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I. WPROWADZENIE 
    
1. Uwagi wst ępne 
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne we wszystkich sferach rozwojowych: 
społecznej, gospodarczej, ekologicznej - zapewnia sprzęŜenie długookresowego 
planowania i programowania z procesem realizacji inwestycji oraz przyjmuje za 
podstawę tych działań zrównowaŜony rozwój i ład przestrzenny. 
ZrównowaŜony rozwój rozumiany jest tutaj jako rozwój społeczno - gospodarczy,  
w którym następuje proces integrowania działań gospodarczych i społecznych,  
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania moŜliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń. Przez ład przestrzenny naleŜy natomiast rozumieć 
takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia  
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne: 
społeczno - gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno - estetyczne. 
Jednym z instrumentów dla tworzenia warunków zrównowaŜonego rozwoju i ładu 
przestrzennego, a takŜe uwzględniającym wymagania ochrony środowiska jest 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 
„Prognoza” jest realizacją obowiązku określonego w art. 51. Ustawy z dnia  
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 poz. 
199). 
Zakres terytorialny opracowania obejmuje tereny objęte projektem planu i tereny 
sąsiednie w obszarze, na którym mogłyby skutkować ustalenia niniejszego planu. 
Zakres i stopień szczegółowości „prognozy” został uzgodniony przez: 

� Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  
� Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgrowie 

2. Cel opracowania prognozy, metodyka 
Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku 
wystąpią w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami 
określonymi w projekcie planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. 
Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego 
środowiska. 
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe plan określa funkcje terenu i warunki realizacji danych 
funkcji. Plan nie określa czasu, w jakim ma się dokonać realizacja, jak i równieŜ nie jest 
gwarancją na to, Ŝe na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości 
i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Stąd prognozowanie zmian zachodzących 
w środowisku ograniczone jest do wskazania potencjalnych oddziaływań. RównieŜ nie 
zawsze moŜliwe jest zwymiarowanie zmian i przekształceń. 
Na podstawie znajomości moŜliwych oddziaływań realizacji planu oraz uwarunkowań 
środowiskowych dokonano identyfikacji potencjalnych skutków oraz określono ich 
znaczenie dla środowiska (znaczących i potencjalnie znaczących). 
Identyfikację oparto o listę komponentów środowiska oraz kierunki oddziaływań 
określone w ustawie. Zostały one uszczegółowione i dopasowane do specyfiki 
dokumentu oraz terenu, którego dokument ten dotyczy. 
Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
powoduje, Ŝe wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone pewną 
niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. 
Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają ograniczone zastosowanie. 
3. Materiały wej ściowe 

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
zlokalizowanych w obrębie wsi Zieleniec - Etap I. 

2. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
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Sadowne. 
3. Program Ochrony Środowiska dla gminy Sadowne na lata 2014-2017 z 

perspektywą do roku 2021. 
4. Prognoza oddziaływania na środowisko do Programu Ochrony Środowiska dla 

gminy Sadowne na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021. 
5. Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w 

sprawie NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
Nr 66, poz. 1701 z dnia 29 marca 2005 r.). 

6. Rozporządzenie Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.05.2005 
zmieniające rozporządzenie w sprawie NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4208). 

7. Uchwałą Nr XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 
2014 r. 

4. Powi ązania projektowanego dokumentu z innymi dokumentami  dotycz ącymi 
obszaru opracowania 
Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
są wiąŜące dla organów samorządowych przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan 
miejscowy uchwala Rada Gminy, po stwierdzeniu jego zgodności  
z ustaleniami studium. Tak, więc najistotniejszym dokumentem powiązanym  
z analizowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
„Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Sadowne”. Zgodnie z projektem Uchwały Rady Gminy w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w obrębie wsi 
Zieleniec - Etap I, Rada Gminy Sadowne stwierdza, Ŝe niniejszy plan nie narusza 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 
Sadowne. 
 
II. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 
 
1. Przeznaczenie - funkcje terenów 
Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem: 

1) T/P – tereny technicznej obsługi gminy z zachowaniem produkcji; 
2) T - tereny technicznej obsługi gminy; 
3) ZL – tereny lasów; 
4) ZN – tereny zieleni naturalnej; 
5) KDW – drogi wewnętrzne. 

Tereny T/P 
1. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem podstawowym terenu T/P są tereny obiektów 

obsługi technicznej gminy z zakresu infrastruktury wodociągowej i 
kanalizacyjnej . 

2. Ustala się tymczasowy sposób zabudowy i zagospodarowania terenu: 
� zabudowa produkcyjna z zakresu produkcji materiałów budowlanych, 

przetwórstwa drewna, produkcji mebli, przetwórstwo rolno-spoŜywcze; 
� składy i magazyny,  
� usługi administracyjno-biurowe 

realizowane jako kontynuacja istniejącego sposobu zagospodarowania, 
do czasu realizacji przeznaczenia podstawowego, nie dłuŜej jednak niŜ 
przez okres 30 lat od dnia wejścia w Ŝycie ustaleń planu. 

3. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem uzupełniającym terenu są usługi 
administracyjno-biurowe słuŜące do obsługi przeznaczenia podstawowego 
oraz tymczasowego. 

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
� dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów produkcyjnych, 

magazynowych i składowych oraz usług słuŜących do ich obsługi,  
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� w zakresie obsługi infrastruktury technicznej ustala się moŜliwość 
lokalizacji obiektów, urządzeń i budowli technicznych dla obsługi sieci 
uzbrojenia terenu, w tym stacji transformatorowych, 

� zakazuje się na terenie funkcjonowanie zakładów o zwiększonym lub 
duŜym ryzyku wystąpienia awarii. 

5. Ustala się wskaźniki i zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
� powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejsza niŜ 

2.000 m2; 
� wysokość zabudowy nie większa niŜ: 15 m; 
� wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niŜ 25%; 
� wskaźnik intensywności zabudowy nie mniejszy niŜ 0,01; 
� wskaźnik intensywności zabudowy nie większy niŜ 0,9; 
� realizacja dachów o dowolnym kształcie połaci dachowych; 
� dowolna kolorystyka budynków. 

