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1. Wstęp – informacje o zawartości, głównych celach opracowania oraz 
jego powiązaniach z innymi dokumentami 

 
1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze
ustaleń  projektu  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Miodowa-
Łukasiewicza” w Płocku.

Celem Prognozy jest  identyfikacja i  ocena potencjalnych skutków w środowisku,
jakie  mogą  mieć  miejsce  w  przypadku  realizacji  ustaleń  projektu  Planu,  a  także
propozycja rozwiązań alternatywnych oraz takich, które zminimalizują ewentualne skutki
negatywne.
Celem regulacji zawartych w ustaleniach Planu jest:
1) określenie przeznaczenia terenu oraz ustalenie zasad zabudowy i zagospodarowania;
2) stworzenie podstaw materialno-prawnych do wydawania decyzji administracyjnych;
3) ochrona  interesu  publicznego,  w  zakresie  komunikacji,  inżynierii  i  ochrony

środowiska;
4) ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.

Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o słuszności realizacji zamierzeń
inwestycyjnych przewidzianych ustaleniami Planu, a jedynie przedstawia prawdopodobne
skutki, jakie może przynieść realizacja ustaleń Planu na środowisko.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawę prawną sporządzonej prognozy stanowią:
1) ustawa z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778);
2) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2013r.,

poz. 1232 z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353);

4) uchwała  Nr  647/XXXVII/2013  Rady  Miasta  Płocka  z  dnia  27  sierpnia  2013  roku
w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płock.

Przy  opracowywaniu  niniejszej  prognozy  uwzględniono  również  obowiązujące  akty
prawne w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania przestrzenią: 
1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r.  w sprawie  przedsięwzięć

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., 71);
2) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651

z późn. zm.);
3) ustawa z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku w  gminach

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250);
4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21. z późn. zm.);
5) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn.

zm.);
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6) rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  czerwca  2007  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112);

7) rozporządzeniu  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883).

1.3. Zakres przestrzenny terenu objętego opracowaniem

Obszar  objęty  opracowaniem  położony  jest  w  centralnej  części  miasta  Płocka,
w rejonie ulic: Miodowa, Gałczyńskiego i Łukasiewicza, zajmuje on powierzchnię ok. 21,1
ha. Granice obszaru objętego Planem i prognozą oznaczono na rysunku Planu i prognozy
zgodnie  z  zakresem określonym w Uchwale  Nr  647/XXXVII/2013 Rady Miasta  Płocka
z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku. 

Granice obszaru wyznaczają:
1) od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Miodowej oraz zachodnie granice

działek o numerach ewidencyjnych gruntów 198, 189, 190 i 183;
2) od północy:  północne  granice  działek  o  numerach  ewidencyjnych gruntów 219/4,

219/5, 221/8, 220/3;
3) od wschodu: wschodnia linia rozgraniczająca ul. Łukasiewicza;
4) od południa: południowa linia rozgraniczająca ulicy Gałczyńskiego.

1.4. Metody pracy i materiały źródłowe

W trakcie  przygotowywania  niniejszego  opracowania  analizie  poddano  dostępne
materiały  kartograficzne,  opracowania  dotyczące  środowiska  przyrodniczego  oraz
dokumenty planistyczne dotyczące obszaru objętego opracowaniem oraz jego otoczenia.
Ocena istniejącego stanu środowiska obszaru objętego planem oparta była na metodach
analitycznych i waloryzacyjnych dotyczących poszczególnych elementów środowiska
przyrodniczego oraz inwentaryzacji w terenie.  Do  określenia  stanu  środowiska  i  jego
funkcjonowania  posłużyły  także  specjalistyczne  opracowania  z  zakresu  monitoringu
poszczególnych  komponentów  środowiska.  Stały  się  one  punktem  wyjścia  do  oceny
zakresu i charakteru przewidywanych zmian wskutek realizacji ustaleń Planu.

W prognozie przedstawiono główne cele i ustalenia planu miejscowego oraz jego
powiązania z innymi dokumentami. Istniejący stan środowiska oraz wyodrębniono
działania zapisane w planie miejscowym, które mogą wpływać na stan i funkcjonowanie
środowiska. 

Zebrane informacje posłużyły do określenia stanu środowiska i jego funkcjonowania
przy istniejącym zainwestowaniu oraz oceny zakresu i charakteru przewidywanych zmian
wskutek realizacji ustaleń planu.

Niniejsza prognoza została opracowana zgodnie z zasadami, metodą sporządzania
i zakresem określonym w:
1) ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko;

2) piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 30 marca
2015 r.; Nr WOOŚ-I.411.050.2015.ARM;

3) opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 4 marca
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2015 r. Nr PPIS/ZNS/4500/3/GB/1284/2015. 

Przy opracowaniu prognozy wykorzystano następujące materiały:
1) Kondracki  J.,  1998,  Geografia  regionalna  Polski,  Wydawnictwo  Naukowe  PWN,

Warszawa;
2) Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 r.;
3) Polityka  ekologiczna  państwa  w  latach  2009-2012  z  perspektywą  do  roku  2016,

Warszawa 2008 r.;
4) Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 2000 r.;
5) Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa  Mazowieckiego  uchwała

nr 180/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r.;
6) Prognoza  oddziaływania  na  środowisko  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego

Województwa Mazowieckiego, Warszawa – Ciechanów 2014 r.;
7) Opracowanie  ekofizjograficzne  do  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego

Województwa Mazowieckiego (2011);
8) Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat

2018-2023  –  uchwała  Sejmiku  Województwa  mazowieckiego  Nr  211/12  z  dnia
22 października 2012 r.;

9) Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego na do roku 2020 (aktualizacja) –
uchwała Sejmiku Województwa mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 r.;

10)Miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych  zawartych
pomiędzy ulicami Łukasiewicza, Gałczyńskiego i Miodową w Płocku, przyjęty Uchwałą
Nr 858/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 roku;

11)projekt Uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku (wersja – listopad 2015 r.);

12)„Analiza  zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania  przestrzennego  „Miodowa-Łukasiewicza”  i stopnia  zgodności
przewidywanych  rozwiązań  z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Płocka"  –  przyjęta  Zarządzeniem
Nr 3411/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 sierpnia 2013 roku;

13)Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2014 roku, WIOŚ, Warszawa 2015;
14)Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2014,  WIOŚ,

Warszawa 2015;
15)Opracowanie  ekofizjograficzne  dla  potrzeb  sporządzenia  zmiany  Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka -  oprac.
ARCHIVOX Katarzyna Głos, Płock;

16)Aktualizacja  Strategii  Zrównoważonego  Rozwoju  Miasta  Płocka  do  2022  roku  –
uchwała Nr 411/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 r;

17)Studium  transportowe  i  bezpieczeństwa  transportu  w  mieście  Płocku  –  uchwała
Nr 594/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 r;

18)Program Ochrony Środowiska  dla  Miasta  Płocka  – uchwała  nr  486/XXVI/04  Rady
Miasta Płocka z dnia 25 maja 2004 r.;

19)Raport z wykonania Programu środowiska dla miasta Płocka w latach 2012-2013;
20)Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Płocka – uchwała Rady Miasta

Płocka nr 638/XXXVII/2013 z dnia 27 sierpnia 2013;
21)Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku na terenie  miasta  Płocka  – uchwała

Nr 512/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 r.;
22)Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka
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– uchwała Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 r.;
23)Woś A., 1999 r., Klimat Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa;
24)Portal Mapy Akustycznej miasta Płocka http://www.plock.eu/MapPortal;
25)Ortofotomapa: http://mapy.geoportal.gov.pl;
26)Centralna Baza Danych Geologicznych: 

http://bazagis.pgi.gov.pl/website/cbdg/viewer.htm;
27)Geoportal Państwowej Służby Hydrogeologicznej: http://epsh.pgi.gov.pl/epsh.

1.5. Powiązaniach z innymi dokumentami.  Informacje zawarte w prognozach
oddziaływania  na  środowisko  sporządzonych  dla  innych,  przyjętych  już
dokumentów powiązanych z projektem Planu

Podstawowymi  dokumentami,  z  którymi  ściśle  powiązany  jest  projekt  Planu,
na  szczeblu  gminnym  są:  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka (2013 r.)  oraz  Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb
sporządzenia  zmiany  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania
przestrzennego miasta Płocka -  oprac. ARCHIVOX Katarzyna Głos, Płock. Projekt  Planu
odzwierciedla kierunki zagospodarowania i polityki  przestrzennej określone w Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. 

