminy Wolbórz. Obowiązek 

wykonywania analiz wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 647 z późn. zm). Należałoby tu zwrócić szczególną uwagę na 

realizację planu w zakresie urządzania zieleni, krajobrazu i zachowania powierzchni 

biologicznie czynnej ustalonej w planie.  

Ponad to, do wykonania analiz 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. Ocenę aktualności 

studium i planów powinno się sporządzać, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Z tą 

samą częstotliwością wykonywana byłaby analiza skutków realizacji postanowień planu, 

jeśli oczywiście nastałaby taka konieczność. 

3. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na 
środowisko. 

Realizacja założeń Planu nie przyniesie oddziaływania o zasięgu transgranicznym. Plan nie 

wprowadza zmian w skali, która mogłaby przynieść skutki środowiskowe poza granicami 

kraju. 

4. Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego rejonu 
objętego projektem planu. 

4.1.  Krótka charakterystyka poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego  

i kulturowego 

Położenie i rzeźba terenu 

Gmina Wolbórz położona jest w centralnej Polsce w województwie łódzkim. 

Administracyjnie należy do powiatu piotrkowskiego (rys. 1.).  Jednym z najważniejszych 

atutów gminy jest dogodne położenie przy drodze krajowej Nr 8 Warszawa - Wrocław - 

Katowice, pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim, a Piotrkowem Trybunalskim oraz bliskość 
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takich miast jak: Łódź (ok. 52 km.) czy Warszawa (ok. 135 km).  Gmina Wolbórz jest jedną z 

gmin nadpilicznych. W jej obrębie znajduje się 11 kilometrów linii brzegowej Zalewu 

Sulejowskiego. 

Powierzchnia gminy wynosi 151 km2. Liczba mieszkańców gminy ok. 7,7 tys. 

Sąsiednie gminy to: Będków i Ujazd - od północy, Tomaszów Mazowiecki - od wschodu 

Mniszków i Sulejów - od południa, Piotrków Trybunalski - od południowego-zachodu 

Moszczenica - od zachodu. 

 
Rysunek 1. Położenie gminy Wolbórz na tle powiatu piotrkowskiego i województwa łódzkiego, 

źródło: Internet. 
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Teren opracowania stanowi południowo-wschodni fragment gminy. Obszar objęty 

opracowaniem stanowią głównie tereny rolne oraz zabudowa mieszkaniowa  

i zagrodowa zlokalizowana głównie wzdłuż głównych dróg. 

Obszar Gminy Wolbórz położony jest w makroregionie Wzniesień Południowo-

mazowieckich będących składową Prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego. Pod 

względem hipsometrycznym wzniesienia te stanowią region przejściowy od Nizin 

Środkowopolskich do Wyżyn Małopolskich. Większość terenu gminy znajduje się w 

mezoregionie Równiny Piotrkowskiej. 

Tabela 1. Regionalizacja fizyczno-geograficzna Gminy Wolbórz. 
L.p. Jednostka Nazwa jednostki Symbol 
1 Prowincja Niż Środkowoeuropejski 31 
2 Podprowincja Niziny Środkowopolskie 318 
3 Makroregion Wzniesienia Południowo-mazowieckie 318.8 
4 Mezoregion Równina Piotrkowska 318.84 
1 Prowincja Wyżyny Polskie 42 
2 Podprowincja Wyżyna Małopolska 342 
3 Makroregion Wyżyna Przedborska 342.1 
4 Mezoregion Wzgórza Radomszczańskie 342.11 

 
Rysunek 2. Położenie gminy Wolbórz na tle podziału fizycznogeograficznego wg. Kondrackiego, 

źródło: Internet. 

Niewielki, południowo-wschodni fragment gminy znajduje się w mezoregionie Wzgórz 

Radomszczańskich wchodzących w skład Wyżyny Przedborskiej. Wzgórza 

Radomszczańskie są zachodnim przedłużeniem mezozoicznych struktur obrzeżenia Gór 
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Świętokrzyskich, zbudowanym z piaskowców kredowych i wapieni jurajskich, 

występujących niekiedy tuż przy powierzchni terenu. W znacznej części regionu 

przykrywają je czwartorzędowe utwory wodnolodowcowe i lodowcowe z kulminacjami w 

postaci pagórków kemowych.  

Współczesna rzeźba terenu gminy została ukształtowana głównie podczas trwania 

zlodowacenia środkowopolskiego, a szczególnie w okresie stadiału mazowiecko – 

podlaskiego (Warty). Procesy erozyjno-denudacyjne w późniejszym okresie przeobraziły 

rzeźbę lecz nie spowodowały zatarcia jej pierwotnego charakteru. 

Wysokości terenu opracowania wahają się w granicach planu od około 185 m na 

krańcach północnych do ok. 172-170 m w części środkowo-południowej . Deniwelacje 

obszaru osiągają nieco ponad 13 – 15 metrów, teren opada w kierunku zbiornika 

Sulejowskiego. Biorąc pod uwagę znaczną powierzchnię terenu opracowania różnice 

wysokości są ledwie zauważalne. 

Budowa geologiczna i grunty 

Obszar gminy obejmuje wschodni skraj Niecki Mogileńsko – Łódzkiej, która tworzy 

wydłużoną strefę synklinarną o pofałdowanej powierzchni.  Charakterystyczną  jej  cechą  

jest  występowanie  znacznych  miąższości  utworów kredowych  (margle,  wapienie,  

wapienie  margliste,  iły).  W południowej części gminy, występują utwory jurajskie w 

postaci iłowców, wapieni i margli. Obszar pozbawiony jest formacji trzeciorzędowych, 

bezpośrednio na osadach mezozoiku zalegają osady czwartorzędowe, głównie 

pleistoceńskie (20-80 m miąższości), które stanowią przede wszystkim utwory piaszczyste i 

piaszczysto-żwirowe. Najmłodsze osady (holoceńskie) reprezentują torfy, mułki, piaski i 

żwiry rzeczne zlokalizowane w obniżeniach terenu oraz dolinach rzecznych.  

Szkic geologiczno-inzynierski wskazuje, że teren opracowania posiada korzystne warunki 

dla budownictwa są to obszary gruntów spoistych, zwartych, półzwartych i 

twardoplastycznych, gruntów sypkich średniozagęszczonych, na których nie występują 

zjawiska geodynamiczne, a głębokość wody gruntowej nie przekracza 2 m. 

Surowce mineralne 

Analizowany teren nie został określony, jako perspektywiczna jednostka surowcowa 

(obszar perspektywiczny) oraz obszar prognostycznego występowania kopalin (prognozy).  

Potencjalnie, występujące tu zarówno piaski i żwiry lodowcowe jak i gliny zwałowe mogą 

być wykorzystywane.  

Wody powierzchniowe i podziemne 

Na terenie opracowania nie występuje sieć hydrograficzna w postaci stałych cieków 

natomiast cała powierzchnia gminy Wolbórz położona jest w obrębie zlewni Pilicy. W 
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południowowschodniej części gminy, blisko terenu opracowania, znajduje się Zbiornik 

Sulejowski (powierzchnia zbiornika wynosi 23,8 km, jego długość 23,5 km, a całkowita 

pojemność ok. 78,85 mln m3, maksymalna głębokość to 15 m, średnia 3,3 m). Zbiornik służy 

do regulacji odpływu wody poniżej zapory, jest wykorzystywany do hodowli ryb, a także 

do celów rekreacyjnych.  

Przez obszar gminy płyną rzeki: Wolbórka, Moszczanka oraz Goleszanka. Rzeka Wolbórka 

uchodzi do Pilicy, Moszczanka jest dopływem Wolbórki, natomiast Goleszanka dopływem 

Moszczanki. Część południowa gminy odwadniana jest przez drobny ciek bez nazwy 

uchodzący bezpośrednio do Zbiornika Sulejowskiego. Na terenie gminy prowadzone są 

badania czystości rzeki Wolbórki i Moszczanki w punkcie kontrolno-pomiarowym w 

Wolborzu.  