Tereny T 
1. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem terenu T są tereny technicznej obsługi gminy. 
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony  

i kształtowania ładu przestrzennego: 
� dopuszcza się zachowanie istniejących liniowych elementów 

infrastruktury technicznej: 
� dopuszcza się lokalizację innych elementów sieci uzbrojenia dla obsługi 

terenu T/P. 
3.  Ustala się wskaźniki i zasady zagospodarowania terenu: 

� powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej nie mniejsza niŜ 
10.000m2; 

� wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niŜ 25%. 
     4.  Zakazuje się realizacji ogrodzeń. 
Tereny ZL 

1. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem podstawowym terenów ZL  jest las. 
2. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia  

w uŜytkowaniu: 
� zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych z wyjątkiem związanych  

z gospodarką leśną, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
� dopuszcza się realizację elementów zagospodarowania takich jak 

ścieŜki piesze, siedziska i inne elementy małej architektury - zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

� zakazuje się realizacji ogrodzeń innych niŜ z materiałów naturalnych, o 
wysokości prześwitu pomiędzy poziomem gruntu rodzimego a najniŜej 
połoŜonym przęsłem nie mniejszym niŜ 0,6 m i o wysokości całkowitej 
ogrodzenia nie większej niŜ 1,2 m; 

� zakazuje się realizacji reklam; 
� obowiązuje zakaz uszczuplania powierzchni lasów, niszczenia oraz 

prowadzenia działań osłabiających biologiczną odporność 
drzewostanów, 

� obowiązuje nakaz zagospodarowania i uŜytkowania terenu zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

Tereny ZN 
1. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem terenów ZN jest zieleń naturalna. 
2. Warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w uŜytkowaniu: 

� ustala się zachowanie naturalnego charakteru siedlisk istniejących na 
terenach: 

o siedlisk pustynnych na terenie ZN, 
o siedlisk wodno-błotnych na terenie ZN; 

� ustala się zachowanie istniejącej ścieŜki edukacyjnej; 
� zakazuje się realizacji obiektów kubaturowych; 
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� dopuszcza się realizację elementów zagospodarowania takich jak 
ścieŜki piesze, siedziska i inne elementy małej architektury, w tym altany 
i wiaty związane z obsługą ruchu turystycznego; 

� zakazuje się realizacji ogrodzeń innych niŜ z materiałów naturalnych, o 
wysokości prześwitu pomiędzy poziomem gruntu rodzimego a najniŜej 
połoŜonym przęsłem nie mniejszym niŜ 0,6 m i o wysokości całkowitej 
ogrodzenia nie większej niŜ 1,2 m; 

� zakazuje się realizacji reklam. 
Tereny KDW 

1. Ustala się, Ŝe przeznaczeniem podstawowym terenu 1.KDW jest droga 
wewnętrzna. 

2. Warunki i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
� ustala się zachowanie istniejącej drogi wewnętrznej, obecnie śródleśnej, 

jako duktu leśnego z prawem do remontów, rozbudowy i przebudowy; 
� ustala się szerokość w liniach rozgraniczających: od  4 m do 6 m; 
� ustala się zagospodarowanie drogi w formie ciągu pieszo-jezdnego; 
� ustala się wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej minimum 0%; 
� zakazuje się realizacji reklam. 

2. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej 
1. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 

� ustala się zbiorowe zaopatrzenie w wodę obszaru objętego planem sieci 
wodociągowej; 

� do czasu realizacji zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę 
dopuszcza się dla terenu T/P wykorzystanie istniejącej infrastruktury 
wodociągowej, funkcjonującej dla obsługi istniejących obiektów 
produkcyjnych, magazynowych i składowych.  

2. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się:  
� ustala się odprowadzania ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków 

obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny; 
� dopuszcza się realizację na terenie T/P zbiorników słuŜących do 

gromadzenia ścieków, okresowo opróŜnianych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 

3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:  
� ustala się, Ŝe wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą 

zagospodarowane w miejscu ich powstawania;  
� w przypadku braku moŜliwości technicznych odprowadzania wód 

opadowych i roztopowych z terenu drogi publicznej oraz z terenu T/P do 
gruntu, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 
do oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

4. W zakresie zbiórki, magazynowania i usuwania odpadów stałych ustala się: 
� nakazuje się wyposaŜenie kaŜdej działki w miejsca do zbiórki odpadów,  
� dopuszcza się wspólne uŜytkowanie urządzeń do selektywnej zbiórki 

odpadów dla kilku działek budowlanych. 
Zakazuje się realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarowaniem odpadami, w 
tym zakazuje się realizacji zakładów przetwarzania i unieszkodliwiana odpadów. 
5. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną : 

� ustala się stosowanie własnych, indywidualnych źródeł energii; 
� dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z urządzeń kogeneracji 

rozproszonej z wyłączeniem elektrowni wiatrowych. 
6. Ustala się ustala się, Ŝe zaopatrzenie w gaz odbywać się będzie z sieci gazowej 

niskiego lub średniego ciśnienia, zasilanych z gazociągu wysokiego ciśnienia poza 
obszarem planu, dopuszcza się budowę oraz przebudowę sieci gazowniczej. 

 
7. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez budowę i rozbudowę sieci 

elektroenergetycznych  średniego i niskiego napięcia od istniejących systemów; 
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 Dopuszcza się zachowanie istniejących sieci napowietrznych do czasu  
ich przebudowy lub modernizacji; 
Dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych dla nowych inwestycji na 
całym obszarze objętym planem z wyłączeniem terenów ZL; 
Zakazuje się realizacji elektrowni wiatrowych. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
1. Wskazuje się, Ŝe cały obszar planu połoŜony jest w granicach NadbuŜańskiego 

Parku Krajobrazowego - obowiązują przepisy odrębne ustanowione w dokumencie 
powołującym tą formę ochrony przyrody. 

2. Nie dopuszcza się naruszania istniejących na terenie opracowania obszarów 
leśnych. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej zgodnie  
z przepisami szczegółowymi dla terenów. 

4. Wskazuje się uŜytki ekologiczne, obejmujące część obszaru objętego planem, 
wskazane na rysunku planu, w których obowiązują przepisy odrębne ustanowione 
w dokumentach powołujących te formy ochrony przyrody. 

 
III. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA, CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA 
DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
 
1. Ogólna charakterystyka terenu opracowania 
Teren objęty planem połoŜony jest w rejonie wsi Zieleniec w południowej części gminy 
Sadowne. 
Obszar gminy leŜy na obszarze prowincji NiŜu Środkowoeuropejskiego (podprowincja 
Nizin Środkowopolskich). W krajobrazie dominują bezjeziorne równiny denudacyjne 
zbudowane z glin morenowych, piasków i pokryw peryglacjalnych ze Ŝwirowymi 
ostańcami moren i kemów starszych zlodowaceń porozdzielane dolinami rzek i 
kotlinowymi obniŜeniami. 
Teren opracowania na północy obejmuje fragment wału wydmowego, w części 
południowej część rozległego zagłębienia deflacyjnego. PołoŜony jest na rzędnych od 
poniŜej 105 m npm (część południowa) do ponad 110 m npm (część północna). 
W podłoŜu budowlanym w części północnej zalegają luźne, drobnoziarniste piaski 
eoliczne. W części południowej, słabonośne osady organiczne. 
W granicach opracowania znajduje się udokumentowane złoŜe surowców mineralnych 
„Sadowne”. Charakterystykę złoŜa przedstawia poniŜsza karta (źródło: PIG PIB).  
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Gmina Sadowne leŜy na wschodnim krańcu Środkowej Dzielnicy klimatycznej (VIII) i 
graniczy z Podlaską Dzielnicą klimatyczną (IX). Przez swoje połoŜenie mieszają się w 
niej cechy obu powyŜszych dzielnic klimatycznych.  
Środkowa Dzielnica klimatyczna obejmuje wschodnią część Niziny Wielkopolskiej 
(zachodnia, cieplejsza część Dzielnicy) oraz Nizinę Mazowiecką (wschodnia, 
chłodniejsza część Dzielnicy).  
Jest to obszar o najmniejszej średniej rocznej sumie opadów w Polsce (ale dzięki 
wpływowi Dzielnicy Podlaskiej w gminie Sadowne opady są nieco większe). Lato trwa 
pond 90 dni, a zima 90 - 100 dni (wpływ Dzielnicy Podlaskiej sprawia, Ŝe średnie 
temperatury w gminie Sadowne są niŜsze niŜ w Dzielnicy Środkowej). Na terenie 
gminy przewaŜają wiatry z kierunku zachodniego, a w zimie wiatry północno-
zachodnie. Okres wegetacyjny trwa tutaj około 210 dni w roku. 
Zanieczyszczenia powietrza zasadniczo pochodzą z trzech rodzajów źródeł:  