Zgodnie  z  obowiązującym  Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania
przestrzennego  miasta  Płocka, przyjętym  Uchwałą  Nr  565/XXXIII/2013  Rady  Miasta
Płocka z dnia  26 marca 2013 roku przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Strefie A –
Szerokie Śródmieście i wskazany jako obszary:
– dominującej  funkcji  usługowej  z  możliwością  rozmieszczenia  obiektów  handlowych

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m  2 – U/UC, funkcja:  usługowa, przestrzenie
publiczne, inne funkcje towarzyszące;

– dominującej funkcji usługowej – U, funkcja: usługowa, przestrzenie publiczne, inne
funkcje towarzyszące, uzupełniająco: mieszkalna; 

– dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej – MN, funkcja: mieszkalna jednoro-
dzinna,  uzupełniająco:  usługowa,  mieszkalna  wielorodzinna,  przestrzenie  publiczne,
inne funkcje towarzyszące;

– zieleni urządzonej – ZU, funkcja: zieleń urządzona.

Ustalenia  z  zakresu  podstawowych  wskaźników  kształtowania  zabudowy
i zagospodarowania terenu przyjęte w projekcie Planu są zgodne z zapisami Studium.
Wymóg zachowania zgodności pomiędzy zapisami studium, a ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym.  Rozwiązania  przestrzenne
zaproponowane w projekcie Planu stanowią uszczegółowienie zapisów Studium, bowiem
w Planie m.in.:
1) określone zostały szczegółowe wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania

terenu;
2) doprecyzowany został zakres funkcji możliwych do realizacji w ramach przeznaczenia 

terenu;
3) określone zostały szczegółowe zasady obsługi komunikacyjnej terenu;
4) ustalone  zostały  warunki  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczenia  w  ich

zagospodarowaniu,  związane  z:  lokalizacją  obszaru  w  okolicy  lotniska,  strefą
ochronną od kolektora „C” i rurociągu tłocznego 110 PE∅  kanalizacji sanitarnej.
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Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zalecenia
zawarte  w opracowaniu  ekofizjograficznym są  podstawą określania  w projekcie  Planu
warunków  utrzymania  równowagi  przyrodniczej  i  racjonalnej  gospodarki  zasobami
środowiska. W 2009 roku wykonane zostało opracowanie ekofizjograficzne w ramach prac
nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Płocka.  Podczas  prac  nad  opracowaniem  projektu  Planu  dokonana  została  analiza
informacji  zawartych  w  opracowaniu  ekofizjograficznym  oraz  dokonano  sprawdzenia
aktualności informacji w nim zawartych. Ustalenia projektu Planu pozostają w zgodności
z zaleceniami i wnioskami zawartymi w opracowaniu ekofizjograficznym.
Ocena  warunków  ekofizjograficznych:  obszar objęty opracowaniem planu posiada
dogodne ukształtowanie terenu - obszar płaski, posiada dobre warunki podłoża
budowlanego i jest odpowiedni pod zabudowę –  glina zwałowa, zwierciadło wody
występuje głębiej niż 4 metry od powierzchni terenu.  Wskazany został jako teren
przeobrażony w zakresie warunków gruntowo-wodnych bez  przeciwwskazań  dla
zabudowy mieszkaniowej. 

2. Środowisko  przyrodnicze  i  antropogeniczne  obszaru  objętego
opracowaniem oraz terenów sąsiednich

2.1. Istniejący stan środowiska przyrodniczego

Na  obszarze  opracowania  jedyną  formą  rzeźby  terenu  jest  wysoczyzna
polodowcowa  płaska. Jest  to  forma  związana  z  działalnością  procesów  glacjalnych
i fluwialnych. Przedstawia ona na ogół obszar płaski zwarty, zbudowany z gliny zwałowej.
Powstanie  gliny  zwałowej  należy  wiązać  ze  zlodowaceniem  środkowopolskim.
Powierzchnia  gliny  zwałowej  jest  stosunkowo płaska  i  nie  wykazuje  śladów zaburzeń
glacitektonicznych w takim stopniu jak gliny zlodowacenia starszego. Podłoże obszaru
tworzą utwory czwartorzędowe polodowcowe spoczywające na iłach trzeciorzędowych.
Bezpośrednie podłoże czwartorzędu stanowią osady pliocenu, których strop kształtuje się
od 35 m do 85 m n.p.m. W podłożu występują głównie gliny zwałowe, które są gruntami
mineralnymi,  rodzimymi  na  ogół  spoistymi.  W  partiach  powierzchniowych  –  zwarte
i półzwarte o miąższości od 1,0 – 4,5 m. Są to grunty nośne, korzystne dla zabudowy.
Wartość ich nośności uzależniona jest od konsystencji gruntów. W sąsiedztwie obszaru
opracowania (w części północnej) ważnym elementem rzeźby terenu są stoki erozyjno-
denudacyjne – jar rzeki Brzeźnicy. 

Gleby  występujące  na  obszarze  opracowania  to  gleby  przeobrażone
antropogenicznie,  ukształtowane  w  wyniku  działalności  człowieka,  przeobrażone
w procesie urbanizacji (zabudowa mieszkaniowa, usługowa, infrastruktura) i w związku
z  powyższym  w  dużym  stopniu  nastąpiło  zniszczenie  pokrywy  glebowo-roślinnej
w wyniku technicznej zabudowy powierzchni ziemi, co stanowi radykalną i trwałą formę
degradacji struktury ekologicznej. 

Na  w/w  obszarze  zwierciadło  wód  gruntowych  stabilizuje  się  na  głębokości
powyżej 4,0 m p.p.t. i związane jest z obecnością glin piaszczystych, które są osadami
łatwoprzepuszczalnymi,  o  niewielkiej  miąższości  ale  podścielonymi  glinami  –  osadami
trudniej przepuszczalnymi.

Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski  (B. Paczyński)
obszar miasta znajduje się w obrębie regionu mazowieckiego, który charakteryzuje się
występowaniem wielopiętrowego porowego systemu kenozoicznego i  niżej  położonego
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systemu szczelinowego.  Cały obszar położony jest w granicach nieudokumentowanego,
trzeciorzędowego  głównego  zbiornika  wód  podziemnych  215  Subniecka  Warszawska.
GZWP  związany  jest  z  wodami  podziemnymi  w  piaszczystych  utworach  oligocenu
i  miocenu  podścielonych  przeważnie  marglistymi  utworami  kredowymi  i  izolowana
od  góry  na  większości  obszaru  iłami  plioceńskimi.  Zbiornik  Subniecka  Warszawska
posiada szacunkowe zasoby dyspozycyjne na poziomie 250 tys. m³/dobę, zaś średnia
głębokość ujęć wynosi 160 m. Zbiornik, na terenie Miasta, posiada stosunkowo dobrą
izolacyjność.

Według  rejonizacji  rolniczo-klimatycznej  Polski,  obszar  miasta  Płocka  leży
w zasięgu  dzielnicy  środkowej,  która  charakteryzuje  się  niskimi  opadami.  Najwyższe
opady przypadają na miesiące letnie (lipiec), a suma opadów rocznych wynosi tutaj około
400 mm.  Omawiany  teren  charakteryzuje  się  korzystnymi  warunkami  klimatycznymi.
Średnia dobowa temperatura wynosi  około  2°C w styczniu  i  17,5°C w lipcu.  Średnia
roczna temperatura powietrza wynosi ok. 10°C. 

Układ wiatrów na omawianym terenie jak i dla całego miasta charakteryzuje się
układem  zbliżonym  do  panującego  na  całym  Niżu  Polskim.  Przeważają  tu  wiatry
z kierunku zachodniego -   przy czym latem  z kierunku północno-zachodniego a zimą
z kierunku południowo–zachodniego.

Obszar opracowania posiada przeciętne warunki topoklimatyczne i solarne, co jest
charakterystyczne  dla  terenów  płaskich.  Posiada  dobre  warunki  termiczne
i wilgotnościowe. Duży udział zabudowy oraz sztucznego podłoża powoduje zakłócenia
naturalnej  równowagi  termiczno-wilgotnościowej  i  radiacyjnej  a  klimat  kształtuje  się
w wyniku oddziaływania czynników urbanizacyjnych. 

Przedmiotowy  teren  można  zaliczyć  do  obszarów  planistycznych,
zurbanizowanych.  Występująca  tu  szata  roślinna  podlega  ciągłym  procesom
antropogenizacji,  a  każdy  ze  sposobów  użytkowania  terenu  przez  człowieka  pociąga
za  sobą  zestaw  pewnych  zabiegów  zmieniających  warunki  siedliskowe.  Istniejąca
na  obszarze  zieleń  –  szpalery  i  pojedyncze  drzewa  zieleni  wysokiej  wzdłuż  ulic:
Gałczyńskiego i Łukasiewicza, to zieleń szlaków komunikacyjnych, zadrzewienia pasowe,
przerzedzone ze względu na trudne warunki siedliskowe i szereg zagrożeń jakie wynikają
z  działalności  człowieka  (dewastacja,  niepełna  lub  zła  pielęgnacja,  zasolenie  gleby).
Skupiska drzew, krzewy ozdobne występują również w centralnej części obszaru – teren
Politechniki  Warszawskiej  oraz  w  północnej  części  –  przy  zabudowie  mieszkaniowej
wielorodzinnej  (budynki  komunalne).  Zabudowie  mieszkaniowej  wielorodzinnej
towarzyszą  nieliczne  przydomowe  ogródki  i  żywopłoty.  Wzdłuż  ul.  Gałczyńskiego
i Miodowej  na  terenie  nie  zurbanizowanym  można  wykazać  zwarte  murawy
z pojedynczymi krzewami i drzewami. 
W północno – zachodniej części omawianego obszaru, w granicach Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego Jaru rzeki Brzeźnicy, porośnięty  jest  niskim  zbiorowiskiem trawy
oraz zadrzewieniami o niewielkich walorach przyrodniczych. 