Dla gminy Wolbórz istotne znaczenie ma obecność zbiornika wód podziemnych GZWP Nr 

401 „Niecka Łódzka”, w którego zasięgu znajduje się cała gmina. Jest to zbiornik wód 

kredowych poziomu górnego i dolnego (Cr1). Wody porowo-szczelinowe kredy górnej 

występują w serii węglanowej, tj. górnokredowych marglach, wapieniach oraz 

piaskowcach wapnistych i gezowych. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 90 tys. m3/dobę. 

Średnia głębokość ujęć zbiornika waha się od 30-800 metrów.  

Warunki klimatyczne 

Warunki klimatyczne panujące w obszarze gminy należy uznać za względnie korzystne w 

zakresie potrzeb gospodarczych, a szczególnie korzystne w zakresie potrzeb rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej. Na terenie gminy występują dość korzystne warunki solarne 

wyróżniające się dość dużą ilością dni pogodnych, średnim zachmurzeniem, stosunkowo 

wysokim usłonecznieniem w ciągu roku.  

Przejściowość klimatu charakteryzuje się zmiennością pogody, szczególnie w okresie 

jesiennym i wczesnowiosennym. Przeważa tu w ciągu roku cyrkulacja zachodnia (20%), 

pozostałe kierunki wiatru stanowią: południowo-zachodni 11%, wschodni 10% oraz 

południowo-wschodni 10%. Na skutek cyrkulacji nad gminę napływają masy powietrza 

polarno morskiego (45%), polarno kontynentalnego (39%), arktycznego (10%), 

zwrotnikowego (0,5%) i  in. (5,5 %). Średnia prędkość wiatru wynosi 3,9 m/s. 

Okres wegetacyjny na obszarze gminy jest stosunkowo długi i wynosi ok. 215 dni/rok. 

Długość okresu bezprzymrozkowego wynosi ok. 166 dni. Układ temperatury w skali roku 

jest korzystny dla rozwoju roślin (dodatnie temperatury panują od marca do pierwszych 

dni listopada). Średnie temperatury wynoszą: dla lipca 18,9°C, dla stycznia -3,6°C, zaś 

roczna średnia temperatura 7,6°C.  



 15

Roczna suma opadów wynosi ok. 600 mm. Największe opady występują w lipcu (ok. 90 

mm), najniższe zaś w miesiącach zimowych (ok. 28 mm w lutym). Opady silne i bardzo silne 

występują rzadko, ok. 4-5 razy w roku. Zachmurzenie minimalne występuje we wrześniu, zaś 

maksymalne przypada na okres zimy.  

Duże znaczenie dla mieszkańców ma mikroklimat i bioklimat. Na terenie gminy przeważają 

tereny wysoczyznowe, pagórkowate charakteryzujące się korzystnymi warunkami klimatu 

lokalnego (dobre warunki termiczne, wilgotnościowe i przewietrzenia).  

Niekorzystne warunki wilgotnościowe i termiczne występują w dolinach rzecznych  (częste 

mgły, inwersja temperatur).  

Gleby 

Przydatność rolniczą gleb określają klasy bonitacyjne wyróżnione przez Szponara (2003) na 

podstawie następujących kryteriów: budowa profilu glebowego (typ i podtyp gleby, 

rodzaj, gatunek, miąższość poziomu próchnicznego i zawartość próchnicy, skład 

chemiczny gleby i jej odczyn, oglejenie, właściwości fizyczne); stosunki wilgotnościowe 

uwarunkowane położeniem w terenie; wysokość bezwzględna. 

Prawne regulacje dotyczące klasyfikacji gruntów rozwiązuje ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.  

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, Nr 121, poz. 1266 z późn. zm).  

Poważnym czynnikiem degradacji gleb jest ich nadmierne zakwaszenie i zubożenie w 

składniki pokarmowe, jak fosfor, potas i magnez. Przyczyną ubożenia gleb w składniki 

pokarmowe jest bardzo niskie i nieproporcjonalne zużycie nawozów mineralnych. Wpływ 

na to ma również zmniejszenie pogłowia zwierząt gospodarskich, co prowadzi do 

zmniejszenia ilości nawozów naturalnych, wprowadzanych do gleb. 

Konsekwencją budowy geologicznej jest występowanie na obszarze opracowania gleb 

klasy bonitacyjnej III, IV, IV, V i VI. Są to głównie gleby gliniasto-piaszczyste, także. Na 

etapie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagane 

jest uzyskanie zgody wyłączenia gleb klasy III z produkcji rolnej w trybie z dnia 3 lutego 

1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2004, Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.).  

Stan gleb na terenie objętym opracowaniem jest trudny do określenia, ponieważ brak jest 

szczegółowych badań nad ich jakością. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 

przyjąć typowy schemat zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi wzdłuż dróg, 

przekształcenia stanu fizycznego ich układu na terenach zurbanizowanych oraz 

wzbogacenie w związki azotu i fosforu gleb będących użytkowanych rolniczo. 
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Rysunek 3. Gleby klasy III, źródło mapa ewidencyjna 

Flora i fauna 

Szata roślinna jest najbardziej zniekształconym elementem przyrodniczym analizowanego 

obszaru. Większość powierzchni stanowi roślinność o charakterze antropogenicznym, 

związana z działalnością rolniczą, zbiorowiskami segetalnymi, ruderalnymi, przydomowymi 

ogródkami, poboczami dróg itp. Nie stwierdzono tu występowania gatunków 

chronionych, rzadkich w skali kraju czy lokalnie. Uprawy obecnie stanowią ok. 80% 

całkowitej powierzchni obszaru, pozostała część to zieleń związana z gospodarstwami, 

ogrodami, zieleń nieurządzona, grupy krzewów i drzew, śródpolne zagajniki oraz 

pojedyncze drzewa oraz zieleń niewielkich użytków leśnych w skład,  których wchodzą 

między innymi sosny i brzozy.  

Skład gatunkowy fauny jest wypadkową różnych typów środowisk i siedlisk występujących 

na omawianym terenie. Najwięcej gatunków reprezentuje grupę zwierząt związanych z 

gospodarką człowieka lub tolerujących jego obecność. W obszarach tych odnotowano, 

motyle bielinka rzepika, latolistka cytrynka, rusałkę pawika, rusałkę pokrzywnika. Wśród 

ptaków najliczniej obserwowanych wymienić można skowronka, potrzeszcza, szpaka, 

dymówkę, okonówkę, gołębia domowego, kawkę, kruka, gawrona, grzywacza. 
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Wśród ssaków wymienić można mysz domową, polną, badylarkę, ryjówkę aksamitną, 

nornicę rudą, jeża wschodniego, kreta, łasicę, kunę domową, tchórza, mroczka późnego 

oraz borowca wielkiego. Płazy reprezentuje ropucha szara, żaba trawna, żaba jeziorkowa.  

Podsumowując zarówno szata roślinna jak i fauna omawianego obszaru niczym nie 

wyróżnia się na tle okolicy czy regionu, reprezentowana jest przez gatunki związane z 

gospodarką człowieka i siedliskami silnie przez niego zniekształconymi.  

Walory krajobrazowe 

Rzeźba terenu opracowania nie należy do szczególnie atrakcyjnych krajobrazowo. Do 

tego obrazu dochodzi jeszcze sposób zagospodarowania przestrzeni, który można określić, 

jako przeciętny krajobraz rolny z typową zabudową zagrodową i mieszkalną. 

Podsumowując obszar ten nie posiada szczególnych walorów krajobrazowych, które 

wyróżniają analizowany teren na tle gminy czy regionu. Tym niemniej z uwagi na bliskość 

zbiornika Sulejowskiego obszar posiada potencjał mogący służyć rozwojowi osadnictwa 

oraz turystyki. 

Walory kulturowe 

W granicach opracowania nie występują żadne zewidencjonowane walory kulturowe. W 

przypadku znalezienia przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 

zabytkiem archeologicznym, występuje obowiązek zabezpieczenia tego przedmiotu i 

oznakowania miejsca jego znalezienia oraz niezwłocznego zawiadomienia organów 

administracji publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4.2.  Obszary chronione 

Teren objęty opracowanie znajduje się w Otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego. 