� punktowych (w znacznym stopniu decydują o ilości wprowadzanych do 
powietrza zanieczyszczeń, jednak ich uciąŜliwość w skali lokalnej moŜe 
być mniejsza niŜ emisji powierzchniowej; emisja punktowa rozumiana 
jest jako energetyczne spalanie paliw przez podmioty gospodarcze oraz 
obiekty sfery publicznej);  

� powierzchniowych (indywidualne ogrzewanie);  
� liniowych (ruch kołowy).  

Na terenie gminy Sadowne istotne znaczenie mają emisje pochodzące ze źródeł 
powierzchniowych oraz liniowych, emisja punktowa ma duŜo mniejsze znaczenie. 
W 2014 roku WIOŚ Warszawa wykonał roczną ocenę jakości powietrza dla 
województwa mazowieckiego. Powiat węgrowski został zaliczony do tzw. strefy 
mazowieckiej. 
Wynikiem oceny dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy 
do jednej z poniŜszych klas: 
klasa A - jeŜeli stęŜenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio 
poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, 
klasa B - jeŜeli stęŜenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych  
o margines tolerancji; 
klasa C - jeŜeli stęŜenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy 
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku, gdy margines 
tolerancji nie jest określony - poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, 
natomiast dla parametru, jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, 
przewidziane są: 
klasa D1 - jeŜeli poziom stęŜeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego,  
klasa D2 - jeŜeli poziom stęŜeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 
Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 
Lp. Nazwa 

strefy 
Kod 

strefy 
Symb ol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszcze ń dla obszaru 

całej strefy 

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

mazowiec
ka 

PL1404 A A C A A A A A A A C C 

Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej 
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

 
 

Lp. Nazwa strefy  Kod strefy  Symbol klasy wynikowej dla 
poszczególnych zanieczyszcze ń w strefie 

   SO2 NOx O3 
1. Strefa mazowiecka PL1404 A A A 
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Na terenie opracowania emitowane są zanieczyszczenia powietrza związane z: 
� procesami spalania paliwa węglowego związanego z ogrzewaniem 

budynków, emitowane są zanieczyszczenia w postaci dwutlenku azotu, tlenku 
węgla oraz w minimalnej ilości dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego,  

� procesami technologicznych, emitowane są zanieczyszczenia w postaci 
dwutlenku azotu, tlenku węgla dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego,  

� ruchem pojazdów związanych z obiektem, są źródłem emisji zanieczyszczeń 
zawartych w spalinach silnikowych tj. tlenku węgla, dwutlenku azotu (tlenków 
azotu) i mieszaniny węglowodorów oraz pyłu zawieszonego, 

� pylenia z powierzchni odkrytych (pozbawionych roślinności). 
W obrębie terenu objętego planem nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji zanieczyszczeń. 
W rejonie terenu opracowania nie występują przekroczenia dopuszczalnych norm 
emisji hałasu. 
Według podziału hydrograficznego Polski gmina Sadowne znajduje się w dorzeczu 
Wisły. 
W północnej części terenu opracowania (w obrębie wału wydmowego) brak jest 
przejawów wód powierzchniowych. Natomiast w strefie zagłębienia deflacyjnego teren 
jest okresowo podmokły, występuje tu sieć rowów melioracyjnych oraz niewielki 
zbiornik wód powierzchniowych. 
Teren opracowania połoŜony jest w granicach GZWP – 215A (Subiecka Warszawska 
Część Centralna). 
Na całym terenie występują wody gruntowe o zwierciadle swobodnym. W części 
północnej (w strefie wału wydmowego) zalegają one na duŜej głębokości – ponad 4,0 
m ppt., w części południowej wody gruntowe występują płytko na głębokości do 1,0 m 
ppt, a w okresach mokrych jeszcze płycej. 
Na niewielkiej powierzchni terenu objętego planem istnieje zabudowa, jest to zakład 
produkcji silikatów. 
Część północna wschodnia i południowa porośnięta jest lasem. Występują tu siedliska 
boru świeŜego oraz boru mieszanego wilgotnego. W drzewostanach dominuje sosna o 
bardzo zróŜnicowanym wieku od około 20 lat do około 1000 lat. W części północnej 
lasy pełnia funkcję glebochronne, natomiast w części wschodniej wodochronne. 
W strefie nieuŜytku występuje roślinność bagienna. 
2. Uwarunkowania wynikaj ące z dokumentów strategicznych gminy Sadowne 
Program Ochrony Środowiska 

Komponent  
 

Cel długookresowy (2013 -
2020) 

Cel krótkookresowy (2013 -
2016) 

Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków 

 

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków w 

Sadownem 
 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
przesyłowych 

 

Rozbudowa i modernizacja sieci 
kanalizacyjnej 

 
Modernizacja i rozbudowa sieci 

wodociągowej 
 

Powietrze 
 

Spełnienie wymagań prawnych w 
zakresie norm emisyjnych 

 

Redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza 

 
Wody powierzchniowe i 

podziemne 
 

Poprawa stanu i jakości wód 
 

Współpraca z sąsiednimi JST 
 

Zmniejszanie zuŜycia wody 
 

Hałas 
 

Ochrona przed hałasem 
 

Ograniczenie uciąŜliwości hałasu 
emitowanego przez środki 

transportu drogowego 
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3. Uwarunkowania wynikaj ące z przepisów szczegółowych, w tym z ochrony 
obszarów i obiektów obj ętych odr ębnym statusem prawnym 
Teren objęty planem połoŜony jest w granicach NadbuŜańskiego Parku 
Krajobrazowego. 
Zasady zagospodarowani i uŜytkowania tego obszaru chronionego określają: 

1. Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 marca 2005 r. w 
sprawie NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego 
Nr 66, poz. 1701 z dnia 29 marca 2005 r.). 

2. Rozporządzenie Nr 58 Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.05.2005 
zmieniające rozporządzenie w sprawie NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego 
(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4208). 