Na  terenie  objętym  opracowaniem  nie  występują  udokumentowane  złoża
surowców mineralnych.

Reasumując  należy  stwierdzić,  iż  analizowany  obszar  posiada  niskie  walory
krajobrazowe i przyrodnicze. 

2.2. Ustanowione formy ochrony przyrody, w tym obszary Natura 2000

W północno – zachodniej części obszar porośnięty jest niskim zbiorowiskiem trawy
oraz zadrzewieniami o niewielkich walorach przyrodniczych,   stanowiący część systemu
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zieleni jaru rzeki Brzeźnicy. Obszar ten objęty jest formą ochrony przyrody -  Zespołem
Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rzeki Brzeźnicy, powołanym Uchwałą Nr 998/XLIX/02
Rady Miasta Płock z dnia 29 stycznia 2002 roku.
Zgodnie z zapisami przedmiotowej uchwały na terenie Zespołu zabrania się:

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem

obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym;
• uszkadzania i zanieczyszczania gleby;
• wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,
• zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego;
• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli  służą innym celom niż ochrona

przyrody i zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych;
• likwidowania  małych  zbiorników  wodnych,  starorzeczy  oraz  obszarów  wodno-

błotnych;
• wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia własnych gruntów ornych;
• lokalizacji  budownictwa  letniskowego  poza  miejscami  wyznaczonymi

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego;
• budowy  budynków,  budowli,  obiektów  małej  architektury  i  tymczasowych

obiektów  budowlanych  mogących  mieć  negatywny  wpływ  na  obiekt  chroniony
bądź spowodować degradację krajobrazu.

Ta  niewielka  część  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego  Jaru  Brzeźnicy,  będąca
w granicach opracowania, z uwagi na bliskie sąsiedztwo zabudowy oraz brak racjonalnego
gospodarowania i ochrony utracił swój walor przyrodniczy.
Omawiany  obszar  znajduje  się  poza  europejskimi  systemami  terenów  o  wysokiej
aktywności przyrodniczej wyznaczonych w ramach sieci Natura 2000. Najbliżej położone
obszary Natura 2000 to:
1) Obszar  mający znaczenie  dla  Wspólnoty „Kampinoska Dolina Wisły”  (PLH140029),

w odległości  około 3,00 km w kierunku południowo-wschodnim od granic  obszaru
opracowania;

2) Obszar  Specjalnej  Ochrony  Ptaków  „Dolina  Środkowej  Wisły”  (PLB140004),
w odległości  około  3,00  km w kierunku południowo-wschodnim od granic obszaru
opracowania.

2.3. Powiązania przyrodnicze obszaru objętego analizą z terenami sąsiednimi

Obszar opracowania charakteryzuje  się  brakiem  powiązań  ze  strukturami
przyrodniczymi  miasta i otoczony jest strefą silnie zurbanizowaną. Jedyne powiązania
przyrodnicze występują od strony północnej obszaru, gdzie teren objęty Planem graniczy
z terenami Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru rzeki  Brzeźnicy.  Zespół stanowi
korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym.

Wartość przyrodnicza obszaru opracowania należy ocenić jako niską. Środowisko
przyrodnicze  tu  w znacznej  mierze  zostało  przekształcone  i  zdegradowane.  Nastąpiło
to  w  wyniku  istniejącego zainwestowania,  tak  w  obszarze  Planu  (usługi,  zabudowa
mieszkaniowa,  stacja  paliw,  obiekt  wielkopowierzchniowy)  jak  i  w  jego  sąsiedztwie  –
zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna  i  wielorodzinna,  zabudowa  usługowa  (hala
sportowa, stadion). 

2.4. Zagospodarowanie terenu i użytkowanie gruntów

9



Obszar w granicach objętych Planem, to w głównej mierze teren zurbanizowany:
– zabudowa  usługowa  o  charakterze  wyspecjalizowanym:  szkolnictwo  –  Politechnika

Warszawska Filia w Płocku;
– obiekt wielkopowierzchniowy – Kaufland;
– zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  –  budynki  komunalne, zlokalizowane

w północnej części obszaru; 
– zabudowa  usługowa  –  budynek  należący  do  Polskiego  Górnictwa  Naftowego

i Gazownictwa SA;
– obsługa komunikacji – stacja paliw, parkingi, garaże;
– teren infrastruktury technicznej. 
Pozostałe  tereny,  to  tereny  niezagospodarowane,  porośnięte  roślinnością  łąkową
z  niewielką  ilością  zieleni  wysokiej.  Teren jest  dobrze  skomunikowany  poprzez  ulice:
Łukasiewicza,  Gałczyńskiego  i  Miodową.  Posiada  również  dogodny  dostęp  do
infrastruktury  technicznej  –  sieci:  wodociągowej,  gazowej,  cieplnej,  elektrycznej
i telefonicznej oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

2.5. Istniejące  problemy i  zagrożenia  środowiska  istotne  z  punktu  widzenia
projektu  mpzp,  w  szczególności  dotyczące  obszarów  podlegających
ochronie

Stan środowiska obszaru objętego Planem, ze względu na położenie i istniejące
zagospodarowanie  uległ  znacznym  przekształceniom,  a  nawet  częściowej  degradacji.
Wpływ na jego stan mają zarówno obiekty zlokalizowane w jego granicach – zabudowa,
drogi,  jak  również  obiekty  zlokalizowane  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  –  zabudowa
usługowa, osiedla mieszkaniowe. W odległości  około  1,5 km od granic  analizowanego
obszaru  zlokalizowany  jest  zakład  PKN  ORLEN  –  ośrodek  przemysłu  rafineryjno-
petrochemicznego, o wysokim znaczeniu dla gospodarki krajowej oraz elektrociepłownia
zaopatrująca  w  energię  cieplną  obszar  Miasta.  Przemysłowe  emitory  zanieczyszczeń

powietrza zakładu oraz emisja liniowa z ulic Gałczyńskiego i Łukasiewicza  wpływają na

stan  czystości  powietrza  i  gleb  w  analizowanym  obszarze. Pozostałe  źródła
zanieczyszczeń  poszczególnych  komponentów  środowiska  są  typowe  dla
zurbanizowanych części miast. Tak więc podejmowane działania powinny koncentrować
się  na  poprawie  stanu  środowiska  poprzez:  utrzymanie  dużego  udziału  powierzchni
aktywnych biologicznie,  rozwoju nowych źródeł ciepła  w oparciu o ekologiczne źródeł
ciepła oraz zachowanie obszaru roślinności naturalnej położonego w północno-zachodniej
części obszaru Planu.

Do  największych  źródeł  hałasu na  omawianym  terenie  należy  komunikacja
drogowa  (ulice  Łukasiewicza  i  Gałczyńskiego)  oraz  hałas  osiedlowy (zagrożenie
o charakterze lokalnym  i  czasowym) związany  z  istniejącym  obiektem
wielkopowierzchniowym,  stacją  paliw  (ruch  samochodowy klientów,  dostawy  towarów
do sklepu)  i  zabudową mieszkaniową.  Na podstawie  mapy akustycznej  Miasta  Płocka
(opracowanej  w 2013 roku)  sporządzone  zostały  m.in.  mapy:  imisyjne  tzn.  rozkładu
poziomu hałasu powodowanego przez poszczególne główne źródła (ruch samochodowy,
kolejowy i przemysł), wrażliwości hałasowej, terenów zagrożonych hałasem (tzw. mapy
konfliktów).  Analiza  wykazała,  że  na  analizowanym  obszarze  występuje  hałas
przemysłowy  związany  z  funkcjonowaniem  obiektu  handlowego  Kaufland,  wyrażony
poprzez  współczynnik  LDWN2  na  poziomie  55-60  dB  (w  obszarze  obiektu)
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dopuszczalnych  wartości  oraz  nieznaczne  przekroczenia  hałasu  drogowego -  0-10  dB
(mapa  terenów  zagrożonych)  wzdłuż  ulicy  Łukasiewicza  (na  wysokości  Politechniki
Warszawskiej) oraz wzdłuż ulicy Gałczyńskiego (na odcinku od ronda do ulicy Miodowej).
Z uwagi na wzrastającą w mieście liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu
można  przyjąć,  że  w  kolejnych  latach  utrzymywać  się  będzie  tendencja  wzrostowa
natężenia hałasu, związanego z ruchem kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości  jest
również zła jakość nawierzchni dróg. Szczególnie odczuwalne jest to w centrum miasta,
do którego należy przedmiotowy teren.