Sąsiadujący z granicą planu od strony południowej park został utworzony na mocy 

Rozporządzenia Nr 3/94 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. – Dziennik 

Urzędowy Wojewody Piotrkowskiego z dnia 5 sierpnia 1994 roku, Nr 22, poz. 136. Aktualnie 

obowiązującym Rozporządzeniem w granicach parku jest Rozporządzenie Nr 24/2006 

Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 248, poz. 1910). W granicach Parku został 

uchwalony Plan Ochrony Rozporządzeniem Nr 29/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 

listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 380, poz. 2946. 

Na terenie objętym projektem planu występują gleby klasy bonitacyjnej IIIb, które są 

prawnie chronione i wymagają zgody na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze. 
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Biorąc pod uwagę znaczną odległość dzielącą powyższą inwestycję a obszar Natura 2000 

(Lubiaszów w Puszczy Pilickiej - PLH100026, oddalony jest od terenu opracowania o ok. 4,5 

km na zachód) nie przewiduje się wpływu planowanej inwestycji na w/w obszar Natura 

2000. 

 

Rysunek 4. Położenie projektowanego planu na terenie gminy Wolbórz na tle najbliższych 
obszarów chronionych, źródło: Internet. 

4.3.  Stan i funkcjonowanie środowiska 

Do najbardziej uciążliwych obiektów na terenie opracowania, które stanowią lub mogą 

stanowić źródło zagrożeń dla środowiska przyrodniczego należą drogi i obszary 

zurbanizowane.  

Dane zawarte w raporcie o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2011 r. oraz 

wcześniejszych, wskazują na dobry stan środowiska przyrodniczego obszaru objętego 

opracowaniem i brak istotnych zanieczyszczeń na jego terenie. Brak zlokalizowanych w 

okolicy obiektów przemysłowych, uciążliwej infrastruktury technicznej itp. również pozwala 

sądzić, że w najbliższym czasie nie powinien ten stan ulec zmianie.  

Poza wyżej wymienionym negatywnym wpływem dróg, dużego zagrożenia dla 

środowiska przyrodniczego, szczególnie pod względem zanieczyszczenia chemicznego 

gleb, można upatrywać w ich rolniczym wykorzystywaniu. Przy nadmiernym stosowaniu 

nawozów sztucznych może wystąpić przenikanie do gleb, a tym samym wód gruntowych, 

związków azotu, potasu, fosforu. 



 19

Obecne użytkowanie obszaru objętego planu i sąsiedztwo właściwie nie ma 

negatywnego wpływu na stan środowiska przyrodniczego (poza związkami z nawozów 

wprowadzanymi do gleby), zarówno pod względem emisji zanieczyszczeń w formie 

pyłowej i gazowej jak i hałasu.  

Na terenie opracowania brak jest miejsc prowadzenia monitoringu środowiska 

przyrodniczego: elektromagnetycznego, wód jak i analiz powietrza. 

Szczegóły dotyczące zagrożeń poszczególnych komponentów środowiska 

przyrodniczego znajdują się w treści opracowania ekofizjograficznego. 

4.4. Odporność na degradację i zdolność do regeneracji 

Odporność na degradację i zdolność do regeneracji można oceniać w odniesieniu do 

rodzaju pokrywy glebowej, stopnia zagrożenia zanieczyszczeniami wód 

powierzchniowych, izolacji wód podziemnych czy rodzaju pokrywy roślinnej. 

Ekosystem pierwotny na terenie objętym założeniami Planu został przekształcony w skutek 

antropogenicznej działalności. Tereny zabudowane charakteryzuje zabudowa 

mieszkaniowa i zagrodowa z charakterystyczną zielenią ogrodów przydomowych, sadów 

zlokalizowana głównie przy głównych ciągach dróg, by w końcu przejść w terenu otwarte 

z rolniczymi uprawami. Na terenie opracowania nie występują zbiorowiska naturalne czy 

półnaturalne. 

Użytkowanie rolnicze terenów i związane z tym stosowanie nawozów sztucznych oraz 

środków ochrony roślin może powodować skażenie wód gruntowych, opadowych 

spływających do rowów melioracyjnych oraz drobnych okresowych cieków. W porach 

roku bez pokrywy roślin, w wyniku zabiegów agrotechnicznych może dochodzić do erozji 

wietrznej na tym terenie. 

Zbiorowiska pochodzenia antropogenicznego są zbiorowiskami mało stabilnymi i 

wrażliwymi na zmienne warunki środowiskowe a ich istnienie wymaga ciągłej ingerencji 

ludzkiej. 

Na terenach zurbanizowanych dodatkowym obciążeniem dla środowiska jest: 

− obniżenie poziomu wód gruntowych w obszarach przekształceń inwestycyjnych w 

wyniku szybkiego odpływu wód opadowych i roztopowych; 

− zwiększenie poboru wód oraz produkcji odpadów płynnych związanych z działalności 

ludzką;  

− zanieczyszczenie gleby oraz wód podziemnych i powierzchniowych 

zanieczyszczeniami komunalnymi – także spoza terenu opracowania. 
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4.5.  Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji postanowień 

planu 

W przypadku zaprzestania dalszego inwestowania na tym terenie nie powinny wystąpić 

nowe niekorzystne zmiany. Brak realizacji zapisów projektu miejscowego planu nie zmieni 

jednak istniejących uciążliwości takich jak: 

• hałas, którego głównym źródłem jest komunikacja; 

• emisji pyłów i gazów (głównie SO2, CO, CO2) z indywidualnych gospodarstw, oraz 

emisji gazów związanych z komunikacją; 

• degradacja krajobrazu wywołana wprowadzeniem chaotycznej zabudowy na 

podstawie warunków zabudowy (powstająca zabudowa na południe od obszaru 

objętego planem); 

• emisji zanieczyszczeń i produkcji odpadów związanych z gospodarką komunalną; 

• presja na przyrodę ożywioną – gospodarka ludzka nie pozwala na otworzenie 

naturalnych systemów przyrodniczych, swoiste bariery w postaci tras komunikacyjnych, 

zwiększająca się powierzchnia terenów zabudowanych, powodować będą 

utrzymywanie się już zaistniałych dysonansów w funkcjonowaniu ekosystemów; 

• zaśmiecanie terenów, zwłaszcza w pobliżu skupisk terenów mieszkalnych – 

konsekwencją jest obniżenie walorów fizjonomicznych terenu. 

Umiarkowane i słabe warunki glebowe analizowanego obszaru a także bliskość zbiornika 

Sulejowskiego stanowiącego obiekt rekreacyjny, pozwalają sądzić, że funkcja rolnicza 

raczej nie będzie kontynuowana. Stopniowo tereny rolne będą przekształcały się w 

nieużytki porośnięte roślinnością samosiewną za sprawą sukcesji roślinnej oraz 

zabudowywane – zabudową mieszkaniową, zagrodową etc. 

4.6.  Podstawowe uwarunkowania dla zagospodarowania wynikające z opracowania 

ekofizjograficznego 

Rozwój gminy Wolbórz związany z uwarunkowaniami przyrodniczymi, został określony  

w opracowaniu ekofizjograficznym. Zgodnie z nimi, na terenie opracowania wskazane jest 

postępowanie zgodne z założeniami Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Gminy 

Wolbórz oraz przestrzeganie zasad: 

− zrównoważonego rozwoju – w tym dbanie o elementy istniejącej zieleni wysokiej i 

niskiej, w tym także pojedynczych drzew, mozaiki siedliskowej oraz pielęgnowanie ich 

w celu zachowania odmienności wizualnej terenu w stosunku do obszarów 

otaczających, 

− ładu przestrzennego – planowanie inwestycji w obrębie wsi z nastawieniem na rozwój 

funkcji mieszkalnej jednorodzinnej i zagrodowej, usługowej towarzyszącej 
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zabudowaniom mieszkalnym, w taki sposób, aby nie spowodować niekorzystnych 

wizualnie i przestrzennie dysonansów. 

