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1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZANIA PROGNOZY
Obowiązek przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
dokumentów planistycznych, nakłada art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081). W zakres postępowania strategicznego wchodzi
opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji dokumentu planistycznego.
Szczegółowy zakres prognozy określa art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

2. CEL

I ZAKRES
DOKUMENTAMI

DOKUMENTU

OBJĘTEGO

PROGNOZĄ,

POWIĄZANIA

Z

INNYMI

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Plan) jest dokumentem planistycznym, realizującym
politykę przestrzenną gminy zapisaną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
(Studium). Plan ustala przeznaczenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania. 1 Dokument ten jest prawem
miejscowym.2
Poddany analizie projekt Planu obejmuje obręb Świętochów z wyłączeniem terenów lasów, położonych
w południowo-zachodniej części gminy Tarczyn, przy granicy z gminą wiejską Pniewy.
Rysunek 1 Położenie obszaru opracowania na tle gminy Tarczyn

Źródło: opracowanie własne

Na terenie obrębu zabudowa koncentruje się w miejscowości Świętochów. Na pozostałym obszarze jest
ona rozproszona, czasem tworząc niewielkie skupienia (z 2-3 zagród). Znaczny udział w terenach rolnych,
podobnie jak w całej gminie, mają sady. Uzupełniają je trwałe użytki zielone i uprawy polowe.
Przez miejscowość Świętochów przechodzi droga powiatowa (ul. Marii Skłodowskiej-Curie) skręcająca
na północ (ul. Warszawska) w kierunku miejscowości Suchodół. Pozostałe drogi na terenie sołectwa są drogami
gminnymi.
Przez teren sołectwa nie przechodzą linie przesyłowe (elektroenergetyczne lub gazowe). Inwestycje
infrastrukturalne o znaczeniu gminnym (jak oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, punkty GPZ, BTS) znajdują się
poza obszarem opracowania. Sołectwo jest zelektryfikowane i zwodociągowane. W chwili obecnej nie ma tu
zbiorczej sieci kanalizacyjnej. „Koncepcja programowa gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gminy
Tarczyn” z 2016 r. zakłada budowę oczyszczalni ścieków Tarczyn zlokalizowanej w Drozdach na działkach
istniejącej oczyszczalni ścieków przemysłowych. Oczyszczalnia ta docelowo będzie obsługiwała również
mieszkańców sołectwa Świętochów.
Obszar opracowania położony jest poza terenem z dostępną rozdzielczą siecią gazowniczą.
Zaopatrzenie w ciepło odbywa się z wykorzystaniem indywidualnych kotłów i pieców.
1
2

Art. 14 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Art. 14 ust. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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Na terenie sołectwa nie ma zakładów dużego i podwyższonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Nie znajdują się tu również instalacje i urządzenia mogące znacząco wpływać na środowisko.

3. METODYKA PRAC
Bazą do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest Projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Świętochów gmina Tarczyn z listopada 2017 r. oraz
opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru sołectwa Świętochów sporządzone przez autora prognozy w 2016 r.
Prognoza dostosowana jest do rodzaju i skali dokumentu jakim jest Plan – do skali dostosowano stopień
szczegółowości analiz oraz opis stanu środowiska.
Rozdział Oceny i analizy Prognozy składa się z dwóch zasadniczych części: części pierwszej
określającej aktualny stan środowiska zgodnie z zapisami ww. dokumentów i danych Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz części drugiej - prognozy oddziaływania na środowisko projektu MPZP.
W prognozie uwzględniono możliwe znaczące oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska:
różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat,
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz zależności między wymienionymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy - zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081). W opisie uwzględniono
przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne.

4. ODDZIAŁYWANIE TRANSGRANICZNE
Oddziaływanie na środowisko w skutek realizacji zapisów Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Świętochów gminy Tarczyn nie będzie wykraczało poza granice kraju.

5. OCENY I ANALIZY
Rozdział opisuje aktualny stan środowiska, będący wynikiem istniejącego na terenie gminy
zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane zmiany w środowisku w przypadku realizacji założeń
projektu MPZP, przedstawiono w części „6.2 Przewidywany wpływ oraz znaczące oddziaływanie na środowisko
ustaleń MPZP”.

5.1 ŚRODOWISKO ABIOTYCZNE – JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA
5.1.1

GEOLOGIA, SUROWCE NATURALNE I UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN – ZAGROŻENIA
I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

Pod względem geologicznym obszar gminy znajduje się w środkowej części synklinorium brzeżnego –
w południowo – zachodniej części niecki warszawskiej, wypełnionej osadami trzeciorzędowymi podścielonymi
utworami kredy.
Osady trzeciorzędowe znajdujące się na terenie gminy złożone są w niecce warszawskiej, która została
ukształtowana na przełomie mezozoiku i kenozoiku oraz we wczesnym trzeciorzędzie. Osady te o różnej
miąższości, ściśle związanej z ukształtowaniem podłoża mezozoicznego reprezentowane są przez:
oligoceńskie piaski ze żwirami, różno-, średnio-, drobnoziarniste piaski z przewarstwieniami pylastymi, często
z glaukonitem, oraz mułki i iły w spągu zapiaszczone, mioceńskie piaski różno-, średnio-, drobnoziarniste
i pylaste, często z pyłem węglowym, mułki, mułki piaszczyste i iły z wkładkami węgla brunatnego, plioceńskie
iły pstre, mułki, mułki piaszczyste z wkładkami piasków, piaski.
Osady czwartorzędowe powstały na skutek cyklicznych zmian regionalnych i lokalnych warunków
klimatycznych oraz zróżnicowanej akumulacji glacjalnej i procesów denudacyjno-erozyjnych, związanych
z wielokrotnym nasuwaniem się i cofaniem mas lądolodu skandynawskiego. Różnorodność utworów
czwartorzędowych to również wynik rozwoju głębokiej sieci dolinnej, założonej w znacznej części w rynnach
subglacjalnych.
Utwory czwartorzędowe, reprezentowane przez osady plejstoceńskie i holoceńskie, cechuje
zróżnicowanie litologiczne, zarówno w rozprzestrzenieniu poziomym jak i pionowym. Przeważają plejstoceńskie
powtarzające się, naprzemianległe, osady facji: lodowcowej (gliny zwałowe, piaski, żwiry i głazy lodowcowe),
wodnolodowcowej (piaski, żwiry, głazy, iły, mułki) i zastoiskowej (iły, mułki, piaski mułkowate), pochodzące
z okresów trzech zlodowaceń: południowopolskiego, środkowopolskiego i północnopolskiego (bałtyckiego).
Na przeważającej powierzchni gminy Tarczyn, występują najmłodsze osady i formy rzeźby zlodowacenia
środkowopolskiego. w obrębie terenów wysoczyznowych odsłaniają się gliny zwałowe, a także eluwia glin
i piaski rezydualne. Utwory wodnolodowcowe - piaski z domieszką żwirów, występują wzdłuż doliny Tarczynki.
Większe obszary ich występowania znajdują się również w okolicach Świętochowa. na zachód od Tarczyna
i Przypek oraz wzdłuż północnego brzegu doliny Tarczynki występują żwiry, piaski i mułki, stanowiące materiał
budulcowy moren martwego lodu. Miejscami - w dolinkach bocznych oraz zagłębieniach bezodpływowych,
powierzchnię terenu tworzą piaski humusowe. Pomiędzy Świętochowem a Jeżewicami oraz na południe od tych
miejscowości, na powierzchni terenu odsłaniają się wypiętrzone iły plioceńskie. w dolinach współczesnych rzek,
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głównie Jeziorki, a także Tarczynki występują holoceńskie osady rzeczne, reprezentowane przez piaski, żwiry
i częściowo humusowe oraz namuły i mady.
Na terenie gminy Tarczyn występują wyłącznie kopaliny pospolite. Są to złoża kruszyw naturalnych –
piaski ze żwirem o znaczeniu lokalnym. Złoża występują w rejonie Jeżewic i Suchodołu, na północny zachód
od obszaru opracowania.
Na obszarze gminy, w tym i sołectwie Świętochów, nie występują obszary narażone
na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

5.1.2

RZEŹBA TERENU – ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

Z geograficznego punktu widzenia obszar gminy położony jest na pograniczu dwóch makroregionów:
Wzniesień Południowomazowieckich (318.8) oraz Niziny Środkowomazowieckiej (318.7) (podprowincja Niziny
Środkowopolskie, prowincja Niż Środkowoeuropejski). w obrębie makroregionu Nizin Środkowomazowieckich
obszar gminy znajduje się pomiędzy mezoregionami Równiny Łowicko-Błońskiej (północny fragment gminy)
oraz Równiny Warszawskiej (wschodnia część gminy). Do makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich
przynależy mezoregion Wysoczyzny Rawskiej obejmującej zachodnią część gminy w tym i obszar
opracowania.3
Rysunek 2 Położenie gminy Tarczyn na tle podziału na regiony fizycznogeograficzne

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Regiony_Kondrackiego-hipsometria.png

Granicę pomiędzy dwoma makroregionami stanowi zdenudowana skarpa wysoczyzny, ciągnąca się po
wschodniej stronie drogi krajowej nr 7 od południa gminy do Tarczyna, a następnie skręcająca w kierunku
północno-zachodnim w kierunku Nadarzyna.
Obszar gminy Tarczyn pochylony jest w kierunku północno-wschodnim. Główne elementy rzeźby terenu
są pochodzenia lodowcowego lub polodowcowego. Zgodnie z Opracowaniem ekofizjograficznym
sporządzonym na potrzeby obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego na obszarze opracowania występują:
1. „formy pochodzenia lodowcowego, do których zaliczyć należy:

wysoczyznę polodowcową (o zróżnicowanym ukształtowaniu) - jest ona położona na wysokościach
około 150-180 m n.p.m. Ukształtowanie wysoczyzny jest urozmaicone zarówno niewielkimi
wzniesieniami jak i siecią dolin denudacyjno-erozyjnych częściowo wykorzystujących obniżenia
polodowcowe. Zajmuje ona znaczne powierzchnie terenu zwłaszcza w południowej i zachodniej części
gminy,

(...)
3

Wg regionalizacji Kondrackiego, zmodyfikowanej przez Rychlinga
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pagórki akumulacji szczelinowej i moren martwego lodu - ciągną się one pasmem z południowegowschodu (gdzie znajdują się w okolicach miejscowości Kopana) po północny-zachód (gdzie występują
w rejonie miejscowości Drozdy, Suchodół).
2. formy pochodzenia wodnolodowcowego i wytopiskowego:

równiny akumulacji wodnolodowcowej budujące wysoczyznę – wyodrębnienie ich jest oparte bardziej
na podstawach genetycznych niż na ich formie. Są one związane ze strefami wykorzystywanymi przez
współczesne doliny rzeczne, a prawdopodobnie i z innymi obszarami subglacjalnych przepływów wód.
Powierzchnia tych równin występuje we wschodniej części gminy, gdzie towarzyszy dolinie rzeki
Jeziorki oraz pomiędzy Świętochowem a Suchodołem, tam częściowo związana jest ona z doliną rzeki
Tarczynki. Równina jest położona nieznacznie niżej od wysoczyzny wytopiskowej na wysokości około
110 - 120 m n.p.m.,

(...)

drobne zagłębienia różnej genezy - są podobne do w/w form jednak nie są związane z występowaniem
brył martwego lodu. Występują one głównie w zachodniej części gminy. Są płytkie, małych rozmiarów
i zagłębione o parę metrów w stosunku do wysoczyzny;
3. (...)
4. formy pochodzenia rzecznego

tarasy zalewowe i dna dolin bocznych - występują na terenie całej gminy, we wszystkich dolinach
rzecznych i drobnych bocznych obniżeniach wzdłuż cieków włączonych w sieć rzeczną.
Charakterystyczna jest zmienność tarasu zalewowego i den dolinnych, która w przypadku większych
cieków może wynosić około 1-1,5 km (jak ma to miejsce w niektórych odcinkach doliny rzeki Jeziorki),
po kilka metrów w dolinach mniejszych cieków. Główne kierunki dolin sugerują związek ich lokalizacji
ze starymi elementami geologicznymi i tektonicznymi,

(...)
5. formy pochodzenia denudacyjnego:

grzbiety wypiętrzeń strukturalnych i równiny denudacyjne wokół wypiętrzeń - są to wypiętrzenia
osadów trzeciorzędowych i starszego czwartorzędowego. w rzeźbie terenu odpowiednikiem ich są
zdenudowane grzbiety. na terenie gminy znajdują się one pomiędzy miejscowościami: Bystrzanów,
Suchostruga, Parcele-Jeżewice i w znacznej części są one porośnięte lasem,

(...)”
Na terenie gminy nie występują naturalne zagrożenia mogące wpływać na rzeźbę terenu. Brak jest
zagrożeń wynikających z masowych ruchów ziemi – brak osuwisk wpisanych do rejestru terenów zagrożonych
ruchami masowymi ziemi oraz trenów na których występują te ruchy.