Do niekorzystnych zjawisk w mieście (w tym na omawianym terenie) należy
zaliczyć zanieczyszczenia     powietrza. Są one jednym z głównych czynników zagrożenia
klimatu i degradacji środowiska przyrodniczego. Wprowadzone do atmosfery podlegają
wpływom warunków meteorologicznych, tak w odniesieniu do rozprzestrzeniania się, jak
i transformacji. Skład powietrza atmosferycznego ma istotny wpływ na biosferę,
a emitowane do środowiska zanieczyszczenia gazowe i pyłowe stanowią istotne
zagrożenie. Ich szybkie i niekontrolowane rozprzestrzenianie się ma negatywny wpływ na
różne elementy środowiska takie, jak: woda, gleba i świat roślinny. Czynnikami
decydującymi o czystości powietrza w mieście są: przestrzenny i czasowy rozkład
zanieczyszczeń, powstających w efekcie bytowania i działalności człowieka oraz warunki
wymiany powietrza (kierunki i siła wiatrów oraz charakter zagospodarowania terenu).
Istotną rolę w kształtowaniu stanu środowiska w zakresie zanieczyszczenia powietrza ma
emisja zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez kompleks petrochemiczny
PKN „Orlen” S.A. Zanieczyszczenia te są transportowane na znaczne odległości i związane
jest to z przewagą wiatrów o kierunku zachodnim i południowo-zachodnim. Proces
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze jest bardzo skomplikowany
i nie zawsze w sposób właściwy można określić strefy skażenia atmosfery.  Zgodnie
z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu  w poszczególnych strefach.
W  2014 roku  w województwie  mazowieckim  klasyfikację  wykonano  w  4  strefach:
aglomeracji  warszawskiej,  mieście  Radom,  mieście  Płock  i  w  strefie  mazowieckiej.
W wyniku oceny rocznej jakości powietrza za 2014 rok,  według  kryterium  ochrony
zdrowia, dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne (dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ołów, ozon, benzo(a)piren, pył PM2,5, pył PM10),
w obrębie miasta stwierdzono obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla:
benzo(a)pirenu, pyłu PM2,5; pyłu PM10 - miasto Płock zostało zakwalifikowane do klasy
C, dla której istnieje ustawowy wymóg opracowania Programu Ochrony Powietrza (POP).
Pomimo  wykonania  dla  strefy  miasto  Płock  POP,  (Uchwała  Nr  163/13  z  dnia
28 października 2013 roku Sejmiku Województwa Mazowieckiego - program obowiązuje
od dnia 19 listopada 2013 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku) odpowiednie normy nadal
są przekraczane. W związku z tym, zarząd województwa obowiązany jest do aktualizacji
programu po okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie
programu  ochrony  powietrza  uwzględniając  działania  ochronne  dla  wrażliwych  grup
ludności. 

Równie istotnym źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
atmosferycznego są odory, które wiążą się z dyskomfortem związanym
z przedostawaniem się gazów złowonnych do powietrza atmosferycznego.  Jednakże,
obciążenie atmosfery substancjami „złowonnymi”  powoduje, że nawet niewielkie
niezorganizowane emisje zanieczyszczeń odorowych, przy zaistnieniu niekorzystnych
warunków meteorologicznych, mogą stanowić dużą uciążliwość dla mieszkańców
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Do źródeł wytwarzających odory,  które mogą  mieć  wpływ na przedmiotowy  obszar
zaliczyć należy PKN ORLEN S.A. oraz stacja paliw.

Potencjalnym  źródłem  wystąpienia  poważnych  awarii powodującej  skażenie
środowiska  w obrębie  obszaru  objętego  Planem  jest  transport materiałów
niebezpiecznych oraz   substancji chemicznych ulicą Łukasiewicza z (i do) zakładu PKN
ORLEN  (zlokalizowanego  poza  granicami  opracowania)  oraz  zlokalizowana  na  terenie
Planu  stacja  paliw  (przy  ulicy  Gałczyńskiego-Łukasiewicza).  Niebezpieczne  substancje
palne  i  toksyczne  podczas  awarii  mogą  stanowić  potencjalne  zagrożenie  dla  ludzi
i  środowiska. Stan  awaryjny  w  jej  rejonie  może  powodować  głównie  zagrożenie  dla
gruntu, wód gruntowych oraz powietrza atmosferycznego.

W granicach obszaru objętego  Planem,  nie  jest  prowadzona działalność,  która
mogłaby stanowić  zagrożenie  dla  środowiska  i  przedmiotu  ochrony jakim jest  Zespół
Przyrodniczo–Krajobrazowy  Jaru  Rzeki  Brzeźnicy.  Nie  zachodzą  tu  również  zjawiska
i procesy skutkujące negatywnym oddziaływaniem na obszary chronione,  wyznaczone
w ramach sieci Natura 2000, znacznie oddalone od obszaru opracowania.

Syntetyczna ocena aktualnego stanu środowiska przyrodniczego analizowanego 
obszaru prowadzi do następujących wniosków:

1) jest  to  obszar  w  części  przekształcony  na  skutek  działalności  człowieka,
(zurbanizowany): zabudowa mieszkaniowa, usługowa i drogi;

2) szata roślinna ma charakter synantropijny, jest zredukowana, dominują głównie
sztuczne  zadrzewienia  i  zakrzewienia  oraz  zbiorowiska  segetalne
i antropogeniczne;

3) stan  zanieczyszczenia  powietrza  kształtowany  jest  w  wyniku  emisji  mającej
głównie źródła poza obszarem analizowanym (PKN ORLEN S.A.) oraz przez emisję
liniową na analizowanym obszarze;

4) obszar jest  narażony na oddziaływanie hałasu komunikacyjnego od dróg: ulice
Gałczyńskiego i Łukasiewicza;

5) obszar  narażony  jest  na  nadzwyczajne  zagrożenia  środowiska  związane
z eksploatacją dróg oraz (wypadki lub awarie z udziałem pojazdów przewożących
substancje  niebezpieczne,  o  trudnym  do  przewidzenia  oddziaływaniu)
oraz lokalizacją stacji paliw;

6) pokrywa glebowa częściowo jest przekształcona wskutek działalności człowieka,
część  gruntów  jest  utwardzona  (zabudowa,  sztuczne  nawierzchnie  ciągów
komunikacyjnych);

7) istniejący stan bioróżnorodności, jako typowy dla środowisk zurbanizowanych, jest
wynikiem  działalności  człowieka  oraz  procesów  przystosowania  się  świata
organicznego do funkcjonowania w warunkach antropopresji;

8) w granicach obszaru nie występują obszary Natura 2000;
9) niewielka  część  terenu  objęta  jest  formą  ochrony  przyrody  -  Zespołem

Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rzeki Brzeźnicy.

2.6. Stan  środowiska  na  obszarach  objętych  przewidywanym  znaczącym
oddziaływaniem

Ustalenia  projektu  Planu dopuszczają  lokalizację  przedsięwzięć mogących potencjalnie
oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
określenia  rodzaju  przedsięwzięć  mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,
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przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które są
do realizacji na postawie zapisów projektu Planu, to tereny przeznaczone pod zabudowę
usługową i tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2 000 m2, przekraczające swoją powierzchnią progi przewidziane w ww. rozporządzeniu.

Na etapie sporządzania projektu Planu nie jest możliwe pełne określenie zasięgu
obszarów  objętych  przewidywanym  znaczącym  oddziaływaniem  na  środowisko
ww.  inwestycji.  Projekt  Planu  bowiem  nie  precyzuje  szczegółowych  zasad  realizacji
poszczególnych  inwestycji.  Oddziaływania  te  zostaną  określone  w  decyzjach
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  danej  inwestycji  oraz  w  raportach
o oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Dla potrzeb dalszych analiz  przyjęto,
zatem,  iż  koncentracja  negatywnych  oddziaływań  inwestycji  będzie  ograniczona  do
terenu tej inwestycji, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
prawo ochrony środowiska.