Zgodnie z w/w przepisami na terenie Parku zakazuje się: 
1) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w 
rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony Środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pózn. zm.1)); 
2) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, 
innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego 
połowu ryb oraz wykonywania czynności w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 
leśnej, rybackiej i łowieckiej; 
3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydroŜnych i nadwodnych, 
jeŜeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia 
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, 
remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 
4) pozyskiwania dla celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a takŜe minerałów i bursztynu; 
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub 
przeciwosuwiskowym lub budowa, odbudowa, utrzymaniem, remontem lub naprawa 
urządzeń wodnych; 
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie 
przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
7) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii 
brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów słuŜących 
turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej; 
8) likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 
obszarów wodno-błotnych; 
9) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia własnych gruntów rolnych; 
10) utrzymywania otwartych rowów ściekowych i zbiorników ściekowych; 
11) organizowania rajdów motorowych i samochodowych; 
12) uŜywania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego na otwartych zbiornikach 
wodnych. 
Zakaz, o którym mowa w pkt. 4 nie dotyczy wydobywania piasku i Ŝwiru na powierzchni 
nie przekraczającej 2 ha przy przewidywanym rocznym wydobyciu nie 
przekraczającym 20 000 m³, a działalność będzie prowadzona bez uŜycia materiałów 
wybuchowych. 
W centralnej i zachodniej części terenu objętego planem (w granicach działki nr 888) 
zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/246/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 3 października 
2014 r. ustanowiony została uŜytek ekologiczny „Wydmy zielenieckie” 
Na terenie uŜytku wprowadza się zakazy: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym 
albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 
3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli zmiany te nie słuŜą ochronie 
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
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5) zmiany sposobu uŜytkowania ziemi, 
6) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 
zwierzęcych oraz tarlisk i złoŜonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 
wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i 
łowiecką; 
7) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach uŜytków 
ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i 
grzybów chronionych. 
 
W odległości około 3,4 km (na północny-wschód od terenu opracowania połoŜony jest 
OSO PLB140001 „Dolina Dolnego Bugu”. 
 
IV. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE Z PU NKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ SPOSOBY, W J AKICH TE 
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGL ĘDNIONE PODCZAS 
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 
 
Ochrona środowiska na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym realizowana jest 
poprzez akty prawne w tym ustawy i rozporządzenia. Za jeden z najwaŜniejszych 
naleŜy 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, będącej podstawą niniejszej prognozy. 
Ustawa ta jest częściowo wynikiem ustaleń na szczeblu międzynarodowym.  
JuŜ Konwencja o RóŜnorodności Biologicznej sporządzona w Rio de Janeiro  
w czerwcu 1992 roku w artykule 14 wprowadza odpowiednie procedury wymagające 
wykonania oceny oddziaływania na środowisko projektów, które mogą mieć znaczenie 
dla róŜnorodności 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. Plan powinien spełniać wymogi 
zawarte w tym dokumencie tj. kształtować ład przestrzenny pozwalając na racjonalną 
gospodarkę. Przez ład przestrzenny naleŜy rozumieć sposób ukształtowania 
przestrzeni, który tworzy harmonijną całość. Nie naleŜy przy tym zapominać o zasadzie 
zrównowaŜonego rozwoju, o której mówi Konstytucja RP w art. 5 – „Rzeczpospolita 
Polska (...) zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównowaŜonego 
rozwoju”. Pojęcie zrównowaŜonego rozwoju moŜe być róŜnie definiowane. Generalnie, 
zasada ta powinna przejawiać się takim zagospodarowaniem, które z jednej strony 
ochroni zasoby środowiska, a z drugiej zapewni rozwój danego obszaru. Innymi słowy, 
rozwój gospodarczy nie powinien naraŜać na drastyczne straty środowiska 
przyrodniczego. NaleŜy jednak zdać sobie sprawę, z tego, Ŝe nie zawsze pełna 
realizacja idei zrównowaŜonego rozwoju jest moŜliwa. Niekiedy wyŜszość nad 
aspektami środowiskowymi biorą potrzeby społeczno-gospodarcze i odwrotnie.  
W analizowanym projekcie planu wskazano tereny przeznaczone pod zabudowę 
usługową z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych i magazynowo-składowych. 
Realizacja ustaleń planu nie zakłóci funkcjonowania środowiska i nie powinna wpłynąć 
znacząco na komfort Ŝycia okolicznych mieszkańców. W szerszej skali moŜna przyjąć, 
Ŝe analizowany projekt dokumentu planistycznego jest pewnym kompromisem 
społeczno-środowiskowym, który stanowi element realizacji zrównowaŜonej polityki 
przestrzennej umoŜliwiającej rozwój tego fragmentu miasta. 
RównieŜ w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju (w dokumencie  
i aktualizacji sporządzonej w 2005 r.) nacisk połoŜony jest na ideę zrównowaŜonego 
rozwoju, którą definiuje się, jako integrację działań społecznych i gospodarczych  
w układach przestrzennych, w nawiązaniu do ich naturalnych predyspozycji,  
z zachowaniem trwałości podstawowych procesów przyrodniczych i związanych z nimi 
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stanami równowagi ekologicznej w celu zaspokajania potrzeb bieŜącego pokolenia  
i gwarantowania tego zaspokajania przyszłym pokoleniom. 
NajwaŜniejszymi ustaleniami w zakresie ochrony środowiska na szczeblu państw 
członkowskich Unii Europejskiej są dyrektywy, wśród których naleŜy wymienić: 
• dyrektywę Rady 79/40/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich 
ptaków ze zmianami (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 zagroŜonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin  
i zwierząt w skali Europy. 
Prognozuje się, Ŝe realizacja ustaleń zawartych w analizowanym planie nie będzie 
oddziaływać negatywnie na obszary Natura 2000. 
 
V. POTENCJALNE ZMIANY AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA W 
PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO 
 
Brak przepisów prawa miejscowego regulujących całościowo zasady 
zagospodarowania terenu moŜe spowodować powstawanie róŜnego typu kolizji.  
Plan na omawianym terenie reguluje i określa: 

�       przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczających tereny o róŜnych 
funkcjach lub róŜnych  zasadach zagospodarowania, 

�       zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
�       zasady ochrony środowiska i przyrody, 
�       parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów, 
�      szczególne warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 

uŜytkowaniu, 
�       zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 

technicznej. 
 
W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, na omawianym terenie 
zostanie zachowany aktualny sposób uŜytkowania – wiele z wymienionych wyŜej 
korzystnych dla ludzi i środowiska przyrodniczego zamierzeń nie zostanie 
prawdopodobnie zrealizowanych. 
W przypadku braku realizacji omawianego planu nie wystąpią istotne przekształcenia 
środowiska przyrodniczego. Większość terenów pozostanie w dotychczasowym 
uŜytkowaniu. Niebezpiecznym zjawiskiem z punktu widzenia ochrony środowiska i 
walorów krajobrazowych moŜe być chaotyczny rozwój zabudowy. W wyniku tego 
zjawiska powierzchnia biologicznie czynna moŜe być ograniczana w sposób 
niekontrolowany, gabarytu budynków mogą być niedopasowane do otoczenia, 
zabudowa moŜe nie mieć pełnego uzbrojenia w infrastrukturę np. w kanalizację 
sanitarną, co juŜ stanowi zagroŜenie dla środowiska przyrodniczego. Poza tym istnieje 
niebezpieczeństwo lokalizowania usług, których uciąŜliwe oddziaływanie będzie 
wychodziło poza granice działek. 
 