5.1.3

GLEBY – JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

Analizę gleb na terenie gminy opracowano na podstawie mapy glebowo-rolniczej z Instytutu Upraw
i Nawożenia Gleby w Puławach oraz mapy klasoużytków z Powiatowego Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.
Na terenie opracowania dominują gleby rzędu bielicoziemnych. We wschodniej i północnej części
sołectwa są to gleby bielicowe i płowe (pseudobielicowe) utworzone na glinach lekkich (wschód) lub piaskach
słaboglinaistych spoistych (północ). Na zachód od ulicy Kopernika i Piłsudskiego mozaikę gleb bielicowych
urozmaicają gleby brunatne na piaskach gliniastych. W południowej części wzdłuż drogi do Michrówka
występują gleby hydrogeniczne z rzędu pobagiennych murszowe i murszowate wytworzone z mieszaniny
substancji organicznej i mineralnej. Teren ten ze względu na okresową podmokłość wykorzystywany jest jako
użytki zielone (wg kompleksów przydatności rolniczej są to użytki zielone słabe i bardzo słabe).
Pozostały obszar opracowania pod względem kompleksów przydatności rolniczej dzieli się na trzy
części. Najkorzystniejsze tereny związane są z występowaniem kompleksu żytniego bardzo dobrego. Obejmują
one zachodnią część sołectwa i rozciągają się w kierunku wschodnim do ulicy Kopernika i Piłsudskiego
i na północ do ulicy Mszczonowskiej. Obszar we wschodniej części sołectwa tworzy kompleks żytni dobry
a najmniejszą przydatnością charakteryzuje się północny fragment Świętochowa (na północ od ulicy
Mszczonowskiej), należący do kompleksu żytniego słabego.
Zarówno grunty orne jak i trwałe użytki zielone gminy w większości należą do dobrych klas bonitacyjnych
(grunty klas III i IV stanowią 49%, a grunty klas V i VI - 41% powierzchni użytków rolnych). Gleby III klasy
bonitacyjnej zajmują znaczne, zwarte powierzchnie w południowej i wschodniej części gminy poza obszarem
opracowania, niemniej mniejsze ich płaty występują na terenie sołectwa, tworząc ciąg wzdłuż granicy gleb
murszowych w południowej części obszaru oraz na południe i zachód od miejscowości Świętochów. Gleby klasy
IV spotykane są praktycznie na terenie całej gminy. Największe powierzchnie gleb o stosunkowo najgorszych
parametrach występują w centralnej i zachodniej części.
Przy prowadzeniu polityki przestrzennej należy brać pod uwagę konieczność ochrony gleb o wysokiej
przydatności dla rolnictwa. Działania gminy powinny zmierzać do zachowania dobrych warunków glebowych,
poprzez minimalizację przekształceń tych terenów pod cele nierolnicze oraz eliminację możliwych źródeł
zanieczyszczeń. w pierwszej kolejności na potrzeby rozwojowe gminy powinny być przeznaczane gleby
najsłabsze, położone w zasięgu istniejącej lub planowanej w najbliższym czasie infrastruktury. Osobnym
zagadnieniem jest jakość gleb występujących na terenie gminy oraz zagrożenia wynikające z ich degradacji.
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Głównym zagrożeniem dla jakości gleb jest ich zakwaszenie. Cała wschodnia i centralna część sołectwa
należy do gleb bardzo kwaśnych (o pH poniżej 4,5), a pozostałe gleby sklasyfikowano jako kwaśne
(pH pomiędzy 4,5 i 5,5). Nieprawidłowy poziom wapna prowadzi do dalszego zakwaszania, pogarszania
warunków fizyko-chemicznych (jak skład granulometryczny, pojemność wodną), mniejsza przyswajalność
składników pokarmowych przez rośliny oraz pośrednio tempo rozkładu substancji organicznych (poprzez
stymulowanie mikroorganizmów rozkładających resztki roślinne w glebie), obniżenia zdolności magazynowania
substancji odżywczych, zwiększa chłonność metali ciężkich.
Na jakość gleb a pośrednio i wód wpływa przenawożenie. w związku z zapotrzebowaniem gleb
na składniki mineralne w czasie uprawy gleby konieczne jest stosowanie nawożenia. Większość składników
nawozów nie jest „magazynowana” w glebie i szybko migruje w głąb (czemu sprzyja ich zakwaszenie).
Stosowanie dawek większych niż wynosi aktualne zapotrzebowanie (przenawożenie) powoduje wymywanie
składników nawozów i ich przenikanie do wód (zanieczyszczenia obszarowe). Celem uniknięcia infiltracji
składników substancji chemicznych do wód gruntowych i powierzchniowych, konieczne jest stosowanie
nawozów zgodnie z podanym na ich opakowaniu dawkowaniem i/lub wskazaniami Okręgowej Stacji
Chemiczno-Rolniczej.

5.1.4

WODY

POWIERZCHNIOWE
PRZECIWDZIAŁANIA

I

PODZIEMNE

–

JAKOŚĆ,

ZAGROŻENIA

I SPOSOBY

Obszar opracowania, jak większość obszaru gminy, położony jest w zlewni rzeki Jeziorki –
prawobrzeżnego dopływu Wisły.
W pobliżu północnej granicy analizowanego terenu na długości ok. pół kilometra przebiega rzeka
Tarczynka, będąca głównym ciekiem gminy. Poza Tarczynką na obszarze opracowania występują lokalne
kanały i rowy melioracyjne oraz dość licznie występujące stawy w pasie na południe od miejscowości
Świętochów, równolegle do drogi powiatowej (ul. Marii Skłodowskiej-Curie) i drogi gminnej (ul. Mszczonowska).
Na terenie gminy rozpoznano dwa piętra wodonośne: trzeciorzędowe i czwartorzędowe (główne piętro
użytkowe). Z uwagi na zróżnicowane warunki geologiczne i litologiczne występowanie poziomów wodonośnych
w utworach czwartorzędowych jest bardzo nieregularne. Główny poziom wodonośny występuje dość głęboko
bo od około 30 do 100 m. Warstwę wodonośną tworzą osady piaszczysto-żwirowe występujące pomiędzy
glinami zlodowacenia środkowopolskiego i południowopolskiego oraz w utworach piaszczystych zlodowacenia
południowopolskiego. Ich miąższość jest zróżnicowana: w części południowo-wschodniej, środkowej
i północnej wynosi poniżej 10 m, w części zachodniej (w okolicach miejscowości Suchostruga) mieści się
w przedziale 20-40 m, w regionie północno-wschodnim (Kotorydz-Marylka) kształtuje się na poziomie 15-50 m.
Zwierciadło wód jest napięte za wyjątkiem nieizolowanych warstw wodonośnych w dolinach rzek, gdzie
zwierciadło wody ma charakter swobodny.
Zgodnie z „Mapą obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających
szczególnej ochrony”, A. S. Kleczkowskiego, gmina Tarczyn położona jest w zasięgu udokumentowanego
trzeciorzędowego GZWP 215 – Zbiornik Subniecka warszawska, o całkowitej powierzchni ok. 51 000 km 2 oraz
GZWP 215a – Zbiornik Subniecka warszawska – część centralna (mieści się w całości zarówno w obrębie
GZWP nr 215, jak i regionu mazowieckiego I, ale przekracza granice, szczególnie na północy, subregionu
centralnego), który nie posiada opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej. Ze względu na warunki
geologiczno-hydrologiczne w obrębie zbiornika GZWP 215 wyznaczono obszary objęte ochroną – 2 760 km2,
w tym 1 060 km2 to obszary najwyższej ochrony (ONO), a 1 700 km2 to obszary wysokiej ochrony (OWO).
Monitoringiem jakości wód powierzchniowych objęta jest rzeka Tarczynka (europejski kod JCWP
PLRW20001725849), stanowiąca północną granicę obrębu Świętochów. W obrębie obszaru opracowania nie
znajdują się punkty pomiarowo-kontrolne. Najbliższy znajduje się na terenie gminy Tarczyn w miejscowości
Prace, w ujściu Tarczynki do Jeziorki. Ostatnie badanie jakości wód przeprowadzono w 2013 r. a jego wyniki
przedstawiono w tabeli poniżej.
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Tabela 1 Jakość wód Tarczynki w roku ostatniego badania

ELEMENTY
BIOLOGICZNE

Rzeka

Tarczynka

Stanowisko

Prace

Rok

2013

Fitobentos

III

Makrofiy

III

Klasa elementów biologicznych

III

STAN EKOLOGICZNY

Klasa elementów hydromorfologicznych

ELEMENTY
FIZYKOCHEMICZNE

II

Temperatura

I

Zawiesina ogólna

I

Tlen rozpuszczony

I

BZT5

II

OWO

I

Przewodność w 20°C

I

Substancje rozpuszczone

I

Twardość ogólna

I

Odczyn

I

Azot amonowy

I

Azot Kjeldahla

II

Azot azotanowy

I

Azot ogólny

I

Fosforany

V

Fosfor ogólny

V

Klasa elementów fizykochemicznych
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego

PSD (V)
Umiarkowany (III)
Zły (V)

STAN

Źródło: Zestawienie własne na podstawie Oceny jednolitych części wód w latach 2010-2015 WIOŚ

Główny wpływ na klasę wynikową elementów fizykochemicznych miała zawartość fosforanów oraz
fosforu ogólnego, co wskazuje na rolnicze pochodzenie zanieczyszczeń.
Zgodnie z Planem Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
celem środowiskowym dla JCWP „Tarczynka” jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego
i dobrego stanu chemicznego. W ww. zlewni JCWP występuje presja komunalna. W programie działań
zaplanowano działania podstawowe, obejmujące uporządkowanie gospodarki ściekowej, które nie są
wystarczające, aby zredukować tą presję w zakresie wystarczającym dla osiągnięcia dobrego stanu. W związku
z powyższym wskazano również działania uzupełniające, obejmujące (przeprowadzenie pogłębionej analizy
presji w celu zaplanowania działań ukierunkowanych na redukcję fosforu). Z uwagi jednak na czas niezbędny
dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan
będzie mógł być osiągnięty do roku 2021.
Na terenie gminy nie ma zbiorników wód stojących objętych monitoringiem diagnostycznym WIOŚ.
Monitoring użytkowych poziomów wód podziemnych, w ramach sytemu monitoringu krajowego,
prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny (PIG). Oceny stanu chemicznego w Jednolitych Częściach Wód
Podziemnych (JCWPd) oraz w poszczególnych punktach badawczych dokonuje się zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu
wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85). Rozporządzenie wyróżnia pięć klas jakości wód: klasa i –
wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa
IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V – wody złej jakości.
Na terenie gminy Tarczyn nie występują punkty pomiarowe sieci monitoringu wód podziemnych
województwa mazowieckiego. Obszar gminy położony jest w obrębie JCWPd PLGW200065. Zgodnie z Planem
Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911) celem środowiskowym dla
ww. JCWPd było osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu ilościowego. Ww. cel
został osiągnięty w 2015 r.
Wyżej wymieniony stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych jest spowodowany:

ściekami pochodzącymi z komunalnych i przyzakładowych oczyszczalni ścieków,
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brakiem odpowiednio rozwiniętego systemu kanalizacji przy jednoczesnym wysokim wskaźniku
zwodociągowania miejscowości,

spływami powierzchniowymi z pól uprawnych (na których stosowane są nawozy mineralne i chemiczne
środki ochrony roślin),

spływami powierzchniowymi pochodzącymi z sieci drenarskiej, które trafiają do wód wraz z opadami,

obecnością dzikich wysypisk śmieci,

spływami powierzchniowymi z tras komunikacyjnych.
Podstawowymi źródłami zanieczyszczeń są ścieki oraz zanieczyszczenia obszarowe (związane ze
stosowaniem nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie). Zanieczyszczenia te są źródłem związków
biogennych (azotu i fosforu) wpływające na jakość i eutrofizację wód powierzchniowych i stan wód
podziemnych. Pozytywnym aspektem jest systematyczny rozwój sieci kanalizacyjnej w gminie. Zbiorczy system
kanalizacyjny pozwala lepiej kontrolować stan oczyszczenia ścieków - jeden punkt zrzutu zamiast wielu
pojedynczych. Problem stanowią obszary nieskanalizowane, gdzie mieszkańcy korzystają ze zbiorników
bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych. Mniejsze znaczenie ma spływ zanieczyszczeń
ropopochodnych z nawierzchni drogowych.
Głównym działaniem na rzecz poprawy stanu jakościowego wód powierzchniowych jest likwidacja lub
ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia. W rolnictwie istotne jest ograniczenie nawożenia do
rzeczywistych potrzeb, co zmniejszy ilość przenikających do wód powierzchniowych czynników biogennych.
Zagrożenie ze strony cieków wodnych stanowią wezbrania wiosenne (związane z roztopami).
na terenach tych preferowaną lokalizacją dla zabudowy powinny być obszary wyżej położone. Wskazane jest
ograniczenie lokalizacji zabudowy w pobliżu cieków wodnych i na obszarach występowania łąk wilgotnych.
Nowo powstające budynki należy budować bez podpiwniczenia. Szczególnie istotne jest utrzymywanie dobrego
stanu technicznego całego systemu melioracyjnego.