2.7. Potencjalne  zmiany  stanu  środowiska  przy  braku  realizacji  ustaleń
zawartych w projekcie Planu

Dla znacznej części terenu objętego planem (zmianą planu) obowiązują ustalenia
Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów  usługowych  zawartych
pomiędzy ulicami Łukasiewicza, Gałczyńskiego i Miodową – Uchwała Nr 858/LVI/97 Rady
Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997 roku (Dz. Urz. Woj. Płockiego z 1998 roku, Nr 1
poz. 12). 
Jako dominujące przeznaczenie obowiązujący plan ustala:
– obszar o funkcji usług - nauki i oświaty oznaczony na rysunku planu symbolem U.O.,
– obszary  o  funkcjach usługowych oznaczone na rysunku planu symbolami:   U.1.  -

usługowo-handlowa, U.2. i U.3. - usługi ogólnomiejskie, U.T. - usługi techniczne,
– obszar o funkcji zieleni izolacyjnej urządzonej oznaczony na rysunku planu symbolem

Z.I.
W dniu 6 sierpnia 2013 roku Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 3411/2013

roku  przyjął  Analizę  zasadności  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku. 

Z  przeprowadzonej  analizy  dotyczącej  uwarunkowań  stanu  istniejącego,
obowiązujących ustaleń planistycznych oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań
z  ustaleniami  Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  miasta  Płocka,
w świetle obowiązujących przepisów o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym
wynikało, że przystąpienie do planu jest zasadne ze względu na:

• obowiązujący plan miejscowy został sporządzony na podstawie nieobowiązującej
ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  roku  o  zagospodarowaniu  przestrzennym –  inne
są  wymagania  określone  obowiązującą  ustawą  z  dnia  27  marca  2003  roku
o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym,

• zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  w  Studium  określa  się  w  szczególności
obszary,  dla  których  obowiązkowe  jest  sporządzenie  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego. Studium jako takie obszary wskazuje obszary
U/UC -  obszary o dominującej  funkcji  usługowej z  możliwością  rozmieszczenia
obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2. Zgodnie
z art. 10 ust. 3 ww ustawy obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu dla takiego obszaru powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia
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tego obowiązku,
• konieczność wprowadzenia zmian w obowiązujących dokumentach planistycznych

ze względu na:
- obowiązujące przepisy,
- nowe  oczekiwania  właścicieli  terenów  położonych  w  granicach  planu,  które
wskazują  na  częściową  dezaktualizację  ich  ustaleń,  głównie  w  zakresie
przeznaczenia  terenu  –  brak  zainwestowania  terenu.  Aktualnie  zapisy
obowiązującego planu miejscowego nie zapewniają możliwości realizacji potrzeb
inwestorów, co w sposób pośredni ogranicza ich aktywność inwestycyjną, 

• konieczność  aktualizacji  rozwiązań  przestrzennych  i  przeznaczenia  terenów
w  dostosowaniu  do  obowiązującego  Studium  uwarunkowań  i  kierunków
zagospodarowania miasta Płocka,

• dostosowania  granic  terenów  objętych  Zespołem  Przyrodniczo-Krajobrazowym
do aktualnego zagospodarowania  terenu  (wyłączenie  z  granic  Zespołu  terenów
zabudowanych) – ewentualna korekta granic.

Zasadnicze  zmiany  w  przeznaczeniu  jakie  wprowadza  projekt  Planu  w  stosunku
do ustaleń planu obowiązującego polegają na wyznaczeniu terenów zabudowy usługowej
z dopuszczeniem terenów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej  2 000  m2.  Zmiana  ta  jest  zgodna  ze  Studium  uwarunkowań   i  kierunków
zagospodarowania  miasta  Płocka  oraz  wnioskiem właściciela  działek  221/14,  221/15,
221/22,  221/21,  221/24,  który  wnioskował  o  zmianę  przeznaczenie  terenów
oznaczonych na rysunku obowiązującego planu symbolami UO  i U1 .
 Odstąpienie  od  wdrożenia  ustaleń  projektu  Planu  utrudni  inwestowanie  na
analizowanym  terenie.  Zapisy  obowiązującego  planu  miejscowego  są  częściowo
zdezaktualizowane, głównie w zakresie przeznaczenia terenu, o czym świadczy aktualny
brak  zainteresowania  przez  inwestorów.  Obowiązujące  ustalenia  nie  zapewniają
inwestorom  możliwości  realizacji  swoich  potrzeb,  co  w  sposób  pośredni  ogranicza
aktywność inwestycyjną, a w konsekwencji ogranicza to rozwój miasta. 

3. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym,
wspólnotowym i krajowym oraz sposób ich uwzględnienia w mpzp

Ustalenia  dokumentów  planistycznych  sporządzanych  na  szczeblu  gminnym,
w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagają uwzględnienia
celów i kierunków ochrony środowiska ustanowionych na poziomie międzynarodowym,
wspólnotowym,  krajowym i  regionalnym.  Wynika  to  z  pośrednio  z  przepisów ustawy
z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym.  Zgodnie
z art. 9 ust. 2  zasady określone m.in. w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju oraz planie zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym również zasady
dotyczące  ochrony  środowiska  uwzględnia  się  obowiązkowo  w  projektach  Studium
uwarunkowań i  zagospodarowania przestrzennego gminy. Natomiast zgodnie z art. 15
ust.  1,  projekt  planu  miejscowego  sporządzany  jest  zgodnie  z  zapisami  Studium
i przepisami odrębnymi dotyczącymi przedmiotowego obszaru.

Cele  ochrony  środowiska  formułowane  na  szczeblu  międzynarodowym
i  wspólnotowym realizowane  są  w  Polsce  już  w  trakcie  egzekwowania  odpowiednich
aktów  prawnych,  które  stanowią  bezpośrednie  wdrożenie  dyrektyw  Wspólnot
Europejskich  lub  opracowane  zostały  zgodnie  z  zaleceniami  lub  postanowieniami
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międzynarodowych  konwencji.  Takim  aktem  prawnym  jest  m.in.  ustawa  z  dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko
(t.j.  Dz.  U.  z  2016 r.,  poz.  353),  na  podstawie  której  sporządzona została  niniejsza
prognoza.  Tak  więc  już  samo  przeprowadzenie  strategicznej  oceny  oddziaływania
na środowisko jest realizacją celów określonych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2003/35/WE z dnia 26 maja 2003 roku  i Dyrektywie Parlamentu Europejskiego
i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 roku.

Wszystkie  akty  prawne  dotyczące  ochrony  środowiska,  w  tym:  ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232
z późn.  zm.),  ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku  Prawo wodne  (t.j.  Dz.  U. z  2015 r.
poz.  469  z  późn.  zm.),  ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004  roku  o  ochronie  przyrody
(t.j.  Dz.  U.  z  2015 r.  poz. 1651 z późn. zm.),  ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach  (Dz. U. z 2013 r. poz. 21. z późn. zm.), których wymogi są uwzględniane
przy  opracowaniu  planów  miejscowych,  wdrażają  dyrektywy  Wspólnoty  Europejskiej
w  zakresie  swoich  regulacji.  Wymogi  i  cele  ochrony  środowiska  są  coraz  częściej
akcentowane  w  planowaniu  przestrzennym,  a  zasadom  zrównoważonego  rozwoju
podporządkowuje się niemal wszelkie działania w przestrzeni. Cele ochrony środowiska
określane  są  w  strategicznych  dokumentach  programowych  i  ustawowych,  zarówno
w tych o znaczeniu krajowym, jak i regionalnym i lokalnym. 

Podstawowymi dokumentami określającymi zasady zrównoważonego rozwoju oraz
traktującymi o szeroko pojętej ochronie środowiska, są:
1) na szczeblu krajowym:

- Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 r.,
- Polska 2025 - długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju (2000 r.),
- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016;

2) na szczeblu regionalnym:
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (2014 r.),
- Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 (2013 r.),
-  Program Ochrony  Środowiska  Województwa  Mazowieckiego  na  lata  2011-2014  z
uwzględnieniem perspektywy do 2018 r. (2012 r.),
-  Wojewódzki  Plan  Gospodarki  Odpadami  dla  Mazowsza  na  lata  2012-2017
z uwzględnieniem lat 2018-2023 (2012 r.).

Wymienione  wyżej  dokumenty  zawierają  już  ustalenia  opracowań  o  znaczeniu
międzynarodowym i wspólnotowym, tj. dyrektywy i strategie. 