W opracowaniu ekofizjograficznym przedstawiono między innymi następujące wnioski, 

uwagi i wskazania dotyczące kształtowania rozwoju obszaru: 

− dopuszcza się zabudowę o charakterze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej; 

− dopuszcza się rozwój funkcji o charakterze usługowym, towarzyszącej zabudowie 

mieszkaniowej; 

− ze względu na bliskość walorów krajobrazowych wskazuje się rozwój funkcji turystycznej 

w formie rekreacyjnych ścieżek rowerowych, czy szlaków pieszych, placów zabaw itd.; 

− wskazane jest stałe dbanie o ciągi komunikacyjne obsługujące teren i dostosowanie 

ich do przyszłych rozwiązań przestrzennych; 

− wskazana jest ochrona istniejących obecnie i tworzenie nowych terenów zieleni, 

zwłaszcza ochronę terenów użytków leśnych; 

− wskazane jest prawidłowe kształtowanie zieleni przydrożnej; 

− wskazane jest ograniczenie do minimum lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

i potencjalnie oddziaływać na środowisko. 

4.7. Istniejące problemy ochrony środowiska 

Kiedy mowa jest o terenach wiejskich – można wskazać kilka potencjalnie istniejących 

konfliktów lub zagrożeń wynikających ze specyfiki takich terenów. Skupiając się na 

rolniczej funkcji dominującej na tych terenach często można zaznaczyć obecność 

wzmożonej erozji podłoża glebowego, zubażania w składniki mineralne – a w 

konsekwencji używania nawozów do zakwaszenia lub zawapnienia gruntów.  

Istotnym problemem dotykającym obszary wiejskie jest także zaprzestanie użytkowania 

rolniczego (często w wyniku braku opłacalności) na rzecz przekształceń związanych z 

rozbudową zabudowy mieszkalnej lub rozwinięcia funkcji usługowych czy przemysłowych. 

Zatracający się wiejski charakter pociąga za sobą szereg ingerencji w środowisko 

przyrodnicze, które mogą prowadzić do zaburzeń między innymi stosunków wodnych czy 

chemizmu gleb czy zwiększenia zanieczyszczenia powietrza emisją niską. Powstające w 

większej ilości powierzchnie utwardzone, utrudniają odpływ powierzchniowy.  

Sporządzony plan fragmentu gminy Wolbórz jasno wskazuje na przeznaczenie większości 

przestrzeni objętej planem pod rozszerzenie funkcji mieszkalnych, zabudowy zagrodowej i 

towarzyszącym im usług. 
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Rozwinięcie różnorakich funkcji i związanych z tym procesów inwestycyjnych jest 

jednoznaczne z pociągnięciem za sobą zwiększonej presji na środowisko w wyniku 

wzmożonego użytkowania terenu poprzez realizację poszczególnych inwestycji.  

To także większa liczba pojazdów, które będą przejeżdżać w pobliżu. Ponadto projekt 

planu nakłada na inwestorów szereg obowiązków z zakresu formowania infrastruktury 

technicznej pozbawiając ich możliwości samoistnego pozbywania się nieczystości 

płynnych i stałych a także wszelkiego rodzaju odpadów, co w efekcie może doprowadzić 

do minimalizacji szkód z zakresu zanieczyszczania wód gruntowych, i 

przypowierzchniowych warstw gleby. 

5. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu 
zagospodarowania przestrzennego 

5.1.  Ustalenia projektu miejscowego planu (załącznik 1) 

Załącznik nr 1 do niniejszej prognozy przedstawia schemat projektu miejscowego planu 

oraz wskazuje potencjalne zagrożenia wynikające z przeprowadzenia postanowień planu. 

Pozwoli to na najprostszą, wstępną analizę zmian zagospodarowania przestrzennego 

umożliwionych zapisami projektowanego planu. 

ANALIZA INTENSYWNOŚCI ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW 

Z rysunku wynika, że udział terenów rozwoju nowych funkcji, na które wskazuje projekt 

miejscowego planu wynosi większość terenu objętego planem. Podtrzymane zostanie 

dotychczasowego przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa, która 

zostanie uzupełniona nową zabudową – w tym także usługową.  

Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczone 
liniami rozgraniczającymi: 
1) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 

8RM, 9RM; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 
5MN, 6MN, 7MN; 

3) tereny lasów oznaczone symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL; 

4) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1R, 2R; 

5) tereny drogi lokalnej, oznaczone symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL; 

6) tereny dróg dojazdowych oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD; 

7) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW. 
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PONIŻEJ ZOSTAŁY ZACYTOWANE NAJISTOTNIEJSZE ZAPISY PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO 
Z PUNKTU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO ORAZ KRAJOBRAZU ORAZ 

KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO. 
 
 
 

USTALENIA OGÓLNE 
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń budowlanych; 
2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
3) zakaz lokalizacji tablic i urządzeń reklamowych wolno stojących oraz na ścianach 

zewnętrznych budynków o powierzchni reklamowej powyżej 3 m2 i wysokości większej 
niż 3 m; 

4) zakaz lokalizacji w granicy z terenami dróg ogrodzeń z prefabrykatów betonowych 
pełnych i ażurowych oraz lokalizacji ogrodzeń pełnych; 

5) nakazuje się stosowanie jednakowych obiektów małej architektury, takich jak latarnie, 
kosze śmietnikowe, słupki w liniach rozgraniczających dróg. 

 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

Cały obszar planu położony jest w otulinie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, dla której 
ustala się: 
1) zakaz: 

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, 
określonych na podstawie przepisów odrębnych na całym obszarze planu za 
wyjątkiem inwestycji celu publicznego, 

b) lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, określonych na podstawie przepisów odrębnych na całym obszarze 
planu za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, dróg i urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

c) lokalizacji obiektów i urządzeń powodujących przekroczenie dopuszczalnych 
wielkości oddziaływania na środowisko poprzez emisję substancji i energii w 
szczególności dotyczące wytwarzania hałasu, wibracji, promieniowania, 
zanieczyszczania powietrza, gleby, wód i podziemnych, 

d) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, lęgowisk, 
innych schronieńi miejsc rozrodu z wyjątkiem wykonywania czynności w ramach 
racjonalnej gospodarki rolneji łowieckiej, 

e) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów rolnych, 
f) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą bezściółkową, 
g) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych, 
h) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 

2) zachowanie lokalnych powiązań przyrodniczych z terenami otaczającymi poprzez 
stosowanie ogrodzeń umożliwiających migrację drobnej zwierzyny poprzez otwory o 
średnicy min. 15 cm wykonane w podmurówce, przy powierzchni terenu, 
rozmieszczone w odstępach nie większych niż 5m lub prześwitów o szerokości 10 cm 
pomiędzy podmurówką a ażurowymi elementami ogrodzenia, gdy wysokość 
podmurówki nie przekracza 10cm; 

3) zachowanie i utrzymania drożności istniejących rowów odwadniających, z 
możliwością ich przebudowy w sposób zapewniający ich prawidłowe 
funkcjonowanie. 

 
Ustala się klasyfikację ochrony akustycznej: 
1) dla terenów oznaczonych symbolem literowym RM, jak dla terenów zabudowy 

zagrodowej; 
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2) dla terenów oznaczonych symbolem literowym MN, jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

 
W zakresie ochrony wód podziemnych ustala się: 
1) ochronę wód Głównego Zbiornika Wód Podziemnych zgodnie z przepisami 

odrębnymi; 
2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, w których prowadzona działalność może 

spowodować zanieczyszczenie gruntów lub wód, bez zaprojektowania i wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń. 

 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

W przypadku znalezienia przedmiotu, co, do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on 
zabytkiem archeologicznym, występuje obowiązek zabezpieczenia tego przedmiotu i 
oznakowania miejsca jego znalezienia oraz niezwłocznego zawiadomienia organów 
administracji publicznej zgodnie z przepisami odrębnymi.   