5.1.5

POWIETRZE - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

W związku z brakiem dużych zakładów przemysłowych na terenie gminy, za główne źródło
zanieczyszczeń należy uznać lokalne źródła pochodzące ze spalania paliw (emisje komunikacyjną i ogrzewanie
indywidualne). Jak podaje Raport o stanie środowiska województwa mazowieckiego w 2016 r.: „czynnikami
determinującymi jakość powietrza w województwie mazowieckim są emisja substancji pochodzenia
antropogenicznego, napływ zanieczyszczeń spoza województwa oraz warunki meteorologiczne (prędkość
i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, temperatura powietrza oraz pionowa struktura dynamiczna warstwy
granicznej atmosfery). Głównym problemem jest tzw. „niska emisja” pochodząca z indywidualnego systemu
ogrzewania, który oparty jest na spalaniu paliw stałych w kotłach o niskiej efektywności. Ze względu na szybki
przyrost liczby pojazdów i niewydolny system komunikacji zbiorowej również szlaki komunikacyjne są głównymi
lokalnymi źródłami zanieczyszczeń. Wpływ emisji punktowej pochodzącej np. z elektrociepłowni to zaledwie
kilka procent udziału w ogólnym bilansie zanieczyszczeń.”
Ogrzewanie indywidualne miało największy udział w emisji tlenku węgla, pyłów PM10 i PM2,5,
benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w województwie. Było również odpowiedzialne za emisje ponad
jednej piątej dwutlenku siarki. Emisja liniowa, związana z przemieszczaniem się pojazdów, jest źródłem
zanieczyszczeń głównie tlenkami azotu, tlenkiem węgla, pyłami i ołowiem.
Tabela 2 Procentowy udział emitowanej substancji w sumie emisji z podziałem na źródła emisji w 2015r.

Przemysł

SO2

NOx

CO

PM10

PM2,5

B(a)P

As

Cd

Ni

Pb

75%

37%

6%

5%

4%

4%

11%

2%

21%

4%

Domy ogrzewane
21%
13%
44%
66%
85%
91%
89%
95%
72%
70%
indywidualnie*
Komunikacja
4%
51%
50%
29%
11%
5%
0%
3%
7%
26%
samochodowa**
* emisja nie uwzględnia nielegalnego spalania paliwa innego niż przewiduje instalacja, w jaką wyposażony jest budynek np.
spalania śmieci
** PM10 i PM2,5 z komunikacji samochodowej zawiera pylenie z ,,rury”, ścieranie opon i klocków hamulcowych oraz tzw.
,,pylenie wtórne’’ z nawierzchni dróg,
Źródło: Raport o stanie środowiska województwa mazowieckiego w 2016 r.

Dominującą rolę w systemie ciepłowniczym gminy, a zarazem największymi emitorami zanieczyszczeń,
są zakładowe, komunalne i spółdzielcze kotłownie. Na obszarze gminy funkcjonuje ich około 20 i podłączone
są do nich głównie zakłady produkcyjne i obiekty gminne. Emisja zanieczyszczeń z kotłowni i palenisk
indywidualnych w sezonie grzewczym przyczynia się do okresowego wzrostu zanieczyszczeń w miesiącach
zimowych (głownie siarki i pyłu zawieszonego). Wyższa szkodliwość emisji niskiej wiąże się również
z niepełnym spalaniem paliw (paleniska o małej sprawności), niską jakością stosowanych paliw oraz spalaniem
w paleniskach śmieci (tworzywa sztuczne, guma, impregnowane materiały, powodujące wydzielanie do
powietrza toksycznych związków: dioksyn i furanów). Na poprawę stanu powietrza wpływa wymiana kotłów
na bardziej wydajne, stosowanie ekologicznych paliw (jak gaz ziemny w miejsce węgla kamiennego), w miarę
możliwości rozwój centralnych systemów ogrzewania (gminnej/lokalnej sieci ciepłowniczej), wzrost udziału
odnawialnych źródeł energii (panele słoneczne, pompy ciepła) oraz edukacja mieszkańców o szkodliwości
i zagrożeniach związanych ze spalaniem śmieci.
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Oddziaływanie na tereny przyległe oraz czas utrzymywania się zanieczyszczeń zależy warunków
meteorologicznych (głównie wiatru), ukształtowania i zagospodarowania terenu. Obszar opracowania to
głównie rozproszona zabudowa zagrodowa i jednorodzinna, jedynie w samym Świętochowie występuje
zabudowa zwarta o charakterze ulicowym. Przewietrzanie jest tu ułatwione i uciążliwości związane z emisją
niską wraz z jej zaprzestaniem szybko ustają.
Z emisją komunikacyjną związany jest głównie dwutlenek azotu. Jego zawartość w powietrzu rośnie
w pobliżu głównych tras komunikacyjnych. Na obszarze opracowania uciążliwości odkomunikacyjne są
ograniczone i oddziałują na obszary bezpośrednio przyległe.
Na terenie gminy Tarczyn nie jest prowadzona stała kontrola emisji zanieczyszczeń do powietrza.
Monitoring jakości powietrza w ramach oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie
mazowieckim prowadzony jest w wyznaczonych strefach. Gmina Tarczyn przynależy do strefy mazowieckiej,
obejmującej całe województwo z wyjątkiem aglomeracji warszawskiej, miasta Radomia i Płocka.
Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego,
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, docelowego i celu długoterminowego, określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). W zależności od analizy stężeń w danej strefie można je
zaklasyfikować:
1.
Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe:
 klasa a – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych
i poziomów docelowych,
 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne, lecz nie
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji (tylko dla PM2,5),
 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone
o margines tolerancji w przypadku, gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne
i poziomy docelowe.
2.
Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego:
 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,
 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego.
3.
Dla substancji, dla których określone są poziomy docelowe:
 klasa a – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego,
 klasa C2 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom docelowy.
Wyniki dla strefy (ze względu na jej rozmiar) są raczej orientacyjne.
Tabela 3 Klasy jakości powietrza dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzi
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
kryterium – poziom dopuszczalny

kryterium – poziom docelowy
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A

A

C

C

A

A

A

A
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A

A

A/D2
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mazowiecka

2015

A

A

C

C

A

A

A

A

C

A

A

A/D2

C1

Strefa
mazowiecka

2016

A

A

C

C

A

A

A

A

C

A

A

C/D2

C1

Źródło: „Roczna oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim” za 2014-2016

Jakość powietrza w strefie w większości przypadków spełnia kryteria klasy A (przekroczenie dla ozonu
w ostatnim roku badania). Problem stanowią zanieczyszczenia pyłami PM10 i PM2,5 oraz stężenia
benzo(a)pirenu.
Wśród najpilniejszych zadań w dziedzinie ochrony powietrza na terenie województwa mazowieckiego
a mających również znaczenie dla zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn są:

kontynuacja ograniczania niskiej emisji z domów ogrzewanych indywidualnie poprzez rozbudowę
centralnych systemów ciepłowniczych, ograniczenie strat ciepła w budynkach oraz na przesyle, zmianę
paliwa oraz sposobu ogrzewania indywidualnego budynków, promocje ekologicznych nośników energii
i eliminowanie węgla (np. pełne wdrożenie opracowanych programów ograniczenia niskiej emisji),

kontynuacja redukcji emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych poprzez podnoszenie efektywności
procesów produkcji, stosowanie paliw o mniejszej zawartości popiołu, wprowadzenie odnawialnych źródeł
energii, zmniejszenie strat przesyłu energii, zmianę technologii lub profilu produkcji (odazotowanie
i odsiarczanie spalin, montaż wysokosprawnych filtrów odpylających).
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5.1.6

KLIMAT AKUSTYCZNY - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

Podstawowym źródłem hałasu jest transport - drogowy i kolejowy. Linia kolejowa na terenie sołectwa
przebiega przez tereny leśne, ograniczające jej oddziaływanie na klimat akustyczny obszaru. Na poziom hałasu
drogowego wpływ mają natężenie ruchu oraz struktura pojazdów (udział transportu ciężkiego). Podstawowym
źródłem hałasu w gminie jest droga krajowa nr 7, położona poza obszarem opracowania.
Szczegółowe badania dotyczące poziomu hałasu były przeprowadzone dla DK nr 7, w ramach
realizowanych w 2015 r. na zlecenie GDDKiA pomiarów hałasu dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln
pojazdów w skali roku. Dla dróg powiatowych i gminnych nie prowadzono takich pomiarów. Ze względu
na wspomagającą rolę w układzie komunikacyjnym gminy i terenów przyległych, ruch na tych odcinkach jest
mniejszy i znacznie mniejsza jest też jego uciążliwość dla mieszkańców tych terenów. Lokalnymi źródłami
hałasu są zakłady produkcyjne i usługowe.
Zmniejszenie uciążliwości hałasu polega głównie na modernizacji dróg (poprawie ich stanu technicznego
i dostosowaniu do nasilenia ruchu) oraz stosowaniu zieleni izolacyjnej.

5.1.7

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA

Wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska pod pojęciem pole
elektromagnetyczne rozumie się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach
od 0 Hz do 300 GHz.
Źródłem pół elektromagnetycznych na obszarze gminy Tarczyn są:

linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 220 kV i 110 kV,

stacja bazowa telefonii komórkowej,

urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne wykorzystywane w przemyśle, ośrodkach medycznych,
policji, straży pożarnej.
Stacje bazowe emitują pola elektromagnetyczne na wysokości ponad 30 m n.p.t., nie stwarzając
zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. W przypadku linii energetycznych konieczność ewentualnego
wyznaczenia pasa ochronnego po przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów ustala zarządca linii. W przypadku
linii energetycznych zazwyczaj ewentualne oddziaływanie pól elektromagnetycznych nie przekracza ustalonego
i wyłączonego spod zabudowy pasa technicznego, wyznaczanego dla prawidłowej obsługi i konserwacji linii.
Wymienione powyżej obiekty znajdują się poza obszarem opracowania. Najbliżej obszaru
opracowania położony jest maszt telefonii komórkowej na terenie fabryki napojów Pepsico w sąsiedniej gminie
Pniewy, a następnie maszt przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Sosnowej w Jeżewicach.
Szczegółowe zapisy odnośnie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
określa 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).

5.2 ŚRODOWISKO BIOTYCZNE - JAKOŚĆ, ZAGROŻENIA I SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA
5.2.1

ROŚLINNOŚĆ

Według podziału geobotanicznego Matuszkiewicza obszar gminy położony jest w Dziale
Mazowiecko-Poleskim w Krainie Południowomazowiecko-Podlaskiej, Podkrainie Południowomazowieckiej,
pomiędzy Okręgiem Wysoczyzny Rawskiej (południowa i południowo-zachodnia część gminy – podokręg
geobotaniczny Mszczonowski) a Okręgiem Łowicko-Warszawskim (północna i wschodnia część gminy –
podokręg geobotaniczny Piaseczyńsko-Milanowski). Według podziału geobotanicznego Szafera obszar
gminy należy do Krainy Mazowieckiej, która to znajduje się poza zasięgiem naturalnego występowania jodły,
świerka, buka, jaworu.
Wśród roślinności potencjalnej dominuje Grąd subkontynentalny, odmiana środkowopolska serii
ubogiej, obejmujący swoim zasięgiem prawie całą gminy. Na obszarach związanych z doliną Tarczynki
występują siedliska potencjalne Niżowego łęgu jesionowo-olszowego. We wschodniej części gminy znajdują
się siedliska Kontynentalnego boru mieszanego sosnowo-dębowego. Lokalnie mniejsze płaty tworzy siedlisko
potencjalne Świetlistej dąbrowy w postaci niżowej.
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Rysunek 3 Roślinność potencjalna (schemat nieskalowany)

Objaśnienia legendy
Nazwa polska

Nazwa łacińska

05

Niżowy łęg jesionowo-olszowy

Fraxino-Alnetum (=Circaeo-Alnetum)

20

Grąd subkontynentalny, odmiana
środkowopolska, seria uboga

Tilio-Carpinetum

41

Świetlista dąbrowa, postać niżowa

Potentillo albae-Quercetum typicum

47

Kontynentalne bory mieszane sosnowo-dębowe

Pino-Quercetum (=Querco-Pinetum + Serratulo-Pinetum)

Kod

Źródło: Matuszkiewicz J., Potencjalna roślinność naturalna i geobotaniczna regionalizacja Polski, IGiPZ PAN, 2009

W roślinności rzeczywistej największe zmiany dotyczą miejsc występowania potencjalnego
zbiorowiska Grądu subkontynentalnego odmiany środkowopolskiej, które obecnie użytkowane są rolniczo.
Terenom upraw polowych towarzyszą zbiorowiska roślinności segetalnej rzędu Aperetalia oraz użytki
zielone tworzone głównie przez półnaturalne zespoły łąk i pastwisk – Cirsietum rivularis, Filipendulo –
Geranietum, Lolio - Cynosuretum. Na terenach zurbanizowanych oraz w ich sąsiedztwie występują zbiorowiska
roślinności ruderalnej z klasy Artemisietea, rzędu Onopordetalia acanthii, rozwijające się w sąsiedztwie
zabudowy, często na terenach zdegradowanych, śmietniskach, wzdłuż dróg.
W mniejszym stopniu przekształceniu uległy potencjalne zbiorowiska łęgów. Obszary te położone są
w dolinach rzecznych. Występuje tu roślinność naturalna i półnaturalna (w uproszczonej formie). Strukturę
roślinną urozmaicają lokalne zadrzewienia oraz zbiorowiska roślinności szuwarowej towarzyszące rowom
melioracyjnym i oczkom wodnym.
Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby obowiązującego Studium w następujący
sposób opisuje szatę roślinną tego obszaru: „Charakterystyczne są bory mieszane, grądy dębowo-grabowe
i łęgi jesionowo-olchowe. Największe powierzchnie zajmują bory z drzewostanem sosnowo-dębowym (sosna
w wieku 40-100 lat), z domieszką brzozy i lipy. na znacznym obszarze występują także grądy z dębem
szypułkowym, grabem i sosną. w drzewostanie spotykane są ponadto: osika, klon i lipa. Najcenniejszymi
kompleksami na terenie gminy Tarczyn pozostają zespoły leśne o charakterze łęgów, występujące w dolinach
Jeziorki i Tarczynki, z panującą tam olszą z domieszką jesionów, wiązów szypułkowych, polnych oraz wierzby.
(…) z dolinami rzecznymi - Tarczynki i Głoskówki związane jest występowanie łąk, pastwisk i szuwarów
z rzeżuchą łąkową, firletką krwawnicą, czy jaskrem ostrym. Śródleśne oczka wodne charakteryzuje
występowanie specyficznej roślinności turzyc i kosaćców. Trwałe użytki zielone stanowią 13 % powierzchni
gminy.”
Znaczący udział funkcji rolniczej w gminie znajduje swoje odzwierciedlenie w lesistości gminy, która
w 2014r. wg danych GUS wynosiła 15,4% i jest niższa niż średnia w województwie mazowieckim (23,1%
w 2014 r. wg danych GUS) i powiecie piaseczyńskim (18,3% w 2014 r. wg danych GUS).