W opracowywanym planie miejscowym wprowadzono ustalenia uwzględniające
cele ochrony środowiska ustanowione w w/w dokumentach:

– zakaz lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej;

– na terenach  1U/UC,  2U/UC, 2U i  3U dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć
mogących  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  określonych
w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska;

– na terenach zabudowy usługowej zakazuje się prowadzenia działalności w zakresie
odzysku i gromadzenia surowców;

– zakaz  trwałego  składowania  odpadów  w  miejscach  ich  powstania;  nakaz
urządzenia  miejsc  na  lokalizację  pojemników  służących  do  czasowego
gromadzenia  odpadów  stałych  w  sposób  uniemożliwiający  przedostawanie  się
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zanieczyszczeń do ziemi;

– pokrycie potrzeb cieplnych obiektów należy zapewnić poprzez stosowanie paliw
i technologii ekologicznych - zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej
wody  użytkowej  z  sieci  cieplnej  lub  z  indywidualnych  źródeł  ciepła
wykorzystujących jako nośnik ciepła gaz, energię elektryczną i energię słoneczną;

– objęcie obszaru planu zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodę;

– zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi; na obszarze
planu  ustala  się  system  kanalizacji  rozdzielczej;  dopuszcza  się  budowę,
przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemach grawitacyjnych
i ciśnieniowych;

– obowiązek  zagospodarowania  wód  opadowych  i  roztopowych  w pierwszej
kolejności  w miejscu  ich  powstania.  Wody  należy  odprowadzić  do  ziemi  na
nieutwardzony  teren  działki,  do  zbiorników  infiltracyjnych  lub  infiltracyjno-
odparowujących, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych; dopuszcza się
realizację wspólnych rozwiązań dla kilku nieruchomości;  zagospodarowanie wód
opadowych i roztopowych w granicach własnej działki może odbywać się w sposób
niezakłócający  stosunków  wodnych  na  działkach  sąsiednich; dopuszcza  się
budowę, przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej; 

– utrzymanie  zasad  porządku  i  czystości  wynikających  z  obowiązujących  w  tym
zakresie aktów prawa miejscowego -  obiekty budowlane winny być wyposażone
w urządzenia i miejsce umożliwiające czasowe składowanie i segregację odpadów;
wywóz odpadów stałych z obszaru objętego planem, sposobem zorganizowanym
przez specjalistyczne firmy wywozowe;

– dla poszczególnych  terenów ustalono minimalny procentowy udział powierzchni
biologicznie czynnej i maksymalny procent zabudowy;

– ustalono zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, w tym parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;

– ustalono zasady sytuowania i rozmieszczenia reklam, nośników informacji
wizualnej;

– w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, dokonano kwalifikacji
terenów:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej MWU, kwalifikuje się jako

– tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;
2) zabudowy usługowej 2U,  kwalifikuje się jako - tereny zabudowy związanej ze

stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
3) zieleni  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego  Jaru  rzeki  Brzeźnicy  ZN,

kwalifikuje się jako - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

4. Ustalenia projektu planu. Zmiany w stosunku do stanu istniejącego 

Projekt Planu został sporządzony zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym
w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz Rozporządzeniu Ministra infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003  roku w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587). 

Propozycje  przyjęte  w  projekcie  Planu  w  swym  zamyśle  dostosowane
są  do  dostosowania  terenu  do  obecnych  potrzeb  oraz  uaktualnienia  zamierzeń
inwestycyjnych dla możliwości i oczekiwań przyszłych inwestorów.
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Przedmiotem ustaleń planu jest określenie:
1. przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania;
2. zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3. zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
5. zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu;
6. granic  i  sposobów  zagospodarowania  obiektów  lub  terenów  podlegających

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
7. szczegółowych  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych

planem miejscowym;
8. szczególnych  warunków  zagospodarowania  terenów  oraz  ograniczeń  w  ich

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;
9. zasad modernizacji,  rozbudowy i  budowy systemów komunikacji i  infrastruktury

technicznej;
10.stawek  procentowych,  na  podstawie  których  ustala  się  opłatę,  o  której  mowa

w art. 36 ust. 4 ustawy;
11.granic  terenów  pod  budowę  obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedaży

powyżej 2 000 m2;
12.granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
13.sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów

publicznie  dostępnych  oraz  do  granic  przyległych  nieruchomości,  kolorystyki
obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów; 

14.zasad  i  warunków  sytuowania  obiektów  małej  architektury,  tablic  i  urządzeń
reklamowych  oraz  ogrodzeń,  ich  gabaryty,  standardy  jakościowe  oraz  rodzaje
materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane;

15.minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych. 

Na obszarze objętym projektem Planu wyznaczono tereny:
1) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej, oznaczony na rysunku

planu  symbolem: MWU z  minimalnym  wskaźnikiem  powierzchni  biologicznie
czynnej 25%;

2) tereny zabudowy usługowej i rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2 000 m2, oznaczone na rysunku planu symbolami : 1U/UC,
2U/UC z minimalnym wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej 10%;

3) teren  zabudowy  usługowej,  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem:  1U
z minimalnym wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej 20%;

4) teren  zabudowy  usługowej,  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem:  2U
z minimalnym wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej 20%;

5) teren  zabudowy  usługowej,  oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem:  3U
z minimalnym wskaźnikiem powierzchni biologicznie czynnej 10%;

6) teren  zieleni  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego  Jaru  rzeki  Brzeźnicy,
oznaczony  na  rysunku  planu  symbolem:  ZN  z  minimalnym  wskaźnikiem
powierzchni biologicznie czynnej 60%;

7) teren  drogi  publicznej:  teren  ulicy  głównej,  oznaczony  na  rysunku  planu
symbolem KDG;

8) teren  drogi  publicznej:  teren  ulicy  zbiorczej,  oznaczony  na  rysunku  planu
symbolem KDZ;

9) teren  drogi  publicznej:  teren  ulicy  lokalnej,  oznaczony  na  rysunku  planu
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symbolem KDL;
10)teren drogi wewnętrznej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDW.

Obecne zagospodarowania terenu zostało opisane w rozdziale 2.4. 

5. Przewidywane oddziaływania na środowisko będące skutkiem realizacji
ustaleń projektu Planu

Realizacja  ustaleń  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
w zakresie  zagospodarowania skutkować będzie wystąpieniem oddziaływań związanych
z fazami budowy i eksploatacji nowych obiektów i urządzeń dopuszczonych do realizacji
na mocy ustaleń Planu. Będą one obejmować:

1. Wprowadzenie gazów i pyłów do powietrza – przewiduje się wzrost emisji spalin
samochodowych, w fazie realizacji  inwestycji  przewidzianej w planie, oraz jako
następstwo  wzrostu  natężenia  ruchu  drogowego  wskutek  urbanizacji  terenów.
Ustalenia  planu  przewidują  rozbudowę  sieci  cieplnej  i  podłączanie  do  niej
nowopowstających  obiektów.  Plan  dopuszcza  także  indywidualne  źródła  ciepła
wykorzystujących jako nośnik ciepła gaz, energię elektryczną i energię słoneczną.
Ustalenia te powinny ograniczyć dodatkową emisję gazów i pyłów do atmosfery.
Dodatkowa  emisja,  która  pojawi  się  na  skutek  realizacji  zagospodarowania
dopuszczonego w Planie nie powinna wpłynąć na pogorszenie się aktualnego stanu
powietrza.

2. Zanieczyszczenie gleb – na obszarze objętym Planem nie przewiduje się lokalizacji
obiektów, których funkcjonowanie mogłoby przy respektowaniu wytycznych Planu,
powodować zanieczyszczenie gleby. Jedynym zagrożeniem pokrywy glebowej jest
jej  unieczynnienie  na  skutek  wprowadzenia  nowych  obiektów  budowlanych.
Jednakże  Plan  ustala  minimalny  udział  powierzchni  biologicznie  czynnej
dla każdego projektowanego terenu, wymagany do zachowania.

3. Przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu – w trakcie wykonywania prac
nastąpi lokalne przekształcenie powierzchni ziemi oraz może wystąpić zniszczenie
szaty  roślinnej  w  związku  z  pracą  sprzętu  podczas  budowy  nowych  obiektów
przewidzianych  w  Planie.  Prace  ziemne  będę  wykonywane  jedynie  w  miejscu
posadowienia obiektów, a po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany.

4. Wytwarzanie odpadów – w granicach obszaru opracowania mogą być wytwarzane
odpady związane z prowadzoną działalnością na tym terenie. Ustalenia projektu
Planu  jednakże  wskazują,  że  obiekty  budowlane  winny  być  wyposażone
w urządzenia i miejsce umożliwiające czasowe składowanie i segregację odpadów.
Ilość i rodzaj odpadów wytwarzanych przez użytkowników projektowanych
inwestycji jest trudny do określenia na tym  etapie. Niewątpliwie ilość
wytwarzanych odpadów po realizacji inwestycji wzrośnie w stosunku do stanu
obecnego (tereny pod usługi wielkopowierzchniowe).

5. Emisję  hałasu  –  zagrożenie hałasem komunikacyjnym z ulic obsługujących
przedmiotowy  teren  oraz sąsiednie zespoły usługowe  i mieszkaniowe,  jest
zagrożeniem o charakterze lokalnym i okresowym i nie przewiduje się znaczącego
pogorszenia klimatu akustycznego w obrębie obszaru opracowania. 

6. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii –  w obrębie obszaru objętego planem nie
wprowadza  się  dodatkowych  „form  zagospodarowania”,  które  wiązałyby

się  z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii. Ryzyko wystąpienia poważnych
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awarii stwarza transport  materiałów niebezpiecznych z/do PKN ORLEN i  stacja
paliw zlokalizowana przy ul. Gałczyńskiego-Łukasiewicza.

Nie przewiduje się by na skutek realizacji ustaleń Planu miały miejsce inne negatywne
zjawiska, w tym wprowadzanie nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi, co jest
zagwarantowane przez odpowiednie zapisy projektu Planu.

Zidentyfikowane oddziaływania na środowisko mogą mieć charakter bezpośredni
(pierwotny) lub pośredni (wtórny). Pierwszy typ oddziaływań związany jest bezpośrednio
z  realizowaną  inwestycją,  występuje  zazwyczaj  w  tym  samym  miejscu  i  czasie,
a obejmuje zmiany  wywołane budową oraz  eksploatacją  obiektu,  itp.  (tj.  przedmiotu
inwestycji).  Za  przewidywane  oddziaływanie  bezpośrednie  uznano  przekształcenie
naturalnego  ukształtowania  terenu  oraz  zniszczenie  pokrywy  glebowo-roślinnej  na
terenach  usługowych  i  rozmieszczenia  obiektów handlowych  o  powierzchni  sprzedaży
powyżej  2 000  m2.  Z  kolei  oddziaływania  drugiego  typu  –  pośrednie  –  obejmują
te zmiany w środowisku, które mogą wystąpić w wyniku już zrealizowanej inwestycji lub
dodatkowych  przedsięwzięć  z  nią  związanych  (tj.  w  późniejszym  okresie,  niekiedy
w  innym  miejscu).  Za  oddziaływanie  pośrednie  (wtórne)  uznano:  wzrost  ruchu
samochodowego, generowanego przez nowopowstające usługi,  wzrost zapotrzebowania
na wodę, wzrost ilości odprowadzanych ścieków technologicznych i socjalnych, a także
ilości  wód  opadowych.  Nie  przewiduje  się  jednak  by  zjawiska  te  stanowiły  istotne
zagrożenie dla stabilności ekosystemu jaru rzeki Brzeźnicy zlokalizowanego w sąsiedztwie
Planu.  Ze względu na czas,  w jakim będą występować,  oddziaływania  na środowisko
podzielono  na  cztery  grupy:  oddziaływania  chwilowe,  stałe,  krótkoterminowe
i  długoterminowe.  Pierwsza grupa obejmuje  m.in.  emisję  hałasu oraz  zanieczyszczeń
pyłowo-gazowych  będących  skutkiem  prac  budowlanych  jedynie  w  fazie  realizacji
zainwestowania.  Jako  oddziaływanie  stałe  traktować  należy  ubytek  powierzchni
biologicznie czynnej zajętej pod inwestycje, uszczelnienie powierzchni, zmiany krajobrazu
powstające na skutek funkcjonowania dopuszczonych do realizacji na mocy ustaleń Planu
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

Krótkoterminowe  oddziaływania,  bardzo  podobne  swym  charakterem
do  chwilowych,  mają  miejsce  w  trakcie  realizacji  inwestycji.  Mimo  iż  na  ogół
są gwałtowne nie prowadzą do długofalowych skutków w krajobrazie i stanie środowiska.
Obejmują one degradację pokrywy roślinnej w okresie realizacji inwestycji budowlanych,
emisję  hałasu  i  zanieczyszczeń  towarzyszące  pracom  budowlanym.  Z  kolei  istnienie
oddziaływań długoterminowych ujawnia się na ogół po zakończeniu inwestycji i związane
jest  przede  wszystkim  z  eksploatacją  i  funkcjonowaniem  obiektów  budowlanych
i  infrastrukturalnych.  Większość  z  oddziaływań  długoterminowych  pokrywa  się
z oddziaływaniami pośrednimi, obejmując: wzrost i generowanie hałasu.

Na  występowanie  tzw.  oddziaływań  skumulowanych,  szczególnie  narażone
są  tereny  zainwestowane,  czyli  tylko  część  terenu  objęta  Planem.  Oddziaływania
skumulowane związane są głównie z koncentracją obiektów o podobnym charakterze.
Obszar  Planu  przeznaczony  jest  głównie  pod  zabudowę  usługową  i  mieszkaniową
wielorodzinną.  Przy  użytkowaniu  terenu  zgodnie  z  ustaleniami  Planu  oddziaływania
skumulowane powinny być w znacznej mierze ograniczone.

6. Przewidywane  oddziaływania  na  poszczególne  elementy  środowiska,
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krajobraz,  zdrowie  ludności,  zabytki  i  dobra  materialne  oraz  na
przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralność

Wpływ ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania na poszczególne elementy
środowiska przyrodniczego:

1. powietrze – zurbanizowanie obszarów dotychczas niezagospodarowanych będzie
wiązało się z niewielkim wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jednakże
nie  przewiduje  się  by  planowane  inwestycje  przyczyniły  się  do  pogorszenia
warunków  aerosanitarnych  obszaru  oraz  jego  sąsiedztwa.  Na  stan  sanitarny
powietrza  wpływ  będą  miały,  tak  jak  dotychczas,  również  zanieczyszczenia
napływające z zewnątrz; 

2. powierzchnię  ziemi  i  gleby –  roboty  budowlane  związane  z  lokalizacją  nowej
zabudowy  spowodują  naruszenie  istniejącej  powierzchni  glebowej  (pod
budynkami,  parkingami,  drogami  wewnętrznymi  nastąpi  unieczynnienie  gleby),
nie powinny jednak nastąpić znaczące zmiany w ukształtowaniu terenu; 

3. wody  powierzchniowe  i  podziemne –  plan  zakazuje  odprowadzania  wód
opadowych  i  roztopowych  z  powierzchni  o  trwałej  nawierzchni,  w  tym  dróg,
placów i parkingów do ziemi. Na obszarze objętym planem obowiązuje system
kanalizacji rozdzielczej, a odprowadzenie ścieków z nowoprojektowanych terenów
następować  będzie  poprzez  przebudowę  i  rozbudowę  bądź  modernizację
istniejących  systemów  grawitacyjnych  lub  grawitacyjno-ciśnieniowych.  Przy
respektowaniu wytycznych planu nie powinno więc nastąpić pogorszenie jakości
wód powierzchniowych i podziemnych;

4. klimat – wprowadzenie nowej zabudowy na przedmiotowy obszar nie spowoduje
znaczących zmian w klimacie lokalnym;

5. zwierzęta, rośliny, ekosystemy – wprowadzenie nowej zabudowy oraz utwardzenie
terenu (drogi, chodniki, place postojowe) będzie się odbywało kosztem terenów
zajętych obecnie przez roślinność ruderalną i synantropijną, zmniejszy się zatem
powierzchnia biologicznie czynna;

6. krajobraz – plan (jego realizacja) korzystnie wpłynie na wygląd i ład przestrzenny
tej  części  miasta;  wprowadzi  znaczące  zmiany  w  układzie  przestrzennym
przedmiotowego terenu poprzez urządzenie i uporządkowanie obszaru (dotychczas
niezagospodarowanego);

7. zdrowie ludzi – użytkowanie poszczególnych terenów w sposób określony planem
(oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi)  nie  powinno skutkować
negatywnym wpływem na zdrowie ich użytkowników. 

7. Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko i ich ocena

W  przedmiotowym  projekcie  Planu  dopuszcza  się  lokalizację  przedsięwzięć
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010 r.  w  sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć
mogących  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  przedsięwzięciami  mogącymi  zawsze
potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na  środowisko,  które  są  do  realizacji  na  postawie
zapisów  projektu  Planu,  to  tereny  usługowe  oraz  tereny  usługowe  i  rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000m2, przekraczające swoją powierzchnią
progi przewidziane w ww. rozporządzeniu. Eksploatacja tych obiektów może oddziaływać
na ludzi, zwierzęta i roślinność. 

20



Na etapie sporządzania projektu Planu nie jest możliwe pełne określenie zasięgu
obszarów  objętych  przewidywanym  potencjalnym  oddziaływaniem  na  środowisko
w/w  inwestycji.  Projekt  Planu  bowiem  nie  precyzuje  szczegółowych  zasad  realizacji
poszczególnych  inwestycji.  Oddziaływania  te  zostaną  określone  w  decyzjach
o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji  danej  inwestycji  oraz  w  raportach
o  oddziaływaniu  przedsięwzięcia  na  środowisko.  Dla  potrzeb dalszych analiz  przyjęto,
zatem,  iż  koncentracja  negatywnych  oddziaływań  inwestycji  będzie  ograniczona
do terenu tej inwestycji, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku  Prawo ochrony środowiska. W związku z czym, w granicach Planu nie określono
obszaru  objętego  znaczącym  oddziaływaniem.  Oddziaływania,  jakie  pojawią  się
w  środowisku  na  skutek  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym,  skutek  zmian
w  zagospodarowaniu  przestrzennym,  wynikających  z  realizacji  postanowień
analizowanego projektu Planu dotyczyć będą całego obszaru objętego Planem.