VI. PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
1. Obszary prawnie chronione, ró Ŝnorodno ść biologiczna, fauna, flora 
Tereny objęte planem połoŜone są w granicach systemu obszarów prawnie 
chronionych. Plan zachowuje na wszystkich terenach aktualny sposób 
zagospodarowania i uŜytkowania tak, więc nie przewiduje się nowych oddziaływań na 
obszary prawnie chronione. Na terenach oznaczonych symbolem 2.T/P jako 
przeznaczenie dopuszczalne ustala się usługi rekreacji i turystyki. Realizacja tego typu 
obiektów moŜe przyczynić się do zwiększenia penetracji przez ludzi obszarów prawnie 
chronionych. Nie spowoduje to jednak oddziaływań znaczących na te obszary, jak 
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równieŜ na cele ochronne, dla których obszary te zostały powołane. Plan nie narusza 
przepisów odrębnych dotyczących NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego oraz 
uŜytku ekologicznego „Wydmy zielenieckie”. 
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje ograniczenia róŜnorodności biologicznej 
omawianego terenu.   
2. Ludzie 
Z uwagi na usytuowanie terenu objętego planem, jak i obecne i planowane jego 
zagospodarowanie nie przewiduje się nowych  oddziaływań na ludzi.  
3. Powietrze 
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje pogorszenia się stanu higieny atmosfery, a tym 
samym wystąpienia ponadnormatywnych stęŜeń jakiegokolwiek zanieczyszczeń. Plan 
dopuszcza między innymi zmianę profilu produkcyjnego istniejących tu obiektów 
przemysłowych na przetwórstwo drewna, produkcję mebli, przetwórstwo rolno-
spoŜywcze. W przypadku przetwórstwa drewna lub produkcji mebli mogą wystąpić 
większe stęŜenia pyłu zawieszonego w stosunku do stanu obecnego (nie wystąpią 
przekroczenia dopuszczalnych norm stęŜeń). Jeśli na omawianym terenie zostaną 
zrealizowane obiekty przetwórstwa rolno-spoŜywczego, skład zanieczyszczeń w 
stosunku do stanu obecnego nieco zmieni się (będzie zaleŜał od profilu działalności 
tych obiektów), nie dojdzie równieŜ do przekroczeń dopuszczalnych norm. 
Dla terenów przeznaczonych pod cele inwestycyjne moŜna sformułować następujące 
zalecenia: 

1. W procesach technologicznych naleŜy preferować niskoemisyjne źródła energii. 
2. W procesach produkcyjnych naleŜy stosować technologie oraz urządzenie 

maksymalnie ograniczające emisję zanieczyszczeń powietrza. 
3. Tereny biologicznie czynne naleŜy zagospodarować zielenią urządzoną, z 

duŜym udziałem zieleni wysokiej. 
4. Tereny połoŜone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdłuŜ granic 

poszczególnych wydzieleń funkcjonalnych naleŜy zagospodarować pasami 
zieleni izolacyjnej. 

5. NaleŜy zastosować rozwiązania komunikacyjne zapewniające płynność ruchu 
pojazdów samochodowych. 

6. Na terenach produkcyjnych i magazynowo-składowych naleŜy przeprowadzać 
okresowe przeglądy ekologiczne. 

W fazie modernizacji lub budowy nowych obiektów mogą wystąpić okresowe uciąŜliwe 
oddziaływania związane z emisją zanieczyszczeń powietrza.  
Ilość emitowanych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, zaleŜna od 
zastosowanych technologii robót, będzie stosunkowo niewielka, ograniczona do czasu 
budowy i z tendencją pochłaniania przez podłoŜe.  
MoŜna, więc stwierdzić, Ŝe powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych 
zanieczyszczenia powietrza nie będą miały praktycznie Ŝadnego wpływu na otaczający 
teren w odległościach większych niŜ kilkadziesiąt metrów od granic terenu budowy i od 
osi głównych ciągów transportowych.  
Ponadto nastąpi emisja składników spalin związana z pracą maszyn budowlanych              
i środków transportu dostarczających materiały budowlane, emisja pyłów z manipulacji 
materiałami budowlanymi.  
Zanieczyszczenia te będą niewielkie, odwracalne, czasowe (krótko lub 
średnioterminowe), niekumulujące się w środowisku i nieuniknione w przypadku 
realizacji obiektów budowlanych.  
4. Hałas i wibracje 
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje pogorszenia się klimatu akustycznego w 
stopniu powodującym przekroczenia dopuszczalnych norm emisji hałasu. Jeśli będą 
realizowane nowe obiekty związane z przetwórstwem drewna lub produkcją mebli, 
klimat akustyczny na terenach obecnie zainwestowanych moŜe się nieco pogorszyć w 
stosunku do stanu obecnego. Jeśli będą realizowane obiekty związane z 
przetwórstwem rolno-spoŜywczym klimat akustyczny nie pogorszy się. 
MoŜna sformułować następujące, ogólne zalecenia, które zmniejszą ryzyko 
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ponadnormatywnych emisji hałasu: 
1. W procesach technologicznych naleŜy stosować nowoczesne i sprawne 

technicznie urządzenia. 
2. W urządzeniach wentylacyjnych naleŜy stosować osłony ograniczające emisję 

hałasu. 
3. Tereny biologicznie czynne naleŜy zagospodarować zielenią urządzoną, z 

duŜym udziałem zieleni wysokiej. 
4. Tereny połoŜone poza nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, wzdłuŜ granic 

poszczególnych wydzieleń funkcjonalnych naleŜy zagospodarować pasami 
zieleni izolacyjnej. 

5. Na terenach usługowych, produkcyjnych i magazynowo-składowych naleŜy 
przeprowadzać okresowe przeglądy ekologiczne. 

Na etapie realizacji nowych obiektów budowlanych lub w przypadku modernizacji 
istniejących będą występowały dwa główne źródła emisji hałasu: 

� maszyny budowlane o poziomie hałasu 80 - 100 dB(A); 
� środki transportu samochodowego o poziomie hałasu około 90 dB(A). 