5.2.2

LASY

Tereny leśne położone na obszarze gminy Tarczyn podlegają administracyjnie pod Nadleśnictwo
Chojnów.
Lasy i grunty leśne zajmują 1 677,5 ha (w 2010 r. - 1973,5 ha), co stanowi około 15,4% (w 2010 r. - 17%)
powierzchni ogólnej gminy. Około połowy powierzchni ogólnej lasów 729 ha (w 2010 r. - 942 ha) stanowią lasy
prywatne (na terenie Świętochowa ok 60ha). Obszar opracowania przylega do dwóch dużych kompleksów
12 | S t r o n a

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU ŚWIĘTOCHÓW

leśnych na terenie gminy. Północno-wschodnią granicę sołectwa stanowi zwarty kompleks ciągnący się od
miejscowości Suchodół, wzdłuż obu brzegów Tarczynki do kompleksu stawów rybnych a następnie skręcający
na południe w kierunku Michrowa i Koceran w gminie Pniewy. Kompleks leśny stanowiący zachodnią granicę
obszaru opracowania oddziela sołectwo Świętochów od sołectwa Bystrzanów.
Pod względem typów siedliskowych lasów dominują siedliska borowe mieszane świeże oraz borowe
świeże, uzupełnione lasami mieszanymi świeżymi i lasami świeżymi. Największe powierzchnie zajmują bory
z drzewostanem sosnowo-dębowym (sosna w wieku 40-100 lat), z domieszką brzozy i lipy. Na znacznym
obszarze występują także grądy z dębem szypułkowym, grabem i sosną. W drzewostanie spotykane są
ponadto: osika, klon i lipa. na obszarach wilgotnych występują lasy o charakterze łęgowym z dominującym
udziałem olchy.
Zagrożenie dla lasów można podzielić na trzy grupy. Są to zagrożenia biotyczne (szkodliwe owady,
grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne), abiotyczne (ekstremalne zjawiska atmosferyczne, jak silne wiatry,
śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury) oraz antropogeniczne (np. pożary, zanieczyszczenia
przemysłowe, zaśmiecanie lasu).

5.2.3

ZWIERZĘTA

Opracowanie ekofizjograficzne sporządzone na potrzeby obowiązującego Studium w następujący
sposób charakteryzuje faunę tego obszaru: „Faunę gminy reprezentują gatunki, z których większość spotykana
jest również w pozostałych częściach województwa i kraju. Poszczególne gatunki zwierząt związane są
z określonym ekosystemem i krajobrazem, w tym: leśnym, dolinami rzecznymi, zbiornikami wodnymi
(sztucznymi i naturalnymi) oraz krajobrazem wiejsko-rolniczym.
W faunie borów, znaczny udział mają gatunki owadów związanych pokarmowo z sosną (przy czym wiele
z nich to znane szkodniki lasów). Występują tu również typowe dla polski środkowej gatunki płazów (np. żaba
trawna, ropucha szara) i gadów (w tym jaszczurka zwinka, która zasiedla suche i nasłonecznione okrajki borów).
Dosyć bogata jest fauna ptaków leśnych przy czym dominującymi gatunkami są drobne ptaki z rzędu
wróblowatych. Fauna ssaków jest bardzo zróżnicowana, występują tu bowiem zarówno duże parzystokopytne
jak i drobne ssaki. Dość pospolicie spotyka się tu sarnę i dzika, jakkolwiek jego stan liczebny jest trudny do
ustalenia. z rzędu ssaków owadożernych występują: jeż wschodni, kret, ryjówka. Do pospolitych gryzoni
zaliczyć należy: nornicę rudą, mysz leśną, myszą zaroślową i wiewiórkę rudą.
Bogactwo fauny krajobrazu rolniczego zależy przede wszystkim od stopnia jego mozaikowatości oraz
intensywności prowadzonej tam gospodarki. Spotkać tu można okazałe muchówki, np. bąka bydlęcego. Wśród
motyli występuje paź królowej. na obszarach rolniczych spotykamy ptaki pochodzące z różnych środowisk leśnych i nieleśnych. Jak we wszystkich typach krajobrazów dominują tu gatunki leśne, które przystosowały się
do śródpolnych i osiedlowych zadrzewień, sadów, żywopłotów, drzew rosnących wśród szlaków
komunikacyjnych. Najliczniejszymi ssakami upraw rolnych są gryzonie, głównie norniki. z gatunków łownych
występują tu królik, zając i polna populacja sarny, które występują również na użytkach zielonych.
Charakterystycznym gatunkiem dla ciepłych łąk ziołoroślowych jest chroniony pająk tygrzyk paskowany,
a z innych pająków krzyżak łąkowy.
W sąsiedztwie siedzib ludzkich występują gatunki charakterystyczne dla obszarów zurbanizowanych.”

6. OCHRONA ŚRODOWISKA
6.1. FORMY OCHRONY PRZYRODY
Na obszarze gminy występują 3 ustawowe formy ochrony przyrody: park krajobrazowy, obszar
chronionego krajobrazu oraz pomnik przyrody. Część sołectwa Świętochów będąca przedmiotem opracowania
położona jest w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu powołano rozporządzeniem Wojewody Warszawskiego
z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa
warszawskiego (Dz. Urz. Woj. Warsz. Nr 43 poz. 149 oraz. Dz. Urz. Woj. Maz. z 1999 r. Nr 10, poz. 92, z 2000
r. Nr 93, poz. 911, z 2001 r. Nr 161, poz. 2363, z 2002 r. Nr 188, poz. 4306, z 2003 r. Nr 38, poz. 1053 i Nr 47,
poz. 1281). Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870), rozporządzenie Nr 56
Wojewody Mazowieckiego zmieniające rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszar Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 185, poz. 6629) oraz i Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa
mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego
dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2486) wprowadzają ustalenia
dotyczące celów oraz zasad ochrony w granicach obszaru.
Gmina Tarczyn znajduje się w strefie „zwykłej” Warszawskiego Obszar Chronionego Krajobrazu,
na terenie której zakazuje się:
1. „zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu
oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych
z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
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3.

4.
5.

6.

7.
8.

likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego
lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;
wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych
z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub utrzymaniem, budową,
odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;
dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna
lub rybacka;
likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych;
lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzek, jezior i innych
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej; w przypadku m. st. Warszawy w odniesieniu do lokalizowania
obiektów budowlanych zakaz ten obowiązuje w odległości mniejszej niż 10 m oraz ogrodzeń w odległości
mniejszej niż 5 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych
oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.” 4

Z 12 pomników przyrody na terenie gminy najbliżej obszaru opracowania znajdują się: buk zwyczajny
na terenie zabytkowego parku oraz dąb szypułkowy oba w Jeżewicach na północny-zachód od Świętochowa.





Ostatnią formą ochrony na terenie gminy jest ochrona gatunkowa zgodnie z zapisami:
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin,
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów,
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt
oraz
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. 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.

Na terenie sołectwa Świętochów nie planuje się utworzenia nowych form ochrony. Jeżeli
w przyszłości uwarunkowania się zmienią, zmiany w obszarach chronionych należy poprzedzić konsultacjami
i uzgodnieniami z właścicielami i użytkownikami terenów.

6.1.1

OBSZARY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017 r.,
poz. 1161) grunty klas bonitacyjnych od I do III podlegają ochronie przed przekształceniem. Zmiany
przeznaczenia tych gruntów dokonuje się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i wymaga
to uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia w procedurze odrolnieniowej.
Część lasów na terenie gminy pełni funkcje ochronne. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy można dokonać
zmiany przeznaczenia lasów ochronnych jedynie w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami
społecznymi i brakiem innych gruntów, po uzyskaniu zgody właściwego organu.
Na terenie sołectwa Świętochów nie ma obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków.
Nie występują tu również zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Ochroną poprzez wpisanie
do gminnej ewidencji zabytków objęta jest kapliczka z 1910 r. położona, w obrębie Drozdy przy ul. M. Curie –
Skłodowskiej (dz. nr 38, położona poza granicą objętą opracowaniem).

6.1.2

CELE OCHRONY ŚRODOWISKA NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM
I KRAJOWYM ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA STUDIUM ORAZ OCENA STOPNIA UWZGLĘDNIENIA
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA W PROJEKCIE DOKUMENTU

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego
rozwoju. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych
i ekologicznych. Podkreśla to również Prawo ochrony środowiska, które zgodnie z art. 71 ust. 1 stwierdza, że
zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska są podstawą do sporządzania i aktualizacji m.in.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cele ochrony przyrody definiuje art. 2 ustawy
o ochronie przyrody i jest to:

utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;

zachowanie różnorodności biologicznej;

zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;

zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;
§6 ust 1 Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu z póżn. zmianami
4
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ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych
zasobów, tworów i składników przyrody;

kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję
w dziedzinie ochrony przyrody
Sposób realizacji tych celów określa Prawo ochrony środowiska, które w art. 71 nakłada obowiązek
określenia w MPZP rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia
ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami jak również przywracania środowiska do właściwego stanu
oraz ustalenia warunków realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie
ochrony środowiska. Określając przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu należy w jak największym
stopniu zapewnić zachowanie jego walorów krajobrazowych.
Zadaniem dokumentów planistycznych jest zapewnienie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej
i prowadzenie racjonalnej gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez (Prawo ochrony
środowiska art. 72 ust. 1.):

ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż
kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami;

uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych
złóż;

zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni;

uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku
z prowadzeniem gospodarki rolnej;

zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych;

uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom;

uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem,
wibracjami i polami elektromagnetycznymi.
Dodatkowo przy przeznaczaniu terenów na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych
z ich zagospodarowaniem w strukturze wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie
lub przywrócenie na nich równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.
Projekt MPZP dotyczy sołectwa Świętochów z wyłączeniem lasów położonych w północnej jego części
i ustalenia Planu dotyczące problemów i celów ochrony środowiska są do tego obszaru ograniczone. Główne
zapisy dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania ładu
przestrzennego zawierają głównie § 7 i 8 projektu MPZP.
§8 wskazuje na położenie obszaru objętego projektem Planu w obrębie strefy „zwykłej” Warszawskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i obowiązującymi w związku z tym nakazami, zakazami i dopuszczeniami
określonymi w przepisach odrębnych.
§13 ustala strefę ograniczeń zabudowy wynikających z przepisów odrębnych:

z zakresu prawa budowlanego w odległości 12 m od linii rozgraniczającej tereny lasów, oznaczonych na
rysunku planu symbolem ZL lub granicy(konturu) lasu położonego poza granicą obszaru objętego planem
miejscowym oraz

dotyczących Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w odległości 20 m od linii brzegów
zbiorników wodnych.
Dodatkowo zapisy projektu MPZP wprowadzają zakaz lokalizacji na obszarze objętym planem zakładów
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, minimalizując możliwość
wystąpienia zagrożeń dla środowiska.
Wpływ na krajobraz mają zapisy dotyczące stosowanej kolorystyki:
1. utrzymanie jednakowej lub podobnej kolorystyki pokryć dachowych dla wszystkich obiektów na działce
budowalnej z zastosowaniem na dachach spadzistych pokryć w tonacji czerwieni, brązu lub grafitu;
2. kolorystyki obiektów budowlanych:

niskiej intensywności zabarwienia z preferencją dla odcieni ciepłych i dopuszczeniem barwy białej lub
kolorystyka wynikająca z użytych naturalnych materiałów elewacyjnych, w szczególności cegły,
drewna,

budynków w zabudowie bliźniaczej oraz budynków mających co najmniej jedną wspólną ścianę
zewnętrzną jednolitą kolorystykę,

budynków gospodarczych i garaży w dostosowaniu do kolorystyki zabudowy przeznaczenia
podstawowego zlokalizowanego na tej działce.
Dodatkowo projekt dokumenty wprowadza zakaz lokalizacji na obszarze objętym projektem Planu
elektrowni wiatrowych.
Pozostałe zapisy wpływają pośrednio na stan zachowania środowiska, poprzez wyznaczenie zasad
zagospodarowania terenu (w tym zapisów szczegółowych i wskaźników dla poszczególnych kategorii terenów)
oraz ustaleń dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej.
Do zapisów tych odniesiono się w kolejnych dwóch rozdziałach.
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6.2. PRZEWIDYWANY

WPŁYW ORAZ ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO USTALEŃ

MPZP
6.2.1

KIERUNKI ZMIAN PRZEZNACZENIA TERENU W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE

Poddany ocenie projekt MPZP obejmuje sołectwo Świętochów z wyłączeniem terenów leśnych w jego
północnej części. Plan realizuje zapisy Studium poprzez 12 kategorii przeznaczenia terenu o różnym sposobie
zagospodarowania. Podstawowe i dopuszczalne zagospodarowanie terenu wraz z opisem kategorii terenów
wyznaczonych w Studium zawiera tabela poniżej.
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1. Tabela 4 Zestawienie przeznaczenia terenu w projekcie MPZP i funkcji terenu w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Tarczyn
Przeznaczenie w projekcie MPZP
MN1 - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

przeznaczenie
podstawowe
–
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
przeznaczenie dopuszczalne:

zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe,

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

drogi wewnętrzne

Przeznaczenie funkcjonalne, wytyczne i zalecenia Studium
RM - tereny
zabudowy
zagrodowej









MN2 - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

MNr - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej –
rezydencjonalnej
UMN - tereny
zabudowy
usługowej i
mieszkaniowej
jednorodzinnej




przeznaczenie
podstawowe
–
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
przeznaczenie dopuszczalne:

zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe,

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

drogi wewnętrzne.