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w użytkowaniu: 

1) związane z linią elektroenergetyczną wysokiego napięcia: 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w pasie 
technologicznym linii tj. w odległości mniejszej niż 18 metrów w każdą stronę od osi 
linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia; 

b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne 
pożarowo oraz stref zagrożonych wybuchem w pasie technologicznym linii; 

2) związane z linią elektroenergetyczną średniego napięcia: 

a) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w pasie 
technologicznym linii tj. w odległości mniejszej niż 7,5 metra w każdą stronę od osi 
linii elektroenergetycznej średniego napięcia; 

b) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych zawierających materiały niebezpieczne 
pożarowo oraz stref zagrożonych wybuchem w pasach technologicznych linii 
elektroenergetycznych. 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
1.  Istniejące obiekty budowlane i tereny mogą być użytkowane w sposób 

dotychczasowy, do czasu realizacji zagospodarowania terenu zgodnie z planem. 
2.  W istniejących obiektach budowlanych niezgodnych z przeznaczeniem pokreślonym 

w planie, dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych z wyłączeniem rozbudowy 
i nadbudowy budynku 

 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH TERENÓW 

Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 3RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM: 
→ przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa; 
→ przeznaczenie uzupełniające – budowle rolnicze, usługi, dojścia i dojazdy, zieleń 

i obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej, rowy melioracyjne;  
→ minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej; 
→ maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej; 
→ wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny - 0,05, maksymalny - 0,7, 
 
Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 2RM, 4RM: 
→ przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa; 
→ przeznaczenie uzupełniające – budowle rolnicze, dojścia i dojazdy, urządzenia 

infrastruktury technicznej;  
→ minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej; 
→ maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki budowlanej; 
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→ wskaźnik intensywności zabudowy do powierzchni działki budowlanej: minimalny - 0,05, 
maksymalny - 0,7, 

 
Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN: 
→ przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
→ przeznaczenie uzupełniające – usługi, garaże i budynki gospodarcze, dojścia i dojazdy, 

zieleń i obiekty małej architektury, urządzenia infrastruktury technicznej;  
→ minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 70% powierzchni działki budowlanej, 
→ maksymalna powierzchnia zabudowy - 20% powierzchni działki budowlanej, 
→ wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny - 0,05, maksymalny - 0,35, 
 
Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL: 
→ przeznaczenie podstawowe – tereny leśne; 
→ zakaz realizacji zabudowy niezwiązanej z gospodarką leśną; 
→ zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpadów i złomu. 
 
Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolami 1R, 2R: 
→ przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze; 
→ przeznaczenie uzupełniające – urządzenia infrastruktury technicznej; 
→ zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpadów i złomu 

 
USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

1. Ustala się układ komunikacyjny obsługujący obszar planu w postaci terenów 
oznaczonych symbolami literowymi KDL, KDD i KDW. 

2. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego obszaru planu z układem 
zewnętrznym poprzez tereny 1KDL, 2KDL, 3KDL. 

3. Ustala się tereny dróg publicznych: 

Oznaczenie 
terenu na 

rysunku planu 

Projektowana szerokość  
w liniach rozgraniczających 

Przekrój poprzeczny 

1KDD 
 10,0 m wraz z narożnymi ścięciami 
linii rozgraniczających 5,0 m x 5,0 m 

1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 

2KDD 
 10,0 m wraz z wraz z narożnymi 

ścięciami linii rozgraniczających 5,0 
m x 5,0 m 

1/2 – jednojezdniowa, 
dwupasowa 

3KDD 
13,0 m wraz z narożnymi ścięciami linii 

rozgraniczających 5,0 m x 5,0 m 
1/2 – jednojezdniowa, 

dwupasowa 

4. Ustala się fragmenty dróg publicznych: 

1) tereny drogi lokalnej oznaczone symbolami 1KDL i 3KDL stanowią tereny drogi 
publicznej o klasie drogi lokalnej i są poszerzeniem pasa drogowego drogi powiatowej 
o projektowanej klasie drogi lokalnej o szerokości 12,0 metrów w liniach 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu wraz z narożnymi ścięciami linii 
rozgraniczających 5,0 m x 5,0 m; 

2) teren drogi lokalnej oznaczony symbolem 2KDL stanowi teren drogi publicznej o klasie 
drogi lokalnej i jest poszerzeniem pasa drogowego drogi powiatowej o projektowanej 
klasie drogi lokalnej o szerokości 12,0 metrów w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu. 
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5. Ustala się tereny dróg wewnętrznych: 

Oznaczenie 
terenu na 

rysunku planu 

Projektowana szerokość  
w liniach rozgraniczających 

1KDW 5,0 m  

2KDW 5,0 m  

3KDW 10,0 m wraz z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem planu  

4KDW 6,0 m wraz z poszerzeniem zgodnie z rysunkiem planu 

6. Dla terenów, o których mowa w ust. 3, 4, 5 ustala się lokalizację zieleni i obiektów 
małej architektury, urządzeń infrastruktury technicznej oraz parkingów, jako przeznaczenie 
uzupełniające. 

7. Ustala się następujące zasady obsługi parkingowej: 

1) określa się dla nowo budowanych obiektów wymagane minimalne ilości miejsc 
parkingowych dla samochodów osobowych, wliczając miejsca w garażach: 

a) dla terenu zabudowy zagrodowej - 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny oraz 
dodatkowo 1 miejsce na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej usług; 

b) dla terenu zabudowy mieszkaniowej - 2 miejsce na jeden lokal mieszkalny oraz 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 1000 m2 powierzchni 
użytkowej usług. 

2) minimalną liczbę miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów 
zaopatrzonych w kartę parkingową należy realizować zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

USTALENIA W ZAKRESIE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I BUDOWY INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1.  W zakresie określenia zasad przebudowy, rozbudowy i budowy poszczególnych 
systemów infrastruktury technicznej ustala się możliwość: 
1) rozbudowy i przebudowy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zlokalizowanych 

w obszarze objętym planem, w tym obsługujących obszar poza jego granicą; 
2) lokalizacji nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg 

i w innych terenach, dla których takie dopuszczenie zostało określone w ustaleniach 
szczegółowych; 

3) wzdłuż istniejących, budowanych, rozbudowywanych i przebudowywanych sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej obowiązują ograniczenia w zakresie zabudowy i 
zagospodarowania terenów bezpośrednio przyległych, wynikających z unormowań 
odrębnych. 

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę dla zaspokojenia potrzeb bytowych, użytkowych i 

przeciwpożarowych należy  zapewnić poprzez istniejącą i projektowaną gminną sieć 
wodociągową; 

2) projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejących wodociągów; 
3) włączenie do sieci obiektów budowlanych poprzez projektowane przyłącza 

indywidualne; 
4) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody; 
5) budowę oraz rozbudowę wodociągów należy prowadzić w sposób zapewniający 

odpowiednią wydajność wodociągu stanowiącego źródło wody do celów 
przeciwpożarowych; 
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6) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych poprzez hydranty 
przeciwpożarowe, montowane na sieci wodociągowej oraz inne obiekty budowlane 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi. 

3.  W zakresie odprowadzenia ścieków ustala się: 
1) odprowadzanie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej poza 

obszarem planu poprzez istniejąca oraz projektowaną kanalizację sanitarną; 
2) projektowaną kanalizację sanitarną należy włączyć do istniejącej sieci kanalizacji; 
3) włączenie do kanalizacji sanitarnej obiektów budowlanych poprzez przyłącza 

indywidualne; 
4) obowiązek podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu; 
5) do czasu wybudowania kanalizacji dopuszcza się możliwość odprowadzania 

ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych lub stosowania indywidualnych 
lub przydomowych oczyszczalni ścieków. 

4.  W zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z terenów poprzez infiltrację 

powierzchniową i podziemną do gruntu, poprzez stosowanie systemów 
rozsączających i/lub poprzez stosowanie zbiorników odparowujących i retencyjnych, 
rowów i kanałów zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) odprowadzenie wód opadowych z jezdni ulic poprzez projektowane kanały 
deszczowe lub rowy odwadniające w liniach rozgraniczających ulic. 

5.  W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej i projektowanej sieci 

elektroenergetycznej;  
2) podłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektów budowlanych poprzez 

przyłącza indywidualne; 
3) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych na terenach przeznaczonych pod 

zabudowę; 
4) możliwość lokalizacji stacji transformatorowych słupowych w liniach 

rozgraniczających ulic. 
6.  W zakresie zaopatrzenie w gaz ustala się: 

1) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci gazu niskiego i średniego ciśnienia; 
2) podłączenie do sieci gazu przewodowego obiektów budowlanych poprzez 

projektowane przyłącza indywidualne; 
3) do czasu realizacji sieci gazu przewodowego dopuszcza się możliwość korzystania z 

indywidualnych źródeł zaopatrzenia w gaz; 
4) dopuszcza się lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia na podstawie przepisów 

odrębnych. 
7. W zakresie telekomunikacji ustala się wykorzystanie istniejącej i projektowanej 

infrastruktury sieci bezprzewodowych oraz przewodowych. 