Roboty budowlane powinny być prowadzone w porze dziennej. Poziom dźwięku 
spowodowany pracą maszyn budowlanych i urządzeń technicznych moŜe 
spowodować krótkoterminowe przekroczenia poziomu dopuszczalnego równowaŜnego 
w porze dziennej w terenie przyległym do granic terenu budowy. Hałas ten będzie 
charakteryzować duŜa dynamika zmian. 
Rzecz jasna w czasie realizacji nowych obiektów budowlanych nastąpi pogorszenie 
klimatu akustycznego związane z pracą maszyn budowlanych i środków transportu 
dostarczających materiały budowlane. Zmiana ta będzie jednak miała charakter 
czasowy (na czas prowadzenia robót), odwracalny, nieakumulujący się w środowisku i 
lokalizujący się raczej wokół skupionego frontu robót.  
Inwestor powinien zadbać, by maszyny budowlane były technicznie sprawne  (przez, 
co hałas mechanizmów jest zminimalizowany) oraz nie powinien prowadzić robót w 
godzinach nocnych. 
5. Wytwarzanie odpadów 
W przypadku zachowania aktualnego profilu produkcji na terenach 2.T/P skład 
odpadów się nie zmieni. Jeśli w przyszłości na terenach tych zostaną zrealizowane 
obiekty związane przetwórstwem drewna produkcją mebli, na terenie 2.T/P będą 
powstawały odpady z nowej grupy: 
03 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, 
papieru i tektury. 
W przypadku realizacji obiektów przetwórstwa rolno-spoŜywczego będą powstawały 
odpady z grupy: 
02- Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, 
łowiectwa oraz przetwórstwa Ŝywności. 
Ponad to, w fazie prowadzenia robót budowlanych będą powstawać: 

• odpady opakowaniowe (15 01),  
• odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej  (17 01),  
• odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych (17 02),  
• odpady asfaltów, smół i produktów smołowych (17 03), w tej grupie              

do odpadów niebezpiecznych zalicza się: 
� 17 03 01 – asfalt zawierający smołę, 
� 10 03 03 – smoła i produkty smołowate, 

• odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali (17 04), w tej grupie               
do odpadów niebezpiecznych zalicza się: 
� 17 04 10 – kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje 

niebezpieczne 
•  gleba i ziemia (17 05),  
• odpady komunalne segregowane selektywnie (20 01). 
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Zgodnie z „Poradnikiem powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami – MOŚ”, ilość 
odpadów budowlanych przeciętnie w Polsce wynosi około 50 kg/m2 powierzchni 
zabudowy. Ustalenie szczegółowych ilości wytwarzanych odpadów w oparciu  
o wskaźniki nagromadzenia wymaga dokładnych danych charakteryzujących 
prowadzone na danym terenie prace. Takie dane moŜna uzyskać od władz 
odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń budowlanych. Dane muszą w pewnej 
mierze odzwierciedlać byłą, obecną i przyszłą działalność sektora budowlanego. 
 
PrzybliŜony skład odpadów z sektora budowlanego (wg Poradnik powiatowe  
i gminne plany gospodarki odpadami – MOŚ 

Składnik %wagowy 
Beton, cegły 57% 

Drewno i inne materiały palne 5% 
Papier, tektura, tworzywa sztuczne PoniŜej 1% 

Metale 2% 
Pozostałe odpady niepalne 3% 

Pyły i frakcja drobna 26% 
Asfalt 7% 

 
6. Gospodarka wodno- ściekowa 
Tereny zainwestowane połoŜone w granicach terenu objętego planem są w chwili 
obecnej źródłem wytwarzania ścieków: 

� przemysłowych, 
� bytowych (w niewielkiej ilości), 
� wód opadowych. 

W przypadku utrzymania funkcji produkcyjnej na omawianym terenie będą wytarzane 
ścieki tego samego typu, jedynie w zaleŜności od profilu funkcji produkcyjnej moŜe 
zostać nieco zmodyfikowany ich skład. I tak: 

1. W obiektach zajmujących się przetwórstwem drewna charakterystyczne 
składniki ścieków to chlorki sodu i wapnia, węglan wapnia. 

2. W produkcji spoŜywczej to związki organiczne, kwas np. mlekowy – ścieki 
te charakteryzują się małą zawartością tlenu. 

Jeśli zostaną na omawianym terenie zrealizowane obiekty o funkcji rekreacji i turystyki, 
ścieki przemysłowe nie będą powstawać natomiast zwiększy się ilość wytarzanych 
ścieków bytowych. 
Ścieki bytowe pochodzą z bezpośredniego otoczenia człowieka, czyli z domów 
mieszkalnych, budynków gospodarczych, miejsc uŜyteczności publicznej, zakładów 
pracy. Powstają one w wyniku zaspokajania potrzeb gospodarczych oraz higieniczno 
-sanitarnych, są to np.: niedojedzone resztki poŜywienia ze zmywanych naczyń, 
odchody ludzkie, brudy z prania, środki do mycia i prania. Opisywane ścieki zawierają 
duŜą ilość zawiesin oraz związków organicznych (białka, tłuszcze, cukry)  
i nieorganicznych, mogą równieŜ posiadać niebezpieczne wirusy i bakterie 
chorobotwórcze (Ŝółtaczki zakaźnej, duru brzusznego, cholery i in.) oraz jaja robaków 
pasoŜytniczych, np. tasiemców. Stałym elementem tych ścieków jest pałeczka 
okręŜnicy (Escherichia coli), - bakteria która sama nie stanowi większego zagroŜenia 
dla człowieka, lecz jej ilość w ściekach jest wskaźnikiem obecności czynników 
wywołujących tyfus, dur brzuszny i dyzenterię. SkaŜenie powierzchniowych  
i podziemnych wód ściekami bytowymi stanowi powaŜne zagroŜenie higieniczne oraz 
bakteriologiczne. 
Charakterystyka ścieków bytowych   

Wskaźnik zanieczyszczenia 
ścieków 

Jednostki  Średnia warto ść 
zanieczyszcze ń 

Odczyn PH 7,49 
BZT5 g O2/m

3 294 
ChZt g O2/m

3 700 
Zawiesina ogólna g/m3 285 

Sucha pozostałość g/m3 1110 
Fosforany gPO4/m

3 23 
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Chlorki gCL/m3 79 
Tlen rozpuszczony gO2/m

3 1,42 
Azot amonowy gNH4/m

3 38,4 
Azot organiczny gNorg/m

3 19,2 

 
Poza tym na terenie objętym planem (tereny zainwestowane) będą powstawały wody 
opadowe. 
Ilość wód opadowych moŜna obliczyć na podstawie wzoru i współczynników podanych 
przez Imhoffa: 
Q = q x ψ x ϕ x F  gdzie: 
F - powierzchnia spływu 
q - natęŜenie deszczu  130 l/s/ha 
ψ - współczynnik spływu  0,95 (dachy), 0,85 (parkingi i drogi) , 0,05 (tereny zielone) 
ϕ - współczynnik opóźnienia 0,78 
Główne zanieczyszczenia wód opadowych to : 

� zawiesiny ogólne, 
� zanieczyszczenia olejowe ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze  

i ropopochodne), 
� trudno rozkładalna materia organiczna wyraŜona w ChZT, 
� zanieczyszczenia bakteriologiczne. 