MN - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

przeznaczenie
podstawowe
–
zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna – rezydencjonalna;
przeznaczenie dopuszczalne:

usługi nieuciążliwe,

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

drogi wewnętrzne.
przeznaczenie podstawowe:

zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe,

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
przeznaczenie dopuszczalne:

zieleń urządzona,

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

drogi wewnętrzne.

MNr - tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej rezydencjonalnej




UM - tereny
zabudowy
usługowomieszkaniowej












U - tereny
zabudowy
usługowej

przeznaczenie podstawowe:
zabudowa usługowa – usługi nieuciążliwe;
przeznaczenie dopuszczalne:

U - tereny
zabudowy
usługowej



lokalizacja zabudowy zagrodowej,
dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej i rzemieślniczej jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy,
w przypadku realizacji obiektu usługowego zaleca się realizację miejsc postojowych w ilości
przewidzianej dla zabudowy usługowej,
budynki o różnych funkcjach (mieszkaniowej, gospodarczej, inwentarskiej) powinny tworzyć
jednolity zespół spójny z zabudową terenów sąsiednich,
możliwość lokalizacji zakładów przetwórstwa rolnego, owocowego i warzywnego oraz
działalności związanej z obsługą produkcji rolnej i sadowniczej z ograniczeniem uciążliwości
do granic własności terenu,
możliwość lokalizacji obiektów związanych z usługami turystyczno-rekreacyjnymi
(agroturystyką).
lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej, w tym usług publicznych, jako uzupełnienie
istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
w przypadku realizacji obiektu usługowego zaleca się realizację miejsc postojowych w ilości
przewidzianej dla zabudowy usługowej,
budynki o różnych funkcjach powinny tworzyć jednolity zespół spójny z zabudową terenów
sąsiednich.
lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
budynki o różnych funkcjach (mieszkaniowej, gospodarczej) powinny tworzyć jednolity
zespół spójny z zabudową terenów sąsiednich.

lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub usługowo-mieszkaniowej,
dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej, w tym związanej z ochroną zdrowia,
rehabilitacją i lecznictwem, również uzdrowiskowym, edukacją oraz lokalizację zabudowy
rzemieślniczej niezależnie od funkcji mieszkaniowej,
w przypadku realizacji obiektu usługowego zaleca się realizację miejsc postojowych w ilości
przewidzianej dla zabudowy usługowej,
dopuszcza się lokalizacje placów zabaw, boisk, trybun, terenowych urządzeń sportowych
oraz wszelkiej związanej z nimi infrastruktury,
zakaz prowadzenia działalności o uciążliwości wykraczającej poza granice nieruchomości,
budynki o różnych funkcjach (mieszkaniowej, usługowej, gospodarczej) powinny tworzyć
jednolity zespół spójny z zabudową terenów sąsiednich.
lokalizacja obiektów usługowych (publicznych i komercyjnych) oraz rzemieślniczych oraz
związanej z nimi infrastruktury i zagospodarowania,
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zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
zieleń urządzona,
sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
drogi wewnętrzne.






ZP - tereny
zieleni
urządzonej

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej

przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;
przeznaczenie dopuszczalne:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,

zabudowa usługowa z wyłączeniem usług
motoryzacyjnych, takich jak: warsztaty
samochodowe,
lakiernie,
myjnie
samochodowe, stacje paliw,

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

drogi wewnętrzne.

ZP - tereny
zieleni
urządzonej

przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy
zagrodowej;
przeznaczenie dopuszczalne:

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

drogi wewnętrzne.

RM - tereny
zabudowy
zagrodowej



















R - tereny rolne

przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze

R - tereny rolne





tereny należy wyposażyć w odpowiednio wkomponowaną zieleń urządzoną oraz małą
architekturę,
obowiązek realizacji miejsc postojowych w liczbie odpowiadającej charakterowi
prowadzonej działalności lub zagwarantowanie możliwości korzystania z parkingów
ogólnodostępnych,
dopuszcza się lokalizacje placów zabaw, boisk, trybun, terenowych urządzeń sportowych
oraz wszelkiej związanej z nimi infrastruktury,
dopuszcza się lokalizacje szkół, przedszkoli, żłobków, itp. oraz współdziałających z nimi
jednostek: internatów, świetlic, bibliotek, itp.,
dopuszcza się lokalizacje obiektów kultu religijnego (kościołów, kaplic, sal parafialnych itp.)
oraz towarzyszących im obiektów mieszkaniowych i gospodarczych,
zakaz prowadzenia działalności o uciążliwości wykraczającej poza granice nieruchomości,
dopuszcza się lokalizację zespołów garażowych,
maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,
nakaz dostosowania obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
lokalizacja parków, skwerów, placów zabaw itp.,
dopuszcza się wykorzystanie istniejących budynków na cele mieszkaniowe i usługowe oraz
lokalizację nowych budynków, przy zachowaniu właściwych relacji przestrzennych
z istniejącą tkanką oraz podstawowym przeznaczeniem terenu,
lokalizacja obiektów małej architektury (rzeźb, ławek, koszy, itp.), oświetlenia oraz
terenowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych jako integralnych elementów
wyposażenia terenu,
zaleca się ochronę, konserwację oraz maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,
uporządkowana zieleń, szereg obiektów małej architektury oraz dbałość wkładana
w utrzymanie terenów ma na celu w ramach zwartych struktur mieszkaniowych stworzenia
enklaw służących wypoczynkowi, a jednocześnie eksponujących wartości kulturowe danego
terenu oraz umacniających poczucie lokalnej więzi społecznej.
lokalizacja zabudowy zagrodowej,
dopuszcza się lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej i rzemieślniczej jako uzupełnienie istniejącej
zabudowy,
w przypadku realizacji obiektu usługowego zaleca się realizację miejsc postojowych w ilości
przewidzianej dla zabudowy usługowej,
budynki o różnych funkcjach (mieszkaniowej, gospodarczej, inwentarskiej) powinny tworzyć
jednolity zespół spójny z zabudową terenów sąsiednich,
możliwość lokalizacji zakładów przetwórstwa rolnego, owocowego i warzywnego oraz
działalności związanej z obsługą produkcji rolnej i sadowniczej z ograniczeniem uciążliwości
do granic własności terenu,
możliwość lokalizacji obiektów związanych z usługami turystyczno-rekreacyjnymi
(agroturystyką).
podstawowym przeznaczeniem terenu są uprawy rolne,
utrzymanie obecnego zagospodarowania w postaci łąk i pastwisk jako naturalnych terenów
zielonych oraz lokalnych korytarzy ekologicznych,
ochrona dolin rzecznych oraz ostoi fauny i flory przez tworzenie miejscowych zadrzewień,
w jak największym stopniu utrzymywanie naturalnych skupisk roślinności wysokiej oraz jak
najmniejszej urbanizacji.
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ZL - tereny lasów

przeznaczenie podstawowe – tereny lasów.

ZL - tereny leśne











KDL - tereny
dróg
publicznych
klasy drogi
lokalnej
KDD - tereny
dróg
publicznych
klasy drogi
dojazdowej

ogranicza się do minimum przeznaczenie gleb chronionych na cele nierolnicze,
zachowanie rozproszonej zabudowy zagrodowej z możliwością budowy, rozbudowy,
przebudowy i nadbudowy budynków w ramach istniejącego siedliska,
dopuszcza się lokalizację nowych siedlisk na terenach rolnych dla gospodarstw
o powierzchni przekraczającej 1 ha;
dopuszcza się zalesianie terenów rolnych (gleby niższych klas bonitacyjnych), na których
zakończono użytkowanie rolnicze;
zwiększenie zasobów wodnych poprzez budowę zbiorników małej retencji,
dopuszcza się miejscowe udostępnianie dla funkcji turystycznej.
podstawowe przeznaczenie terenów stanowią lasy wraz z wszelkimi obiektami
i urządzeniami służącymi prowadzeniu racjonalnej gospodarki leśnej,
w ramach funkcji terenu zakłada się wszelkie działania mające na celu utrzymanie
kompleksów leśnych jako ważnego elementu ekosystemu, z możliwością jego
powiększenia,
na terenach leśnych dopuszcza się tworzenie polan śródleśnych, niewielkich zbiorników
wodnych, rowów i zbiorników melioracyjnych,
poza działaniami prowadzonymi w ramach gospodarki leśnej zakłada się wykorzystanie
terenów leśnych jako bazy rekreacyjnej służącej aktywnemu wypoczynkowi,
propagowanie polityki ekologicznej, świadomego i racjonalnego korzystania z zasobów
naturalnych oraz wdrażanie programów służących ochronie i umiejętnemu kształtowaniu
środowiska stanowi element polityki, której celem ma być utrzymanie i powiększenie
terenów wolnych od zabudowy, w tym terenów leśnych, składających się na system
ekologiczny gminy,
popularyzacja miejsc o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych przez realizację
ścieżek dydaktycznych, szlaków turystycznych, infrastruktury obsługującej ruch podróżnych
oraz obiekty małej architektury, w tym: altany ekologiczne itp.

przeznaczenie podstawowe – tereny dróg
publicznych klasy drogi lokalnej;
przeznaczenie
dopuszczalne
–
urządzenia
infrastruktury technicznej.
przeznaczenie podstawowe – tereny dróg
publicznych klasy drogi dojazdowej;
przeznaczenie
dopuszczalne
–
urządzenia
infrastruktury technicznej;.

19 | S t r o n a

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NA POTRZEBY
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI OBRĘBU ŚWIĘTOCHÓW

Dla poszczególnych kategorii projekt planu wyznacza wskaźniki zagospodarowania przestrzennego,
określające minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny udział zabudowy oraz jej gabaryty
poprzez określenie maksymalnej wysokości zależnie od charakteru budynku.
Tabela 5 Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla kategorii przeznaczenia terenu wyznaczonych w projekcie
MPZP
Teren

MN1

Min. wielkość
wydzielonej
działki
budowlanej

nie mniej niż
1 000 m2

Maks. pow.
zabudowy
(pow. zajęta
przez budynki)

20%

Intensywność
zabudowy
(min. – maks.)

0,01-0,7

Min. udział
pow.
biologicznie
czynnej

Maks. wysokość budynków

70%

budynki mieszkalne jednorodzinne
- 12 m,
budynki usługowe - 8 m,
budynki gospodarcze i garaże 14 m

70%

budynki mieszkalne jednorodzinne
- 12 m,
budynki usługowe - 8 m,
budynki gospodarcze i garaże 6m

MN2

nie mniej niż
1 000 m2

UMN

nie mniej niż
1 000 m2

30%

0,01-0,8

60%

budynki usługowe i mieszkalne
jednorodzinne - 12 m,
budynki gospodarcze i garaże 6m

U

nie mniej niż
1 000 m2

35%

0,01-0,8

50%

budynki usługowe i mieszkalne
jednorodzinne - 12 m,
budynki gospodarcze i garaże –
6m

MNr

nie mniej niż
3 000 m2

25%

0,01-0,7

70%

budynki mieszkalne jednorodzinne
- 14 m,
budynki gospodarcze i garaże –
8m

20%

0,01-0,7

ZP

nie mniej niż
3 000 m2

15%

0,01-0,4

80%

budynki mieszkalne jednorodzinne
i usługowe - 12 m,
budynki gospodarcze i garaże –
6 m,
obiekty małej architektury – 3 m

RM

nie mniej niż
1 000 m2

20%

0,01-0,7

70%

budynki mieszkalne jednorodzinne
- 12 m,
budynki pozostałe - 14 m

20%

0,01-0,6

70%

14 m

R

Źródło: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Świętochów gmina Tarczyn

Zestawienie aktualnego zagospodarowania przestrzennego obszaru opracowania, jego
przeznaczenia w obowiązującym Studium oraz jego przeznaczenia w projekcie MPZP przedstawiono
poniżej.
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Tabela 6 Aktualne zagospodarowanie obszaru objętego analizą
Aktualne zagospodarowanie obszaru

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.geoportal.gov.pl
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Tabela 7 Przeznaczenie w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
Przeznaczenie w obowiązującym Studium

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Tarczyn – Załącznik nr 4 – Kierunki
zagospodarowania, polityka funkcjonalno-przestrzenna
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Tabela 8 Przeznaczenie w projekcie MPZP
Przeznaczenie w projekcie MPZP

Źródło: projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Świętochów
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6.2.2

WPŁYW I ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Art. 51, ust.1, pkt 2, lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) wśród ocen i analiz nakazuje określenie przewidywanego znaczącego
oddziaływania na środowisko ustaleń analizowanego dokumentu (w tym przypadku Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego), w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny,
wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz
zależności między wymienionymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Wpływ
na wymienione komponenty środowiska ma różnego rodzaju oddziaływanie, związane głównie z formą
zagospodarowania terenu. W opisie uwzględniono przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe
i chwilowe, pozytywne i negatywne.