5.2.  Przewidywane skutki wpływu ustaleń planu na środowisko 

5.2.1.  Skutki dla środowiska wynikające z projektowanego przeznaczenia terenu 

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się m.in. wymagania 

ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

Ekorozwój rozumiany, jako harmonizowanie celów ekonomicznych, ekologicznych, 

społecznych i kulturowych stanowi podstawę kształtowania środowiska i wyraża się w: 

− racjonalnym kształtowaniu środowiska, 

− racjonalnym gospodarowaniu zasobami przyrodniczymi, 



 28

− przeciwdziałaniu lub zapobieganiu szkodliwym wpływom na środowisko, 

powodującym jego zniszczenie, uszkodzenie, zanieczyszczenie, zmiany cech fizycznych 

lub charakteru elementów przyrodniczych, 

− przywracaniu do stanu właściwego elementów przyrodniczych. 

W związku z powyższym za podstawowe cele ochrony środowiska na obszarze objętym 

opracowaniem uznano: 

− zachowanie w jak największym stopniu rolniczego charakteru przedmiotowych 

terenów  

− respektowanie zasad ochrony w odniesieniu do terenów objętych ochroną prawną 

W przypadku braku realizacji ustaleń projektowanego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, jak już wspomniano w akapicie 4.5 niniejszego 

opracowania, nie powinien ulec znaczącej zmianie stan środowiska przyrodniczego ani 

zachodzące w nim obecnie tendencje przyczynić się do negatywnego wpływu. 

Na obszarze obowiązywania projektu planu może zostać wykorzystana istniejąca 

zabudowa a także zaistnieć nowa zabudowa o dopuszczonych przez plan funkcjach. 

Spowoduje to zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na obszarze obecnie zajętym 

przez pola uprawne lub niezainwestowane grunty budowlane. Nastąpi zmniejszenie 

infiltracji wód opadowych do wód podziemnych. Nastąpi także zniszczenie struktury 

wierzchniej warstwy pokrywy glebowej. Szata roślinna będzie niszczona bezpośrednio, 

przez usuwanie pokrywy roślinnej istniejącej, a także pośrednio przez zmianę stosunków 

glebowych i wodnych. Ogrzewanie nowej zabudowy przyczyni się do wzrostu tzw. "niskiej 

emisji", zwiększy się również intensywność użytkowania sieci drogowej, z którą graniczy 

inwestycja, co przyczyni się do wzrostu wytwarzania SO2, CO2, CO, pyłów, produktów 

spalania złożonych związków organicznych (węglowodory policykliczne, 

chlorowcopochodne) a także wzrostu hałasu. Na całym obszarze planu nieznacznie 

zmieni się krajobraz.  

Ustalenie i zachowanie w projekcie planu terenów aktywnych przyrodniczo, w tym pól 

uprawnych, umożliwi lepsze funkcjonowanie systemu przyrodniczego. 

Podsumowując projektowane zagospodarowanie będzie się wiązało z następującymi 

zjawiskami: 

− wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza, 

− wytwarzaniem odpadów,  

− możliwość wprowadzania na terenach nieskanalizowanych ścieków do wód lub ziemi,  

− przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu, 
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− emitowaniem hałasu. 

5.2.2 Wpływ ustaleń planu na poszczególne komponenty środowiska 

Większość projektowanego oddziaływania planu na środowisko będzie miało charakter 

lokalny, zasięgiem obejmujący teren działek, na których będą prowadzone inwestycje 

oraz najbliższego sąsiedztwa.  

Środowisko wodno-gruntowe, wody powierzchniowe 

Największy wpływ na środowisko wodno-gruntowe będzie miało wprowadzanie 

zabudowy (powierzchni nieprzepuszczalnych) na obszary dotychczas niezainwestowane. 

Spowoduje to uszczelnienie podłoża i zmniejszenie infiltracji wód opadowych do gruntu. 

Prawdopodobnie nastąpi również alkalizacja środowiska glebowego spowodowana 

stosowaniem materiałów budowlanych. Rozwój jest również potencjalnym źródłem 

zanieczyszczenia wód powierzchniowych, dlatego bardzo istotne będzie prowadzenie 

odpowiedniej i surowej gospodarki wodno-ściekowej, a także dbanie zgodnie z 

założeniami planu o system melioracyjny. 

 

 

Flora i fauna 

Realizacja projektu planu spowoduje przekształcenie powierzchni biologicznie czynnej. Na 

terenie przewidzianych do zabudowy i rozbudowy brak jest zbiorowisk i siedlisk szczególnie 

cennych, tym niemniej dbanie o tereny aktywne przyrodnicze jest zgodne z założeniami 

planu. Oczywiście każda, nawet najmniejsza inwestycja budowlana, niesie za sobą ryzyko 

zmniejszenia różnorodności gatunkowej. 

Plan kładzie nacisk na dbanie o istniejące walory przyrodnicze oraz ograniczenie 

niekorzystnego charakteru i intensywności zmian w środowisku. W wyniku 

przeprowadzonych analiz nie można stwierdzić jak dalece negatywny wpływ będą miały 

ustalenia m.p.z.p. na system ekologiczny fragmentu wsi Swolszewice Duże jak i terenów 

otaczających. Jednakże przestrzeganie ustaleń i założeń planu zwłaszcza w aspekcie 

przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju i nie dopuszczenie na tych terenach do 

powstawania obiektów mogących w sposób znaczący oddziaływać na środowisko 

powinno w sposób niewielki wpłynąć zarówno na środowisko biotyczne jak i abiotyczne.  

Plan zasadniczo zachowuje wszystkie najwartościowsze enklawy zieleni. Na pozostałe 

tereny wartościowe przyrodniczo plan wprowadza intensywność zainwestowania o 

ograniczonych funkcjach niestanowiących kolizji z obszarami cennymi przyrodniczo. 
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Zapisy planu zgodne z obowiązującym Studium w sposób optymalny chronią system 

ekologiczny terenu oraz lokalną bioróżnorodność. 

Fauna omawianego obszaru niczym nie wyróżnia się na tle okolicy czy regionu, 

reprezentowana jest przez gatunki związane z gospodarką człowieka i siedliskami silnie 

przez niego zniekształconymi. W wyniku realizacji założeń planu może dojść do przecięcia 

szlaków przemieszczania się zwierząt, a także wzrośnie udział fauny związanej z 

bytowaniem człowieka. 

W granicach objętych planem nie stwierdzono występowania chronionych gatunków 

fauny i flory w rozumieniu: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 

r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2011 nr 237 poz. 1419) i Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 

2012 nr 0 poz. 81) a także Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w 

sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty a także kryteriów obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia 

jako obszary Natura 2000 (Dz.U. 2010 nr 77 poz. 510). 

 

 

Krajobraz 

W wyniku realizacji projektu planu nastąpi przekształcenie krajobrazu terenów 

przeznaczonych pod zmianę funkcji. Tereny pokryte roślinnością związaną z działalnością 

rolniczą zostaną przekształcone w tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej czy 

usługowej. Ich powierzchnia zostanie w części utwardzona i zabudowana. Zgodnie z 

założeniami projektu planu i zgodnie z obowiązującym Studium zmiany wizualne będą 

konsekwencją podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej terenu opracowania, który 

położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika Sulejowskiego. Całość ustaleń planu 

jest zgodna z założeniami kształtowania ładu przestrzennego. Maksymalna wysokość 

nowoprojektowanej zabudowy może osiągnąć do 10,0 m wysokości. 

Powietrze i klimat akustyczny 

Wpływ ustaleń planu na stan sanitarny powietrza na omawianym obszarze ma tzw. "niska 

emisja" z indywidualnych źródeł ogrzewania z terenu opracowania oraz poprzez 

zanieczyszczenia komunikacyjne, a także w wyniku migracji zanieczyszczeń z innych 

terenów. W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nastąpi zwiększenie liczby emitorów 

(budynków) i wzrost poziomu zanieczyszczeń komunikacyjnych. Na omawianym terenie 
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nastąpi wzrost poziomu hałasu komunikacyjnego, spowodowany zwiększeniem liczby 

osób dojeżdżających, przejeżdżających przez teren lub/i mieszkających w jego obrębie. 