Obowiązujące regulacje prawne wymuszają juŜ odczyszczanie wód opadowych  
w zakresie Zog i EE, przynajmniej w przypadku obszarów przemysłowych i silnie 
zurbanizowanych. Nie występuje jeszcze obligatoryjny obowiązek usuwania ChZT,  
czy zanieczyszczeń bakteriologicznych, jednak w ośrodkach, w których jedynym 
odbiornikiem ścieków opadowych jest odbiornik chroniony coraz częściej spotyka się 
decyzje wodnoprawne wymuszające podczyszczanie wód opadowych np. do jakości  
II klasy czystości. 
7. Emisja pól elektromagnetycznych 
Brak zagroŜeń. 
8. Osuwanie si ę mas ziemi 
Brak zagroŜeń. 
9. Zagro Ŝenie powodzi ą 
Brak zagroŜeń. 
10. Nadzwyczajne zagro Ŝenia środowiska 
Brak zagroŜeń. 
11. Powierzchnia terenu, grunty i gleby, zło Ŝa surowców naturalnych 
Brak nowych oddziaływań. 
12. Warunki wodne 
Brak nowych oddziaływań. 
13. Warunki klimatyczne 
Biorąc pod uwagę istniejące zagospodarowanie terenu oraz jego powierzchnię, 
realizacja ustaleń planu pozostanie bez wpływu na warunki klimatu lokalnego. 
14. Krajobraz    
Brak nowych oddziaływań. 
15. Obszary dziedzictwa kulturowego, zabytki, dobra  kultury współczesnej oraz 
dobra materialne 
Brak oddziaływań. 
16. Transgraniczne oddziaływania na środowisko  
Realizacja zapisów planu nie spowoduje transgranicznych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze. 
 
VII. POWSTANIE ZAGROśEŃ DLA ŚRODOWISKA I ZDROWIA LUDZI W STREFIE 
POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA PLANU 
 
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje zagroŜeń dla środowiska i zdrowia ludzi poza 
granicami terenu objętego planem. 
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Większość niekorzystnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze naleŜy zaliczyć       
do nieuniknionych, wynikających z potrzeb rozwoju i uporządkowania omawianych 
terenów i będą się odnosić wyłącznie do obszarów objętych planem. Polegać będą na: 

� moŜliwości minimalnego pogorszenia stanu higieny atmosfery i warunków 
akustycznych, 

� zmiany składu wytarzanych odpadów i ścieków. 
Jakakolwiek działalność gospodarcza moŜe wiązać się z potencjalnym zagroŜeniem  
dla środowiska, jednak bezpośrednie uciąŜliwości mogą być ograniczone przez 
rozwiązania techniczno-organizacyjne. Natomiast uciąŜliwości pośrednie ograniczane  
są ustaleniami planu, w związku z tym waŜna jest jego realizacja w zakresie budowy, 
systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód 
opadowych, systemów i sposobów ogrzewania, zachowania wysokości zabudowy, 
wskaźników terenów biologicznie czynnych. 
ZagroŜenie dla środowiska moŜe, więc wynikać przede wszystkim z braku 
kompleksowej realizacji zapisów planu. 
 
VIII. ANALIZA PLANU POD K ĄTEM REALIZACJI UWARUNKOWA Ń 
PRZYRODNICZYCH 
 
Plan zapewnia pełną ochronę cennych elementów środowiska przyrodniczego oraz 
respektuje przepisy odnoszące się do obszarów prawnie chronionych, w których cały 
omawiany teren jest połoŜony. 
 
IX. OPIS PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 
WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI USTALE Ń ZAPISÓW PLANU 
 
1. Oddziaływanie bezpo średnie, po średnie, wtórne, chwilowe, krótkoterminowe, 
średnioterminowe, długoterminowe, stałe 
Dla przedsięwzięć przewidywanych w planie bezpośrednie oddziaływanie  
na środowisko będzie ograniczone do najbliŜszego sąsiedztwa, a zatem przed 
określeniem konkretnych lokalizacji moŜliwe jest jedynie wskazanie kluczowych 
czynników, które będą lub potencjalnie mogą wpływać na zmiany stanu środowiska.  
PoniŜej przedstawiono te skutki realizacji ustaleń projektu planu, które przewiduje się, 
iŜ będą wywierać najbardziej znaczące oddziaływanie na środowisko wraz z 
identyfikacją oddziaływania. 
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Charakterystyka oddziaływań w fazie budowy nowych obiektów lub modernizacji 
istniejących 
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 Charakterystyka oddziaływań w fazie eksploatacji obiektów 
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Wzrost emisji 
hałasu i wibracji 

- - - - - - - - - 

Wzrost emisji 
zanieczyszczeń 

- 
- - - - - - - - 

Zmiana wartości 
krajobrazowych 

- - - - - - - - - 

Ograniczenie 
powierzchni 
biologicznie 

czynnej 

- - - - - - - - - 

MoŜliwe zmiany 
składu odpadów   

w, 
d 

- - - - - p, 
st 

- - 

MoŜliwe zmiany 
składu ścieków   

w, 
d 

- - - - - - - - 

Zakłócenie bytu 
fauny 

 

- - - - - - - - - 

 
Charakterystyka oddziaływań b – bezpośrednie, p – pośrednie, w – wtórne, c – 
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chwilowe, k – krótkoterminowe, ś – średnioterminowe, d – długoterminowe, st - stałe 
2. Oddziaływanie skumulowane i znacz ące 
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje wystąpienia oddziaływań znaczących i 
skumulowanych. 
 
X. ROZWIĄZANIA ELIMINUJ ĄCE, OGRANICZAJĄCE LUB KOMPENSUJ ĄCE 
NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
1. Rozwi ązania eliminuj ące negatywne oddziaływania  
Do podstawowych działań ograniczających negatywne oddziaływania na środowisko 
naleŜą: 

� ograniczenie zajęcia terenu, 
� prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 

zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wraŜliwymi 
na zmiany warunków siedliskowych, 

� transport materiałów budowlanych oraz surowców do produkcji powinien 
odbywać się pod przykryciem, drogi i place manewrowe naleŜy 
zachowywać w odpowiednich standardach czystości, 

� stosowania odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 

� naleŜy prowadzić ciągły monitoring kanalizacji, osadników i separatorów, 
� zabezpieczyć miejsce magazynowania materiałów pylistych przed 

rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami), 
� plac budowy i teren inwestycji (na etapie eksploatacji) wyposaŜyć w 

środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w 
przypadku ich rozlania zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a 
zebrany materiał przekazać do utylizacji uprawnionemu odbiorcy, 

� powstające na etapie realizacji i eksploatacji odpady niebezpieczne 
magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych 
pojemnikach/kontenerach, odpornych na działanie składników 
umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, 
ogrodzonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłoŜu, 
zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych odpady 
przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub 
unieszkodliwienia; miejsca magazynowania odpadów niebezpiecznych 
oznaczyć 1 zabezpieczyć przed wstępem osób nieupowaŜnionych i 
zwierząt, 

� powstałe na etapie eksploatacji odpady inne niŜ niebezpieczne 
magazynować selektywnie w wyznaczonym, o utwardzonym podłoŜu 
miejscu, w sposób który zabezpieczy przed pyleniem, rozwiewaniem 
odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego, 
miejsce magazynowania zabezpieczyć przed dopływem opadu 
atmosferycznego, odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do 
odzysku lub unieszkodliwienia, 

� dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 
� dostosowanie terminów prac do cyklu wegetacyjnego roślin, 
� maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