ODDZIAŁYWANIE

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

dobra materialne

X
X
X

X
X
X

X

zabytki

X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

zasoby naturalne

X
X
X

klimat

X
X
X

krajobraz

wody powierzch.

X

powierzchnia ziemi

gleba

X

powietrze

rośliny

X
X
X
X

wody podziemne

zwierzęta

Wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza
Wytwarzanie odpadów
Wprowadzanie ścieków do wody i do ziemi
Wykorzystanie zasobów środowiska
Zanieczyszczenie gleby i ziemi
Zmiany rzeźby
Emitowanie hałasu
Emitowanie pól elektromagnetycznych
Ryzyko wystąpienia awarii
Źródło: matryca opracowana przez mgr inż. arch.
elementy środowiska

ludzie

uciążliwości i zagrożenia

różnorodność biol.

elementy podlegające
oddziaływaniom

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

kraj. Hannę Czajkowską, uzupełniona o wyszczególnione w ustawie

Wpływ zaproponowanych w projekcie MPZP przekształceń na poszczególne komponenty
środowiska wymienione w ustawie określono w rozdziałach poniżej.

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA5
Realizacja zapisów projektu MPZP wiąże się z przekształceniem terenów otwartych – miejsce terenów
rolnych i łąk w 20-30% powierzchni zajmą obszary utwardzone. Zmiany te są trwałe i nieodwracalne. Wpłynie
to na różnorodność biologiczną obszaru.
W chwili obecnej obszary przeznaczone pod zainwestowanie są w przeważającej części użytkowane
rolniczo (uprawy polowe, stałe nasadzenia drzew i krzewów owocowych) a występująca w ich obrębie
roślinność to głównie zbiorowiska segetalne i ruderalne towarzyszące uprawom polowym. W obrębie terenów
odłogowanych lub wykorzystywanych jako użytki zielone występują zbiorowiska łąk i pastwisk o zwiększonym
udziale ziół. Wzdłuż dróg, w sąsiedztwie placów i terenów zdegradowanych występują zbiorowiska roślinności
ruderalnej. W obrębie przydomowych ogrodów zwiększa się udział gatunków introdukowanych (zarówno
obcego pochodzenia jak i niezgodne z siedliskiem), wzbogacając różnorodność gatunkową, ograniczając
jednak różnorodność ekosystemów.
Ze względu na położenie sołectwa w obrębie OChK minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej
na terenach mieszkaniowych wynosi 70% a mieszkaniowo-usługowych 60%. Wysoki udział powierzchni
niezabudowanej (zależnie od sposobu zagospodarowania) może się przyczynić do zachowania roślin i zwierząt
na tym terenie. W ramach powierzchni biologicznie czynnej mogą występować ubogie gatunkowo nasadzenia
trawników lub nasadzenia reprezentacyjne o zwiększonej różnorodności gatunkowej (roślinności zielnej,
krzewów i drzew ozdobnych). W przypadku stosowania nasadzeń ozdobnych należy się spodziewać
zwiększonego udziału gatunków introdukowanych.

LUDZIE
Realizacja przeznaczenia terenu zapisana w projekcie MPZP przyczyni się do zmiany zagospodarowania
terenów aktualnie otwartych w zainwestowane z dominującym udziałem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Gmina nie posiada zbiorowej sieci ciepłowniczej, przez co konieczne jest instalowanie pojedynczych lub
kolektywnych źródeł ciepła (przydomowe paleniska, kotłownie zbiorcze), co wiąże się ze zwiększoną emisją

5

Przez różnorodność biologiczną rozumie się różnorodność gatunkową i siedliskową oraz liczebność gatunków.
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niską w okresie zimowym. W przypadku luźnej lub ulicowej zabudowy przewietrzanie obszaru jest ułatwione,
co zmniejsza oddziaływanie na sąsiednie domostwa. Oddziaływanie to nie będzie znaczące (ma mały zasięg
i szybko ustaje). W przypadku obszaru opracowania dotyczy to fragmentu zabudowy wzdłuż ulicy Jabłoniowej
i częściowo ulicy Wiosennej.
W przypadku dużych powierzchniowo obszarów zabudowy, które dominują na obszarze objętym zmianą
planu przewietrzanie jest utrudnione, a uciążliwość emisji niskiej może się utrzymywać przez wiele godzin po
zakończeniu spalania, migrując przez kolejne tereny zamieszkane. Na tych terenach może dochodzić również
do kumulacji negatywnego oddziaływania licznych pojedynczych źródeł emisji. Rodzaj i skład zanieczyszczeń
zależy od stosowanego paliwa opałowego, a samo oddziaływanie ma charakter przejściowy. Minimalizować
negatywne oddziaływanie można poprzez modernizacje kotłów i kotłowni oraz stosowanie czystszych paliw.
Pozytywnym aspektem jest ciągła rozbudowa rozdzielczej sieci gazowniczej, co umożliwia łatwiejsze stosowanie
systemów grzewczych opartych o gaz ziemny oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii stosowanych już
w gminie (kolektory słoneczne czy pompy ciepła).
W związku ze zwiększeniem liczby mieszkańców na tym terenie wzrośnie udział samochodów na drogach
i związany z tym hałas oraz emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych, wpływające na ludzi przebywających na
terenach sąsiednich. Wzrost natężenia ruchu będzie można obserwować w godzinach porannego
i popołudniowego szczytu, związanego z dojazdami i powrotami z pracy. Nasilenie negatywnego oddziaływania
związane jest z kategorią drogi. Oddziaływanie jest ograniczone czasowo.
Źródłem hałasu oddziałującego na ludność mogą być zakłady usługowe (na terenach usługowych lub
jako obiekty towarzyszące na terenach mieszkaniowych). Ich oddziaływanie jest ograniczone przestrzennie
i czasowo, wiąże się z godzinami pracy zakładów.

ZWIERZĘTA
Aktualnie obszar opracowania to w znacznej części tereny otwarte użytkowane rolniczo, w tym pod trwałe
nasadzenia (sady), umożliwiające w większości przypadków swobodną migrację zwierząt. Na obszarze
objętym planem brak dużych kompleksów leśnych, znajdują się one jednak na północ i zachód od granic
obszaru opracowania. Występujące tu zwierzęta to głównie gatunki drobne, związane z siedzibami ludzkimi
(jak ptaki, gryzonie, owadożerne, drobni drapieżcy, zwierzęta domowe, bezpańskie i zwierzęta gospodarskie)
oraz gatunki granicy polno-leśnej (zające, sarny, bażanty, kuropatwy).
Wprowadzenie zagospodarowania i wzrost antropopresji zmieni warunki bytowania na granicy polno-leśnej.
Częściowo przeciwdziałać temu będą zapisy §13 projektu planu, które ustalają strefę ograniczeń zabudowy
wynikających z przepisów odrębnych w odległości 12 m od linii rozgraniczającej tereny lasów, oznaczonych na
rysunku planu symbolem ZL lub granicy (konturu) lasu położonego poza granicą obszaru objętego planem
miejscowym oraz w odległości 20 m od linii brzegów zbiorników wodnych. Zmiany w strukturze użytkowania
terenu nie powinna jednak wpłynąć na skład gatunkowy tego obszaru, zmianie może za to ulec skład ilościowy,
zwiększając udział gatunków związanych z siedzibami ludzkimi.
Zwierzęta bytujące w sąsiedztwie siedzib ludzkich narażone są na negatywne oddziaływanie związane
z różnymi aspektami działalności człowieka. Jest to głównie hałas, emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw
(komunikacyjne oraz w większym stopniu emisję niską) oraz antropopresja na tereny otwarte przyległe do obszaru
opracowania. Uciążliwość emisji niskiej na dużych obszarach zabudowy, przy utrudnionym przewietrzaniu może się
utrzymywać przez wiele godzin po zakończeniu spalania, migrując przez kolejne tereny oddziaływując na
przebywające tam zwierzęta. Rodzaj i skład zanieczyszczeń zależy od stosowanego paliwa opałowego a samo
oddziaływanie ma charakter sezonowy i przejściowy.
Wprowadzana w ramach powierzchni biologicznie czynnej zieleń, w odróżnieniu od upraw polowych, ma
większy udział roślinności średniej i wysokiej. Wpływa to na ilość potencjalnych kryjówek oraz możliwości
migracyjne dla drobnych zwierząt a zarazem umożliwia (przynajmniej częściową) adaptację już obecnych na tym
terenie. Zaznaczyć jednak trzeba, że obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ze względu na stosowane
ogrodzenia stanowić będą lokalne bariery migracyjne.

ROŚLINY6
Występująca na terenie gminy roślinność to półnaturalne łąki i pastwiska, uprawy polowe i sady oraz
roślinność im towarzysząca, roślinność związana z siedzibami ludzkim (nasadzenia przydomowe oraz
roślinność ruderalna). Wprowadzane zmiany z zagospodarowaniu przestrzennym zmienią warunki wodne
i glebowe na obszarach zainwestowanych, zmieniając skład gatunkowy występujących w ich obrębie roślin
(zwiększony udział gatunków obcego pochodzenia w nasadzeniach przydomowych i ogrodach). Zmiany
w zagospodarowaniu skutkować będące zwiększeniem liczby mieszkańców w okolicy i wzrostem antropopresji
na tereny otwarte, nasileniem ruchu samochodowego i związanego z nim wzrostu poziomu zanieczyszczeń
komunikacyjnych. Roślinność bezpośrednio przyległa do zabudowań narażona będzie na skumulowane
oddziaływanie terenów sąsiednich, związane z emisją zanieczyszczeń (w tym niskiej i komunikacyjnych),
degradację w wyniku wzmożonego użytkowania (uszkodzenia mechaniczne roślinności, zadeptywanie,
zaśmiecenie i zanieczyszczenie) oraz stres wodny związany ze zwiększonym udziałem terenów utwardzonych.
Projekt MPZP nakłada obowiązek zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych w granicach działki
budowlanej z możliwością odprowadzenia ich nadmiaru do wód lub gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi lub
6

Przez roślinność rozumie się wpływ na stan roślinności.
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do systemu kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu. Zatrzymanie (stałe lub czasowe) wód opadowych na
terenie działki budowlanej i umożliwienie jej stopniowej infiltracji do gruntu wspomaga zasilanie wód
podziemnych pośrednio wpływając na kondycję roślinności.
Pośrednio na roślinność może wpływać niewystarczająco rozbudowana sieć kanalizacyjna i związany
z tym duży udział zbiorników bezodpływowych stanowiących potencjalne zagrożenie dla jakości wód i gleb,
skażenie których oddziaływałoby pośrednio na roślinność tego obszaru.

WODA
W chwili obecnej obszary objęte projektem MPZP, choć w obowiązującym Studium przeznaczone są pod
zainwestowanie, to tereny otwarte, gdzie następuje naturalna infiltracja wody. Zwiększenie obszarów
zainwestowanych poprzez przekształcenie terenów objętych zmianą, wpłynie (choć w niewielkim stopniu) na
stan zasobowy okolicznych wód. Będą to zmiany bezpośrednie, pośrednie, długoterminowe i stałe.
Wprowadzenie zabudowy i związanych z nią powierzchni utwardzonych częściowo ogranicza możliwość
infiltracji wód opadowych do gruntu. Wskazane w projekcie planu wskaźniki urbanistyczne minimalizują
oddziaływanie zabudowy: maksymalny udział powierzchni zabudowy mieści się w przedziale 20-35%, przy
minimalnym udziale powierzchni biologicznie czynnej rzędu 60-70% i 50% w przypadku terenów usługowych.
Projekt MPZP nakłada ponadto obowiązek zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych w granicach
działki budowlanej z możliwością odprowadzenia ich nadmiaru do wód lub gruntu zgodnie z przepisami
odrębnymi lub do systemu kanalizacji deszczowej po jej wybudowaniu.
Wraz ze wzrostem zainwestowania będzie wzrastała produkcja ścieków. Aktualnie na terenie gminy nie
wszystkie obszary zwartej zabudowy objęte są zbiorczą siecią kanalizacyjną. Wzrost liczby pojedynczych
zbiorników bezodpływowych zwiększa liczbę potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. W celu przyspieszenia
rozwoju sieci kanalizacyjnej została opracowana w 2016 r. „Koncepcja programowa gospodarki ściekami
komunalnymi na terenie gminy Tarczyn”. Realizacja zapisów koncepcji (budowa oczyszczalni ścieków
i rozbudowa systemu kanalizacyjnego) przyczyni się do ograniczenia potencjalnego negatywnego wpływu
pojedynczych szamb na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

POWIETRZE
Wprowadzane zmiany dotyczą terenów otwartych, które ulegną trwałemu przekształceniu.
Gmina nie posiada zbiorowej sieci ciepłowniczej, przez co konieczne jest instalowanie pojedynczych lub
kolektywnych źródeł ciepła (przydomowe paleniska, kotłownie zbiorcze). Dwie duże kotłownie znajdują się
w Tarczynie. Na obszarze objętym projektem planu stosowane są indywidualne źródła ciepła. Z dużymi
powierzchniowo terenami mieszkaniowymi związana jest większa liczba pojedynczych źródeł emisji
zanieczyszczeń – w wyniku spalania paliw w piecach domowych. W przypadku wykorzystanie licznych
pojedynczych systemów grzewczych w okresie jesienno-zimowym będzie wzrastać negatywne oddziaływanie na
powietrze związane z emisją niską. Na terenach zabudowy o charakterze ulicowym (ul. Jabłoniowa, częściowo
ulica Wiosenna) oddziaływanie będzie krótkotrwałe ze względu na łatwość ich przewietrzania. W przypadku dużych
kompleksów zabudowy, występujących na przeważającym terenie objętym planem uciążliwość emisji niskiej
będzie się utrzymywała dłużej, wiele godzin po zakończeniu spalania, oddziałując na kolejne fragmenty obszaru
wraz z przemieszczaniem się zanieczyszczeń. Dodatkowo w sąsiedztwie kompleksów leśnych przewietrzanie
utrudnia ściana lasu (Parcele – Jeżewice). Ze względu na dużą liczbę pojedynczych źródeł emisji na terenach tych
może dochodzić do skumulowanego negatywnego oddziaływania. Oddziaływanie jest sezonowe.
Rodzaj i skład zanieczyszczeń zależy od stosowanego paliwa opałowego. Minimalizować negatywne
oddziaływanie można poprzez modernizacje kotłów i kotłowni oraz stosowanie czystszych paliw. Pozytywnym jest
obecność i ciągła rozbudowa rozdzielczej sieci gazowej na terenie gminy, umożliwiającą łatwiejsze stosowanie
systemów grzewczych opartych o gaz ziemny oraz popularyzacja odnawialnych źródeł energii stosowanych już
w gminie (kolektory słoneczne czy pompy ciepła).