Realizacja ustaleń planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 

przyrodnicze. 

Poniższa tabela zawiera wskazania, co do potencjalnego wpływu realizacji ustaleń 

projektu planu na poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego jak i 

zagospodarowanie terenu. 

Tabela 2.  Potencjalny wpływ realizacji ustaleń projektu planu na poszczególne 
komponenty i cechy środowiska 

POTENCJALNY WPŁYW REALIZACJI MPZP NA: TAK NIE PRAWDOPODOBNIE 

POWIETRZE 
� wzrost zanieczyszczenia powietrza (pyły, gazy) ■   
� powstanie odorów  ■  
� wzrost hałasu ■   
� wibracje ■   

POWIERZCHNIĘ ZIEMI 
� unikatowych cech geologicznych  ■  
� zniszczenie warstw powierzchniowych (warstwy gleb) ■   
� zmiany topograficzne  ■  
� wzrost erozji wietrznej   ■ 
� wzrost zagrożenia osuwiskami  ■  

WODY 
� zmiany w obecnych przepływach wody   ■ 
� zmiany jakości wód   ■ 
� zmiany poziomu zwierciadła wód gruntowych ■   
� zmiany ilości wód powierzchniowych lub podziemnych ■   
� zrzuty ścieków do wód   ■ 
� zmiany ilości lub jakości wody pitnej   ■ 

ROŚLINNOŚĆ 
� zmiany różnorodności siedlisk ■   
� wprowadzenie nowych gatunków ■   

ZWIERZĘTA 
� zmiany różnorodności gatunkowej ■   
� przecięcie szlaków wędrówek i migracji zwierząt ■   

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
� zmiana sposobu i formy istniejącego lub planowanego 

zagospodarowania 
■   

KRAJOBRAZ 
� zmiana lub degradacja wartości estetycznych 
krajobrazu: 

 

• w aspekcie lokalnym ■   
• w aspekcie ponadlokalnym  ■  

KLIMAT 
� zmiany cech klimatu:  

• w skali lokalnej   ■ 
• w skali ponadlokalnej  ■  

Autor: Opracowanie własne. 
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5.3.  Zgodność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego z zapisami Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innymi 

dokumentami 

Wejście w życie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 647 z póżn. zm.) wymusiło na gminach obowiązek sporządzania miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego w zgodności z obowiązującym na danym terenie 

Studium. 

Sporządzenie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla analizowanego 

fragmentu Gminy Wolbórz – dostosowano do nowych potrzeb i realiów rozwijających się 

terenów wiejskich.  

Zapisy studium wskazują, iż teren ten w znacznej części przeznaczony jest pod rozwój stref 

zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej przy jednoczesnym dopuszczeniu usług 

towarzyszących – zatem zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są 

zgodne ze wskazaniami obowiązującego studium. 

Głównym celem sporządzenia projektu planu jest określenie zasad zagospodarowania 

obszaru dla potrzeb rozwoju w/w funkcji tak by nowe projektowane zainwestowanie było 

w jak najmniejszym stopniu kolizyjne dla istniejącego użytkowania obszaru oraz jego 

otoczenia. 

Prawdopodobieństwo oddziaływań dla większości przedsięwzięć wskazano, jako 

prawdopodobne bądź pewne. Czas trwania oraz częstotliwość oddziaływań na etapie 

realizacji przedsięwzięć można założyć we wszystkich przypadkach, jako oddziaływanie 

częste i krótkoterminowe. Większość zidentyfikowanych oddziaływań w trakcie etapu 

realizacji przedsięwzięć będą miały charakter lokalny oraz odwracalny.  

Z kolei efekty realizacji zamierzonych przedsięwzięć będą wykazywały przede wszystkim 

charakter średnich i niewielkich oddziaływań dla kształtowania struktury przyrodniczej i nie 

będą one skutkowały znacznymi presjami środowiskowymi oczywiście tylko wtedy, jeśli 

zostaną konsekwentnie spełnione zapisy planu. 

Możliwość wystąpienia oddziaływań pośrednich stwierdzono w przypadku większości 

przedsięwzięć. Są to prace remontowe i modernizacyjne nawierzchni drogowej (ulice  

i chodniki) oraz infrastruktury (kanalizacja, wodociągi, oświetlenie). Możliwe, zatem są 

także oddziaływania skumulowane dotyczące głównie emisji hałasu oraz wibracji, wzrostu 

zanieczyszczeń pyłowych powietrza lub drgań podłoża oraz utrudnień komunikacyjnych, 

mogących wystąpić na etapie realizacji przedsięwzięć. Oddziaływania te będą jednak 

miały charakter przejściowy i w pełni odwracalny. 
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Zatem realizacja ustaleń projektu planu w połączeniu z innymi dokumentami 

planistycznymi obowiązującymi na terenie Gminy Wolbórz nie będzie skutkować 

powstaniem znacznych oddziaływań skumulowanych, wtórnych i pośrednich, ze względu 

na ustalenia zawarte w projekcie planu. Pojawiające się zmiany i presje środowiskowe nie 

powinny w szerszej perspektywie przynieść dalece idących negatywnych skutków. 

5.4.  Podsumowanie prognozy 

Zaproponowane w projekcie planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów, 

sposobu ich zagospodarowania, warunków podziału na działki, warunków dla 

projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej gwarantują 

prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru.  

W wyniku realizacji projektu planu zajdą zmiany w środowisku przyrodniczym omawianego 

terenu. Najbardziej istotnym skutkiem realizacji ustaleń projektu planu będą zmiany w 

środowisku wodno-gruntowym. Nastąpi zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnych, 

zwiększenie powierzchni nieprzepuszczalnych i zmiana krajobrazu terenów otwartych 

rolniczych na zabudowane tereny zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami.  

Pewnym zagrożeniem może być wzrost zanieczyszczeń związanych z bytowaniem 

człowieka jak wzrost zanieczyszczenia powietrza, odpadów stałych i płynnych, hałasu 

komunikacyjnego oraz wibracji.  

W prognozie nie proponuje się rozwiązań alternatywnych. Zapisy projektu planu są zgodne 

z zapisami Studium. Autorzy planu na bieżąco konsultowali z autorami prognozy ustalenia 

dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego oraz zdrowia i życia ludzi. 

Ustalenia planu ponadto wskazują na konieczność kształtowania terenów zieleni w tym 

urządzonej oraz wskazują na konieczność dolesień, co ma za zadanie zrównoważyć 

planowane zainwestowanie. 

6. Ocena ustaleń projektu planu w aspekcie ochrony 
środowiska 

W toku prac nad projektem planu miejscowego wielkość powierzchni przeznaczonej pod 

nową zabudowę mieszkaniową lub usługową, która miała powstać na północ od 

istniejącej zabudowy zlokalizowanej wzdłuż drogi powiatowej znacząco się zmniejszył. 

Miało na to wpływ brak zgody ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zmianę przeznaczenia 

gruntów rolnych na cele nierolnicze w zachodniej części obszaru objętego planem 

miejscowym oraz konieczność uwzględnienia uwag do projektu planu, w których 

właściciele nieruchomości nie zgodzili się na wprowadzenie zaproponowanych w 

projekcie planu rozwiązań.  W wyniku konsultacji z mieszkańcami nieznacznie 
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powiększono teren zabudowy zagrodowej w kierunku północnym oraz przeznaczano 

pod zabudowę mieszkaniową już wydzielone i częściowo zabudowane działki w 

środkowej części planu miejscowego.  

Projekt planu zakłada, iż aktualny sposób zagospodarowania i użytkowania ulegnie 

przemodelowaniu. Ustalenia planu mają w charakter zgodny z ustaleniami zawartymi  

w obowiązującym Studium. W wyniku realizacji założeń planu, w niedużym stopniu 

zostanie ograniczona funkcja rolna na rzecz zabudowy mieszkaniowej i towarzyszących 

usług wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

W wyniku realizacji planu nastąpi wzrost wskaźnika powierzchni zabudowy, czyli nastąpi 

ograniczenie powierzchni biologicznie czynnej. Wraz ze wzrostem intensywności 

zabudowy jak również, lokalnie może dojść do pogorszenia stanu higieny atmosfery 

i klimatu akustycznego. Nie przewiduje się jednak w tych rejonach przekroczenia 

dopuszczalnych norm.  