NaleŜy zaznaczyć, Ŝe na etapie oceny projektu planu nie jest moŜliwe oszacowanie 
prac kompensacyjnych, które powinny zostać wykonane. Takie ustalenia mogą zostać 
dokonane na etapie raportu oddziaływania na środowisko lub w przypadku wystąpienia 
szkody w środowisku w rozumieniu Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu 
szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. z 2014 poz. 210). Dokładne kryteria 
oceny wystąpienia szkody w środowisku oraz prowadzenia działań naprawczych 
określają akty wykonawcze tej Ustawy (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 
kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów oceny występowania szkody w środowisku (Dz. U. 
Nr 82, poz. 501) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w 
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sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobów ich prowadzenia 
(Dz.U. z 2008 nr 103 poz. 664). 
2. Rozwi ązania alternatywne do rozwi ązań przedstawionych w projekcie planu 
Z przedstawionych powyŜej analiz wynika, Ŝe realizacja ustaleń planu nie spowoduje 
znaczących oddziaływań na środowisko przyrodnicze tak, więc nie proponuje się 
rozwiązań alternatywnych. 
W trakcie sporządzania prognozy nie napotkano na trudności wynikające  
z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
 
XI. METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIE Ń PLANU ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚĆ ICH PRZEPROWADZANIA 
 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz 
albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie 
programy ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem (…) 
wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których 
mowa wyŜej, po uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, co 
najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę w sprawie 
aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, 
w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa  
w art. 27 ustawy. 
Przy podejmowaniu uchwały, rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność 
studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 
2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1. 
Wskazane przepisy dotyczą m.in. uwzględniania w miejscowych planach zasad 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 
Tak, więc w przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego istnieje 
określona ustawowo procedura pozwalająca przeanalizować i ocenić skutki jego 
realizacji. 
Dodatkowym instrumentem analizy skutków realizacji projektowanego dokumentu jest 
równieŜ monitoring środowiska prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska. 
Organ ten wykonuje zadania wynikające z Państwowego Programu Monitoringu 
Środowiska oraz innych zadań określonych w odrębnych ustawach. Wyniki oceny 
stanu środowiska publikowane przez WIOŚ mogą być jedną z metod analizy skutków 
wdroŜenia planu obrazującą zmiany parametrów jakościowych opisujących stan wód, 
powietrza, gleb, fauny, flory itp. 
 
XII. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Potrzeba sporządzenia opracowania pt. „Prognoza do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miejscowości dla terenów zlokalizowanych w 
obrębie wsi Zieleniec - Etap I” wynika z art. 51. Ustawy z dnia 3 października 2008 
roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 poz. 
1235). 
Opracowana prognoza ma na celu wykazanie, czy przyjęte w projekcie planu 
rozwiązania niezbędne dla zapobiegania powstawania zagroŜeń środowiska, spełniają 
swoją rolę oraz w jakim stopniu warunki realizacji ustaleń planu mogą oddziaływać na 
środowisko. Zgodnie z zapisami ustawowymi rolą prognozy nie jest ocena przyjętych w 
planie rozwiązań planistycznych, a sprawdzenie czy w przyjętych rozwiązaniach 
zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego i 
kulturowego. 
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Generalnie zakres dokumentacji prognozy obejmuje następujące problemy: 
- analizę środowiska, 
- identyfikację zagroŜeń i potencjalnych konfliktów, 
- ocenę projektu w kontekście przewidywanych zagroŜeń, 
- ewentualne formułowanie alternatywnych propozycji. 
Teren objęty planem połoŜony jest w rejonie wsi Zieleniec w południowej części gminy 
Sadowne. 
W przewadze jest to obszar niezabudowany, obejmujący lasy i nieuŜytki. Na niewielkiej 
powierzchni, w północno-wschodniej części zlokalizowany jest zakład produkcji 
silikatów, w rejonie tym przebiega takŜe nieuŜytkowana bocznica kolejowa. W podłoŜu 
budowlanym w części północnej występują piaski eoliczne, natomiast w południowej (w 
obrębie zagłębienia deflacyjnego) słabonośne grunty organiczne. W części północnej 
wody gruntowe o zwierciadle swobodnym zalegają na duŜej głębokości, natomiast w 
części południowej zwierciadło wód gruntowych połoŜone jest płytko. Cały teren 
opracowania połoŜony jest w granicach NadbuŜańskiego Parku Krajobrazowego, jego 
znaczna część w granicach uŜytku ekologicznego „Wydmy zielenieckie”. 
 
Nadrzędnym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego oraz ponadlokalnych i lokalnych 
interesów publicznych w zakresie komunikacji, inŜynierii i ochrony środowiska. 
Plan określa zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego poprzez ustalenia 
dotyczące kształtowania zabudowy oraz uporządkowania istniejących i wykształcenia 
nowych przestrzeni publicznych. 
Ustala się następujące przeznaczenie terenów objętych planem: 

6) T/P – tereny technicznej obsługi gminy z zachowaniem produkcji; 
7) T - tereny technicznej obsługi gminy; 
8) ZL – tereny lasów; 
9) ZN – tereny zieleni naturalnej; 
10) KDW – drogi wewnętrzne. 

 
W przypadku braku realizacji omawianego planu nie wystąpią istotne przekształcenia 
środowiska przyrodniczego. Większość terenów pozostanie w dotychczasowym 
uŜytkowaniu. Niebezpiecznym zjawiskiem z punktu widzenia ochrony środowiska i 
walorów krajobrazowych moŜe być chaotyczny rozwój zabudowy. 
 
Nie przewiduje się istotnych przekształceń środowiska przyrodniczego. Plan adaptuje 
istniejące uŜytkowanie i zagospodarowanie terenu. Dopuszczone w planie zmiany 
profilu produkcji istniejącego zakładu mogą jedynie spowodować zmiany w składzie 
wytarzanych odpadów, ścieków i zanieczyszczeń emitowanych do powietrza – nie 
będą to oddziaływania znaczące. Jeśli na terenie obecnego zakładu zostaną 
zrealizowane usługi rekreacji i turystyki moŜe dochodzić do zwiększonej penetracji 
przez ludzi obszarów prawnie chronionych. 
 
Ustalenia planu nie wykazują kolizji z przepisami odrębnymi dotyczącymi obszarów 
prawnie chronionych. 
 
 
W wyniku przeprowadzonych analiz stwierdzono zgodność zapisów planu  
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz z dokumentami strategicznymi 
gminy jak równieŜ ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego gminy Sadowne.  
 
Realizacja ustaleń planu nie spowoduje wystąpienia na omawianym terenie oraz na 
terenach przyległych oddziaływań znaczących i skumulowanych. 
 
Za najistotniejsze, z punktu widzenia ochrony środowiska, naleŜy uznać monitorowanie 
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następujących dziedzin i zagadnień: 
1. Obserwacje zmian w strukturze uŜytkowania gruntów (wielkość powierzchni 

zainwestowanych, kubatury obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie 
czynnej). 

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

3. Obserwacje stanu technicznego infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem 
urządzeń do odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.  

 

 