POWIERZCHNIA ZIEMI7
W chwili obecnej większość obszarów objętych projektem MPZP nie jest zainwestowana. Realizacja
zapisów projektu MPZP wiąże się z przekształceniem terenów otwartych w zabudowane, co skutkować będzie
degradacją i trwałym przekształceniem profili glebowych i zmianą w pokryciu terenu. Zmianie nie ulega rzeźba
terenu.
Projekt MPZP w odniesieniu do powierzchni ziemi ustala maksymalny udział zabudowy w obrębie działki
budowlanej oraz reguluje minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej. Wyznaczone wskaźniki
urbanistyczne wynikają z położenia sołectwa w obrębie OChK i pośrednio przyczyniają się do ochrony przed
przekształceniem gleb. W przypadku terenów kategorii MN1, MN2 i RM maksymalny udział zabudowy wynosi
20%, 25% dla terenów MNr, 30% dla UMN i 35% dla terenów U. Udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi
minimum 70% dla terenów mieszkaniowych kategorii MN1, MN2, MNr, RM, 60% dla terenów UMN i 50% dla
terenów U.
Problem dla jakość gleb stanowi słabo rozwinięta sieć kanalizacyjna i związana z tym możliwość
przenikania zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb do gruntu. W celu przyspieszenia rozwoju sieci
kanalizacyjnej w gminie w 2016 r. została opracowana „Koncepcja programowa gospodarki ściekami
7

Przez powierzchnię ziemi rozumie się glebę i jej jakość, gleby organiczne, gleby klas chronionych oraz rzeźbę terenu.
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komunalnymi na terenie gminy Tarczyn”. Projekt MPZP w zapisach § 11. Dotyczących zasad modernizacji,
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej zakłada docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem
kanalizacji zbiorczej. Wraz z rozwojem sieci kanalizacyjnej potencjalne zagrożenie dla stanu gleb będzie
malało.
Na obszarach poddanych analizie gleby organiczne nie występują.

KRAJOBRAZ8
W obrębie wyznaczonych obszarów zabudowy rzeźba terenu nie ulega znaczącym przekształceniom.
Wprowadzana zabudowa na terenach objętych projektem planu wpłynie na lokalną percepcję krajobrazu.
Na terenach tych krajobraz ulegnie znaczącym, nieodwracalnym przekształceniom.
Wskaźniki w projekcie MPZP ograniczają maksymalną wysokość zabudowy do 20m, jeżeli ustalenia
szczegółowe dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej. W przypadku budynków mieszkalnych
i usługowych jest to 12 m wysokości (14 m dla terenów zabudowy rezydencjonalnej) a dla budynków
gospodarczych i garaży na terenach MN1 i RM 14 m, 6 lub 8 m w przypadku pozostałych. Zapisy te ujednolicają
charakter zabudowy na całym obszarze. Ograniczenia wysokości nie dotyczą inwestycji celu publicznego
z zakresu łączności publicznej, które mogą stanowić lokalne, negatywne dominanty widokowe. Jest to
przekształcenie trwałe.

KLIMAT
Poprzez wprowadzenie nowej zabudowy na terenach niezurbanizowanych zmianie ulegną proporcje
terenów zabudowanych do terenów otwartych oraz warunki nasłonecznienia, przewietrzania i wilgotność.
Wielkość i rodzaj wpływu zależy od charakteru zabudowy i udziału powierzchni biologicznie czynnej.
Ze względu na położenie obszaru opracowania w obrębie OChK minimalny udział powierzchni biologicznie
czynnej na przeważającej powierzchni terenów przewidzianych pod zainwestowanie wynosi 70%. Duży udział
powierzchni niezabudowanych, na których będzie nasadzana roślinność średnia i wysoka (przydomowe
ogrody), pozwoli zachować aktualne warunki klimatyczne. Ograniczy to możliwość występowania zwiększonej
amplitudy temperatur oraz zmniejszonej wilgotności powietrza.
W okresie zimowym w związku ze wzrostem emisji niskiej zmianie ulegają warunki nasłonecznienia
w obrębie obszarów zabudowanych, gdzie oddziaływanie pojedynczych źródeł emisji będzie się kumulowało –
oddziaływanie jest niewielkie i o charakterze przejściowym.

ZASOBY NATURALNE9
W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych obszarów nie występują udokumentowane złoża
kopalin.
Gmina Tarczyn (a tym samym obszary opracowania) położona jest w zasięgu udokumentowanego
trzeciorzędowego GZWP 215 – Zbiornik Subniecka warszawska, o całkowitej powierzchni ok. 51 000 km2 oraz
GZWP 215a – Zbiornik Subniecka warszawska – część centralna (mieści się w całości zarówno w obrębie
GZWP nr 215, jak i regionu mazowieckiego I, ale przekracza granice, szczególnie na północy, subregionu
centralnego), który nie posiada opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej.
Na terenie sołectwa zaopatrzenie w wodę na cele bytowo-gospodarcze odbywa się poprzez wodociąg
gminny. Jednak ze względu na profil produkcyjny gminy nastawionym m.in. na sadownictwo (aktualne
zagospodarowanie terenu, dopuszczane przez projekt MPZP do czasu zagospodarowania zgodnie
z ustaleniami dokumentu) i związane z tym duże zapotrzebowanie oraz niekontrolowany pobór wód
podziemnych, może wpłynąć negatywnie na stan zasobowy wód (pobór większy niż zdolność do regeneracji).
Nadzór nad zużyciem wód dotyczy wyłącznie zakładów produkcyjnych, które musiały uzyskać stosowne
pozwolenie. Wyłączanie terenów z upraw trwałych (sady, uprawy roślin jagodowych) będzie zmniejszać
zapotrzebowanie i zużycie rolnicze wody.
Problem stanowi również brak sieci kanalizacyjnej w gminie poza miastem Tarczyn i miejscowościami
bezpośrednio z nim sąsiadującymi, jak również brak kontroli nad ewentualnym zagrożeniem ze strony
nieszczelnych zbiorników na szambo. W celu przyspieszenia rozwoju sieci kanalizacyjnej w gminie w 2016 r.
została opracowana „Koncepcja programowa gospodarki ściekami komunalnymi na terenie gminy Tarczyn”.
Projekt MPZP w zapisach § 11. Dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
zakłada docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem kanalizacji zbiorczej o minimalnej średnicy rur
ø 63 mm. Wraz z rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej potencjalne zagrożenie dla stanu zasobowego
i jakości wód będzie malało.

ZABYTKI
W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie sołectwa Świętochów nie występują obiekty wpisane do rejestru
zabytków. Nie występują tu również zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Ochroną poprzez wpisanie
do gminnej ewidencji zabytków objęta jest kapliczka z 1910 r. położona, w obrębie Drozdy przy ul. M. Curie –
Skłodowskiej (dz. nr 38). Wprowadzana zabudowa pośrednio może wpływać na stan zachowania kapliczki,

8
9

Przez krajobraz rozumie się pokrycie terenu oraz rzeźbę terenu.
Przez zasoby naturalne rozumie się udokumentowane złoża surowców.
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poprzez wzrost zanieczyszczeń powietrza w wyniku emisji ze spalania paliw (emisja niska i emisja
komunikacyjna).

DOBRA MATERIALNE10
W obrębie i w bezpośrednim sąsiedztwie analizowanych obszarów nie występuje zagrożenie masowych
ruchów powierzchni ziemi, nie znajdują się one również w obrębie terenów szczególnego zagrożenia powodzią.
Realizacja zagospodarowania przewidzianego w projekcie MPZP nie wpłynie znacząco na dobra
materialne. Wpływ na zachowanie elewacji budynków ma wzrost emisji komunikacyjnej oraz niskiej w okresie
zimowym. Ze względu na duże powierzchniowo obszary zabudowy oddziaływanie pojedynczych źródeł emisji
może się kumulować i utrzymywać dłużej w stosunku do terenów zabudowy.

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY WYMIENIONYMI ELEMENTAMI ŚRODOWISKA I MIĘDZY ODDZIAŁYWANIAMI NA TE
ELEMENTY
Wyznaczone obszary poprzez emisję zanieczyszczeń, emisję niską, hałas i wibracje mogą oddziaływać
na większość analizowanych elementów środowiska w tym ludzi. Elementy dotknięte zanieczyszczeniem
pochodzącym z wyznaczonych obszarów (woda, powietrze, gleby) mogą wtórnie oddziaływać na organizmy
żywe.
Wyznaczone obszary poprzez emisję niską mogą oddziaływać głównie na organizmy żywe – ludzi,
zwierzęta, rośliny. W przypadku zabudowy o charakterze ulicowym (ul. Jabłoniowa i Wiosenna) oddziaływanie
to jest nieznaczne i krótkotrwałe (wynika z łatwości przewietrzania analizowanych obszarów). Na terenach,
gdzie wprowadzana zabudowa tworzy duże kompleksy, negatywne oddziaływanie związane z emisją niską
utrzymuje się dłużej i przemieszcza się po obszarze oddziałując na kolejne jego fragmenty. W związku
z większą liczbą pojedynczych źródeł emisji oraz znacznej powierzchni obszaru może dochodzić tu do
skumulowania negatywnego oddziaływania.

6.2.3 WPŁYW USTALEŃ MPZP NA USTAWOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY
PARK KRAJOBRAZOWY
Obszar objęty projektem MPZP znajduje się w odległości ponad 8,5 km od granicy otuliny Chojnowskiego
Parku Krajobrazowego. Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennych w ramach ocenianego
dokumentu nie będą miały wpływu na cel i przedmiot ochrony Parku.

OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Cały obszar objęty projektem planu położony jest w obrębie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu. Zagospodarowanie obszarów wchodzących w skład OChK musi być zgodne z przyjętymi
w rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870) oraz rozporządzeniu Nr 56 Wojewody
Mazowieckiego zmieniającym rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszar Chronionego Krajobrazu
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 185, poz. 6629) zasadami ochrony.
W projekcie planu wprowadzono strefę ograniczeń zabudowy wynikających z przepisów odrębnych
dotyczących Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Strefa ta została ustalona, zarówno na
rysunku planu jak i w tekście uchwały (par. 13 pkt 3), w odległości 20 m od linii brzegów zbiorników wodnych
oznaczonych na mapie zasadniczej jako Ws. Ustalenia par. 13 pkt 4 projektu planu odsyłają bezpośrednio do
zakazów ustalonych w rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. U. Woj. Maz. z 2007r., nr 42, poz. 870 ze zm.), które
stanowi akt wyższego rzędu względem aktu prawa miejscowego.
Zasady te były brane pod uwagę m.in. przy wyznaczaniu wskaźników urbanistycznych określanych
każdorazowo dla poszczególnych kategorii przeznaczenia terenu. Przyjęty minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej wynosi:

dla terenów MN1, MN2, MNr, RM 70%,

dla terenów UMN 60%,

dla terenów U 50%,
oraz maksymalny udział powierzchni zabudowy wynosi:

dla terenów MN1, MN2, RM 20%,

dla terenów MNr 25%

dla terenów UMN 30%

dla terenów U 35%.

POMNIKI PRZYRODY
Objęte ochroną drzewa znajdują się poza obszarem objętym projektem MPZP. Wprowadzane w projekcie
MPZP zagospodarowanie przestrzenne nie będzie wpływać na stan zachowania drzew pomnikowych.

10

Przez dobra materialne rozumie się budynki, budowle i drogi.
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7

ROZWIĄZANIA MAJĄCE

NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Główne zapisy planu związane z zapobieganiem lub ograniczaniem negatywnego oddziaływania na
środowisko wynikają z położenia obszaru opracowania w obrębie OChK. Poza zapisami dotyczącymi
wskaźników zagospodarowania przestrzennego (głównie minimalnym udziale powierzchni biologicznie
czynnej) plan wprowadza zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.
Ochrona środowiska odbywa się pośrednio poprzez zapisy dotyczące rozwoju i modernizacji sieci
infrastruktury technicznej, w tym:

docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem kanalizacji zbiorczej;

obowiązek zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej;

zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.
W przypadku respektowania ww. zapisów stan środowiska gminy nie powinien ulec pogorszeniu, dlatego
w przedmiotowej prognozie oddziaływania na środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań, które
mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko projektowanego
zagospodarowania.