Projekt planu wprowadza szereg ustaleń z zakresu ochrony środowiska. Zostały one 

wymienione w poprzednim rozdziale. Z punktu widzenia funkcjonowania środowiska 

najistotniejsze są ustalenia dotyczące obszarów o funkcji przyrodniczej lub bezpośrednio 

na niewpływające.  

Zapisy dla przedmiotowego projektu planu są wystarczające. Nie proponuje się 

dodatkowych zapisów. 

7. Ocena ustaleń projektu planu z punktu widzenia możliwości 
ograniczenia wpływu na środowisko 

Projekt planu dotyczy obszaru wiejskiego. Wpływ założeń planu na takie elementy 

(przyrody nieożywionej), jak środowisko gruntowo-wodne, powietrze, klimat itp. będzie 

stosunkowo niewielki w przypadku doinwestowania terenów zabudowanych. 

Wprowadzenie zabudowy może częściowo urozmaicić krajobraz, a uporządkowanie 

istniejącej zieleni poprawić nieco walory krajobrazowe miejscowości. 

Ze względu na skalę ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko (głównie 

okresowych, generowanych przez roboty wykonawcze przedsięwzięć), ich zasięg nie 

obejmie położonych nawet tych w sąsiedztwie cennych obszarów i obiektów 

chronionych. Ewentualne zmiany siedliskowe wywołane mogą być pracami ziemnymi 

naruszającymi struktury litologiczne i hydrogeologiczne wierzchnich warstw podłoża. Takie 

prace mogą mieć miejsce w związku z realizacją planu (np. w przypadku modernizacji ulic 

i systemów podziemnej infrastruktury technicznej). Skala tych przedsięwzięć będzie jednak 
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tak niewielka, że w żaden sposób nie mogą one wpłynąć na oddalone siedliska 

chronione. 

Nie ma, zatem zasadnej potrzeby wskazywania potrzeb kompensacji przyrodniczej 

(zgodnie z intencją zapisaną w art. 51 ust. 2 pkt. 3 lit. a i b Ustawy o dostępie informacji...). 

Natomiast poniższe rozwiązania zgodne z zapisami zawartymi w projekcie planu mają na 

celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację negatywnych oddziaływań przyszłego 

użytkowania na środowisko: 

1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego jest podniesienie warunków życia mieszkańców poprzez ustalenie 

zasad udostępniania terenów pod zabudowę zagrodową, mieszkaniową, usługową 

podtrzymanie terenów rolnych, użytków leśnych. 

2. Poprawę ładu przestrzennego poprzez świadome kształtowanie przestrzeni terenów 

wiejskich, szczególnie wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz uporządkowanie 

zagospodarowania przestrzennego i nadanie nowych form przestrzennych przy 

minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych 

funkcji. 

3. Kształtowanie zabudowy poprzez obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy  

w połączeniu z odpowiednimi zasadami realizacji ogrodzeń, pozwalające na 

zachowanie szlaków migracji zwierząt drobnych i odpowiednich przepływów 

powietrza. 

4. Zachowanie istniejącej zieleni wysokiej – użytków leśnych, zarówno w celu zachowania 

siedlisk zwierząt występujących na terenie opracowania jak i podniesienie walorów 

przyrodniczych i krajobrazowych a także ograniczenie nasadzeń zieleni wysokiej w 

obrębie linii elektroenergetycznych w celu uniknięcia ewentualnej kolizji. 

5. Ograniczanie do minimum trwałego przekształcania powierzchni ziemi podczas 

wykonywania prac związanych z realizacją inwestycji jak i wykonania działań o 

charakterze kompensacyjnym po zakończeniu budowy. 

8. Wnioski 

1. Ustalenia planu zakładają na omawianym terenie rozwój terenów zabudowy 

zagrodowej, mieszkaniowej, usługowej zachowanie terenów rolnych, użytków leśnych, 

wskazanie na kształtowanie zieleni urządzonej oraz dolesienia wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną i komunikacyjną. 

2. Ustalenia planu zakładają intensyfikację zabudowy, wzrost powierzchni utwardzonej. 



 36

3. Uchwała projektu planu określa zasady ochrony środowiska i kształtowania ładu 

przestrzennego poprzez zakazy i ustalenia. 

4. Sposób zagospodarowania poszczególnych terenów zaproponowany w projekcie 

planu ze względu na swój charakter nie spowoduje degradacji środowiska 

przyrodniczego na obszarze planu jak również na terenach przyległych. 

5. Realizacja projektu planu w największym stopniu przekształci środowisko wodno-

gruntowe (strefy zabudowań, drogi) jak i krajobraz.  

6. Realizacja planu poprzez rozwinięcie infrastruktury technicznej może doprowadzić do 

minimalizacji negatywnych oddziaływań inwestycji na poszczególne komponenty 

środowiska przyrodniczego. 

7. Unowocześnienie i rozwój systemu komunikacji przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa na drogach. 

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Niniejsza prognoza jest integralną częścią procedury oceny oddziaływania na środowisko 

planu zagospodarowania przestrzennego. Tak plan przedmiotowy jak i prognoza 

obejmują swoim zasięgiem fragment miejscowości Swolszewice Duże w gminie Wolbórz, w 

powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim. 

Celem sporządzenia prognozy jest zdefiniowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, 

jakie może przynieść realizacja założeń planu i ewentualne podjęcie działań mających 

na celu ograniczenie zagrożeń.  

Powyższe jest zgodne z teorią zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i zagrożeń 

u źródła, co przynosi korzyści ekonomiczne, społeczne a przede wszystkim środowiskowe. 

Projekt planu oprócz ustaleń dotyczących użytkowania i zagospodarowania terenu 

wprowadza także ustalenia zakresem obejmujące działania ukierunkowane na ochronę 

środowiska.  

Ustalenia planu, w głównej mierze mają charakter intensyfikujący istniejącą zabudowę 

mieszkaniową i zagrodową, a także wskazują na rozwój funkcji usługowej towarzyszącej.  

Ustalenia inicjujące rozwój zabudowy w obrębie planu mogą doprowadzić do 

pogorszenia stanu środowiska, ale przy zastosowaniu zapisów z zakresu infrastruktury 

technicznej – oraz przestrzegania wskazań z zakresu ochrony środowiska, w tym 

konieczności dolesień oraz zlokalizowania terenu zieleni urządzonej, nie powinny 

doprowadzić do dalece idących negatywnych oddziaływań. 
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W prognozie dokonano analizy poszczególnych komponentów środowiska i oceniono 

jego funkcjonowanie w granicach opracowania przy uwzględnieniu zewnętrznych 

powiązań przyrodniczych. Ponadto, dokonano ogólnej oceny stanu środowiska i jego 

odporności na degradację. 

Najważniejszą cześć prognozy stanowi ocena oddziaływania ustaleń planu na środowisko 

przyrodnicze fragmentu wsi Swolszewice Duże, w której określono przewidywane skutki 

realizacji postanowień planu w odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska. 

Oceniono skalę i siłę oddziaływania na roślinność, zwierzęta, glebę, krajobraz, klimat, 

powierzchnię ziemi, wody oraz powietrze a także zdrowie i życie ludzkie. Wynikiem tego 

jest precyzyjne zdefiniowanie oddziaływań najsilniejszych. Określono, że najbardziej 

istotnym skutkiem realizacji ustaleń projektu planu będą zmiany w środowisku wodno-

gruntowym i zmiana charakteru krajobrazu.  

Zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej i zwiększenie powierzchni 

nieprzepuszczalnej to zagrożenia, które najczęściej definiowane są dla sporządzanych 

planów zagospodarowania przestrzennego. Pewną rekompensatę dla środowiska może 

przynieść wprowadzenie większej ilości terenów zieleni urządzonej i maksymalne 

nasycanie terenów zabudowywanych zielenią.  