8

ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ZAWARTYCH W DOKUMENCIE MAJĄCE NA UWADZE
CEL I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000

W obrębie gminy Tarczyn i w jej sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000. Ustalenia projektu MPZP
nie będą miały wpływu na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, w związku z powyższym nie
analizowano rozwiązań alternatywnych do zawartych w dokumencie.

9

PRZEWIDYWANE

METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ
PRZEPROWADZANIA

PLANU ICH

Nie przewiduje się prowadzenia osobnych badań określających skutki realizacji postanowień MPZP.
Analiza zmian jakościowych poszczególnych komponentów środowiska będzie prowadzona w oparciu
o monitoring środowiska WIOŚ.
Stopień realizacji postanowień MPZP i jego aktualność przedstawione będą w Analizie zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, dokonywanej przez Burmistrza zgodnie z art. 32, ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizę taką Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie
Miejskiej (po wcześniejszym uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej) co najmniej raz
w trakcie trwania kadencji rady.
Zmiany jakościowe komponentów środowiska w powiązaniu ze zmianami zagospodarowania
przestrzennego gminy będą analizowane i przedstawiane podczas przeprowadzania kolejnych aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla gminy Tarczyn, wraz z wytycznymi do dalszych działań.
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10 WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn
Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Świętochów gmina Tarczyn, Ekourbanistyka 2017 r.
Raport o stanie środowiska województwa mazowieckiego w 2016 r., WIOŚ
Roczna oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim w 2014, WIOŚ
Roczna oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim w 2015, WIOŚ
Roczna oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie mazowieckim w 2016, WIOŚ
Ocena jednolitych części wód w latach 2010-2015 WIOŚ
Bank Danych o Lasach
Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2016 r., poz. 1911)
Bednarek R., Prusinkiewicz Z.: Geografia gleb, PWN 1997
Kondracki J.: Geografia fizyczna Polski, PWN 1988
Krzymowska - Kostrowicka A.: Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN 1997
Liro A.: Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska, IUCN, Warszawa 1998
Matuszkiewicz J.: Potencjalna roślinność naturalna i geobotaniczna regionalizacja Polski, 2009
Wysocki C., Sikorski P.: Zarys fitosocjologii stosowanej. Wyd. SGGW 2000
Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej
ochrony – Kleczkowski A.S. (red) 1996 AGH Kraków
Mapa glebowo-rolnicza Instytutu Upraw i Nawożenia Gleb w Puławach
Mapa klasoużytków z Powiatowego Oddziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
GUS, http://stat.gov.pl
SIP Mazowsza, http://msip.wrotamazowsza.pl/msip/Full.aspx
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11 STRESZCZENIE PROGNOZY
Obowiązek przeprowadzenia postępowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla
dokumentów planistycznych, nakłada art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081).
Bazą do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko jest Projekt Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części obrębu Świętochów gmina Tarczyn z listopada 2017 r. oraz
opracowanie ekofizjograficzne dla obszaru sołectwa Świętochów sporządzone przez autora prognozy w 2016 r.
Prognoza dostosowana jest do rodzaju i skali dokumentu jakim jest Plan – do skali dostosowano stopień
szczegółowości analiz oraz opis stanu środowiska.
Rozdział Oceny i analizy Prognozy składa się z dwóch zasadniczych części: części pierwszej
określającej aktualny stan środowiska zgodnie z zapisami ww. dokumentów i danych Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz części drugiej - prognozy oddziaływania na środowisko projektu MPZP.
W prognozie uwzględniono możliwe znaczące oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska:
różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat,
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz zależności między wymienionymi elementami środowiska
i między oddziaływaniami na te elementy - zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081). W opisie uwzględniono
przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane,
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe, pozytywne i negatywne.
Oddziaływanie na środowisko w skutek realizacji zapisów Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części obrębu Świętochów gminy Tarczyn nie będzie wykraczało poza granice kraju.
Opis stanu środowiska Gminy przedstawiono w postaci analizy stanu istniejącego poszczególnych
komponentów przyrodniczych (gleby, powietrze, wody, roślinność itp.) oraz istniejących zagrożeń środowiska.
Przewidywane znaczące oddziaływanie na środowisko przedstawiono dla każdego z komponentów środowiska
osobno, zgodnie z art. 51 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081). Są to: różnorodność biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda,
powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz zależności
między wymienionymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Na obszarze gminy występują 3 ustawowe formy ochrony przyrody: park krajobrazowy, obszar
chronionego krajobrazu oraz pomnik przyrody. Sołectwo Świętochów będące przedmiotem opracowania
położone jest w zasięgu Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie sołectwa nie planuje
się utworzenia nowych form ochrony.
Na mocy art. 6 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2017 r., poz.
1161) grunty klas bonitacyjnych od I do III podlegają ochronie przed przekształceniem. Zmiana przeznaczenia
tych gruntów wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia w procedurze odrolnieniowej.
Część lasów na terenie gminy pełnia funkcje ochronne. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy można dokonać
zmiany przeznaczenia lasów ochronnych jedynie w przypadkach uzasadnionych ważnymi względami
społecznymi i brakiem innych gruntów, po uzyskaniu zgody właściwego organu.
Na terenie sołectwa Świętochów nie ma obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków.
Nie występują tu również zewidencjonowane stanowiska archeologiczne. Ochroną poprzez wpisanie do
gminnej ewidencji zabytków objęta jest kapliczka z 1910 r. położona w obrębie Drozdy przy ul. M. Curie –
Skłodowskiej (dz. nr 38).
Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego
rozwoju. Istotą zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych
i ekologicznych. Podkreśla to również Prawo ochrony środowiska, które zgodnie z art. 71 ust. 1 stwierdza, że
zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska są podstawą do sporządzania i aktualizacji
m.in. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Cele ochrony przyrody definiuje art. 2 ustawy
o ochronie przyrody i jest to:

utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;

zachowanie różnorodności biologicznej;

zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;

zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;

ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;

utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych
zasobów, tworów i składników przyrody;
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kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję
w dziedzinie ochrony przyrody.
Sposób realizacji tych celów określa Prawo ochrony środowiska, które w art. 71 nakłada obowiązek
określenia w MPZP rozwiązań niezbędnych do zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń, zapewnienia
ochrony przed powstającymi zanieczyszczeniami jak również przywracania środowiska do właściwego stanu
oraz ustalenia warunków realizacji przedsięwzięć, umożliwiające uzyskanie optymalnych efektów w zakresie
ochrony środowiska. Określając przeznaczenie i sposób zagospodarowania terenu należy w jak największym
stopniu zapewnić zachowanie jego walorów krajobrazowych.
Zadaniem dokumentów planistycznych jest zapewnienie warunków utrzymania równowagi przyrodniczej
i prowadzenie racjonalnej gospodarkę zasobami środowiska. Dodatkowo przy przeznaczaniu terenów na
poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze
wykorzystania terenu, ustala się proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich równowagi
przyrodniczej i prawidłowych warunków życia.
Główne zapisy w projekcie dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad
kształtowania ładu przestrzennego zawierają głównie §7 i 8 projektu MPZP. §8 wskazuje na położenie obszaru
objętego projektem Planu w obrębie strefy „zwykłej” Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
i obowiązującymi w związku z tym nakazami, zakazami i dopuszczeniami określonymi w przepisach odrębnych.
§13 ustala strefę ograniczeń zabudowy wynikających z przepisów odrębnych:

z zakresu prawa budowlanego w odległości 12 m od linii rozgraniczającej tereny lasów, oznaczonych na
rysunku planu symbolem ZL lub granicy(konturu) lasu położonego poza granicą obszaru objętego planem
miejscowym oraz

dotyczących Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w odległości 20 m od linii brzegów
zbiorników wodnych.
Dodatkowo zapisy projektu MPZP wprowadzają zakaz lokalizacji na obszarze objętym planem zakładów
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, minimalizując możliwość
wystąpienia zagrożeń dla środowiska.
Wpływ na krajobraz mają zapisy dotyczące stosowanej kolorystyki oraz wprowadzony zakaz lokalizacji
na obszarze objętym projektem Planu elektrowni wiatrowych.
Pozostałe zapisy wpływają pośrednio na stan zachowania środowiska, poprzez wyznaczenie zasad
zagospodarowania terenu (w tym zapisów szczegółowych i wskaźników dla poszczególnych kategorii terenów)
oraz ustaleń dotyczących Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej
i komunikacyjnej. Do zapisów tych odniesiono się w kolejnych dwóch rozdziałach.
PRZEWIDYWANY WPŁYW ORAZ ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO USTALEŃ PLANU
Art. 51 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) wśród ocen i analiz nakazuje określenie przewidywanego znaczącego
oddziaływania na środowisko ustaleń analizowanego dokumentu (w tym przypadku Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego), w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny,
wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne oraz
zależności między wymienionymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. Wpływ na
wymienione komponenty środowiska ma różnego rodzaju oddziaływanie, związane głównie z formą
zagospodarowania terenu. W opisie uwzględniono przewidywane znaczące oddziaływanie, w tym
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i
chwilowe, pozytywne i negatywne.
WPŁYW USTALEŃ PLANU NA USTAWOWE FORMY OCHRONY PRZYRODY
PARK KRAJOBRAZOWY - Obszar objęty projektem MPZP znajduje się w odległości ponad 8,5 km od granicy
otuliny Chojnowskiego Parku Krajobrazowego. Wprowadzane zmiany w zagospodarowaniu przestrzennych
w ramach ocenianego dokumentu nie będą miały wpływu na cel i przedmiot ochrony Parku.
OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU - Cały obszar objęty projektem planu położony jest w obrębie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zagospodarowanie obszarów wchodzących w skład OChK
musi być zgodne z przyjętymi w rozporządzeniu Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r.
w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2007 r. Nr 42, poz. 870)
oraz rozporządzeniu Nr 56 Wojewody Mazowieckiego zmieniającym rozporządzenie w sprawie
Warszawskiego Obszar Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 185, poz. 6629) zasadami
ochrony.
Zasady te były brane pod uwagę m.in. przy wyznaczaniu wskaźników urbanistycznych określanych
każdorazowo dla poszczególnych kategorii przeznaczenia terenu. Przyjęty minimalny udział powierzchni
biologicznie czynnej wynosi:

dla terenów MN1, MN2, MNr, RM 70%,

dla terenów UMN 60%,

dla terenów U 50%,
oraz maksymalny udział powierzchni zabudowy wynosi:

dla terenów MN1, MN2, RM 20%,
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dla terenów MNr 25%,
dla terenów UMN 30%,
dla terenów U 35%.
POMNIKI PRZYRODY - Objęte ochroną drzewa znajdują się poza obszarem objętym projektem MPZP.
Wprowadzane w projekcie MPZP zagospodarowanie przestrzenne nie będzie wpływać na stan zachowania
drzew pomnikowych.

ROZWIĄZANIA

MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZENIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNEGO

ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Główne zapisy planu związane z zapobieganiem lub ograniczaniem negatywnego oddziaływania na
środowisko wynikają z położenia obszaru opracowania w obrębie OChK. Poza zapisami dotyczącymi
wskaźników zagospodarowania przestrzennego (głównie minimalnym udziale powierzchni biologicznie
czynnej) plan wprowadza zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej.
Ochrona środowiska odbywa się pośrednio poprzez zapisy dotyczące rozwoju i modernizacji sieci
infrastruktury technicznej, w tym:

docelowo obowiązek objęcia całego obszaru systemem kanalizacji zbiorczej;

obowiązek zagospodarowywania wód opadowych i roztopowych w granicach działki budowlanej;

zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej.
W przypadku respektowania ww. zapisów stan środowiska gminy nie powinien ulec pogorszeniu, dlatego
w przedmiotowej prognozie oddziaływania na środowisko nie wyznacza się dodatkowych rozwiązań, które
mogłyby zapobiegać, ograniczać i rekompensować negatywny wpływ na środowisko projektowanego
zagospodarowania.
ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ZAWARTYCH W DOKUMENCIE MAJĄCE NA UWADZE CEL I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000
W obrębie gminy Tarczyn i w jej sąsiedztwie nie występują obszary Natura 2000. Ustalenia projektu MPZP
nie będą miały wpływu na cel i przedmiot ochrony obszarów Natura 2000, w związku z powyższym nie
analizowano rozwiązań alternatywnych do zawartych w dokumencie.
PRZEWIDYWANE

METODY
PRZEPROWADZANIA

ANALIZY

SKUTKÓW

REALIZACJI

POSTANOWIEŃ

PLANU

ORAZ

CZĘSTOTLIWOŚĆ

ICH

Nie przewiduje się prowadzenia osobnych badań określających skutki realizacji postanowień MPZP.
Analiza zmian jakościowych poszczególnych komponentów środowiska będzie prowadzona w oparciu
o monitoring środowiska WIOŚ.
Stopień realizacji postanowień MPZP i jego aktualność przedstawione będą w Analizie zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, dokonywanej przez Burmistrza zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Analizę taką Burmistrz ma obowiązek przedstawić Radzie
Miejskiej (po wcześniejszym uzyskaniu opinii gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej) co najmniej raz
w trakcie trwania kadencji rady.
Zmiany jakościowe komponentów środowiska w powiązaniu ze zmianami zagospodarowania
przestrzennego gminy będą analizowane i przedstawiane podczas przeprowadzania kolejnych aktualizacji
Programu ochrony środowiska dla gminy Tarczyn, wraz z wytycznymi do dalszych działań.
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