Ponadto,  ze  względu  na  niedostateczną  informację  na  temat  wszystkich
planowanych do realizacji przedsięwzięć pełna ocena ich ewentualnego oddziaływania jest
właściwie  niemożliwa.  Z  pewnością  należy  się  spodziewać,  że  wystąpi  część  zjawisk
tj.:  ograniczenie  wielkości  powierzchni  biologicznie  czynnej  i  zniszczenie  pokrywy
glebowo-roślinnej  bezpośrednio  pod  terenem zajętym  przez  inwestycje,  wzrost  ilości
wytwarzanych  ścieków i  odpadów,  wzrost  emisji  zanieczyszczeń  powietrza  na  skutek
pojawienia  się  nowych  emitorów  i  wzrostu  ruchu  komunikacyjnego,  lokalne  zmiany
w  krajobrazie  i  ukształtowaniu  powierzchni.  Ewentualne  inne  oddziaływania  nie  są
możliwe do przewidzenia na etapie sporządzania projektu planu miejscowego. Przewiduje
się  jednak,  że  realizacja  inwestycji  zgodnie  z  ustaleniami  Planu  i  z  zachowaniem
wszystkich  wymogów  zawartych  w  przepisach  odrębnych,  a  zwłaszcza  w  przepisach
dotyczących ochrony środowiska,  nie  będzie  skutkowała  pojawieniem się  znaczącego,
negatywnego oddziaływania na środowisko, a wszelkie oddziaływania zawierać się będą
w granicach obszaru Planu.

8. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Obszar objęty planem miejscowym nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami
państw ościennych, a odległości jego granic do granicy państw, we wszystkich kierunkach
są większe niż 250 km. W związku z powyższym realizacja ustaleń planu nie będzie
skutkowała transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

9. Propozycje rozwiązań alternatywnych do ustaleń Planu, wobec celów
i  geograficznego  zasięgu  dokumentu  (projektu  Planu)  oraz  cele
i  przedmiot  ochrony  obszaru  Natura  2000  oraz  integralność  tego
obszaru

W  granicach  obszaru  objętego  Planem  nie  występują  obszary  Natura  2000.
Najbliżej położone tego typu obszary wskazano w rozdz. 2.2. Ich odległość od granic
obszaru opracowania wynosi ok. 3,0 km. W związku z powyższym nie przewiduje się by
ustalenia projektu Planu miały wpływ na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz  integralność  tego  obszaru.  W  świetle  powyższego  nie  wskazuje  się  rozwiązań
alternatywnych w stosunku do tych, które przedstawiono w projekcie Planu. 

Zaproponowane w projekcie Planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenów,
sposobu  ich  zagospodarowania,  warunków  dla  projektowanej  zabudowy  oraz  zasad
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obsługi technicznej i komunikacyjnej pozostają w zgodności  z zaleceniami wynikającymi
z  opracowania  ekofizjograficznego,  stanowiąc  kontynuację  istniejącego  użytkowania
terenów oraz wskazując nowe możliwości rozwoju obszaru  i jego otoczenia w oparciu
o planowane inwestycje. Projekt Planu uwzględnia wymogi ochrony środowiska.

Alternatywnymi  rozwiązaniami  do  ustaleń  projektu  Planu  są  ustalenia
obowiązującego  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenów
usługowych  zawartych  pomiędzy  ulicami  Łukasiewicza,  Gałczyńskiego  i  Miodową
w Płocku, przyjęty Uchwałą Nr 858/LVI/97 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 1997
roku.

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

Kompensacja przyrodnicza, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo
ochrony środowiska, to zespół działań, obejmujących w szczególności roboty budowlane,
roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie, lub tworzenie skupień
roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej lub tworzenie
skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na dalszym
terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia
i zachowanie walorów krajobrazowych. 

W związku z zaistniałymi już przekształceniami środowiska przyrodniczego obszar
opracowania predysponuje do zainwestowania miejskiego i nie wykazuje przeciwwskazań
do żadnych ze standardowych funkcji miejskich. Omawiany teren jest ubogi w szatę
roślinną i nie posiada gatunków cennych przyrodniczo. 

Ustalenia Planu prowadzą do zachowania standardów jakości środowiska na
zasadach przyjętych w przepisach prawa, głównie poprzez następujące działania:
- ustalono ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez odprowadzenie ście-

ków do istniejącej kanalizacji lub jej rozbudowę; odprowadzenie wód opadowych i roz-
topowych w pierwszej kolejności w miejscu ich powstawania,

- zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi,
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery generowanych potrzebami ogrzewa-

nia poprzez obowiązek stosowania tzw. ekologicznych źródeł energii,  które nie powo-
dują nadmiernych emisji mogących szkodliwie oddziaływać na zdrowie ludzi i stan śro-
dowiska, 

- obowiązek zbierania odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w uchwale Rady
Miasta Płocka dotyczącej utrzymania porządku i czystości w mieście, natomiast zago-
spodarowania odpadów innymi niż komunalne, zgodnie z ustawą o odpadach i ustawą
prawo ochrony środowiska.

Proces lokalizacji inwestycji będzie pod kontrolą poprzez przestrzeganie ustaleń
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, tj. wymaganej powierzchni biologicznie
czynnej  oraz  wielkości  wskaźnika  zabudowy.  Wskaźniki  te  pozwolą  zachować  część
terenów aktywnych przyrodniczo.  Zachowanie istniejącej  zieleni  (głównie przyulicznej)
oraz nowe nasadzenia poprawią jakość środowiska omawianego terenu oraz przyczynią
się do podniesienia walorów estetycznych oraz zapewnią prawidłowość gospodarowania
zasobami przyrodniczymi.
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11. Propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków
realizacji ustaleń Planu

Metody  analizy  realizacji  ustaleń  zawartych  w  przedmiotowym planie  polegają
na ocenie projektowanego oddziaływania ustaleń planu i skuteczności przewidywanych
w  nim  działań  zapobiegających,  ograniczających  oraz  kompensujących  negatywne
oddziaływanie  na  środowisko.  Dla  analizy  skutków realizacji  ustaleń  Planu  zaleca  się
kompleksową analizę porównawczą przeprowadzaną w oparciu o dane uzyskane w toku
regularnego monitoringu środowiska przyrodniczego oraz zmian zachodzących w sferze
społecznej i gospodarczej. Za najbardziej istotne, uznać należy monitorowanie:
- zmian  w  strukturze  użytkowania  gruntów  (m.in.  powierzchnia  gruntów  otwartych

i terenów zainwestowanych oraz ich wzajemne proporcje),
- zmian jakości poszczególnych komponentów środowiska (m.in. powietrza wody, gleby,

klimatu akustycznego),
- zmian w sferze społecznej i gospodarczej obszaru (poziom zadowolenia mieszkańców

terenów sąsiadujących, bezrobocie, zmiany podaży miejsc pracy itp.). 
Monitoring skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany planu winien być pro-

wadzony  w  ramach  analizy  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym dokonywanej,
zgodnie  z  art.  32  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym przez Prezydenta Miasta. Wyniki wyżej wymienionej
analizy powinny być przekazywane co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady, a więc
takie analizy również co najmniej raz w czasie trwania kadencji rady winny być przepro-
wadzone.  W niniejszym opracowaniu  proponuje  się  natomiast,  aby takie  analizy były
przeprowadzane raz na dwa lata.

Pełna analiza skutków realizacji postanowień miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego powinna dodatkowo uwzględniać zmiany zachodzące w środowisku
przyrodniczym i społecznym, zarówno ilościowe jak i jakościowe. Badaniu jakości środo-
wiska  przyrodniczego  służy  regularny  monitoring  poszczególnych  jego  komponentów.
Analiza porównawcza wyników przeprowadzanych w ramach monitoringu pomiarów i ob-
serwacji powinna być podstawową metodą analizy skutków realizacji ustaleń Planu w śro-
dowisku przyrodniczy.

Do  prowadzenie  monitoringu  środowiska  zobligowane  są  państwowe  organy
monitoringu środowiska. Sposoby prowadzenie pomiarów oraz ich częstotliwość określają
dla poszczególnych elementów środowiska przepisy odrębne.

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiąz-
kowo dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na podstawie
art. 17 pkt 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 51 ust. 1
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Niniejsze opracowanie
zostało przygotowane dla potrzeb Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku. Zakres i stopień szczegółowości opracowania został
uzgodniony z organami do tego uprawnionymi.

W przedmiotowym opracowaniu poddano analizie stan środowiska przyrodniczego,
jego  zagrożenia  i  potencjalne  zmiany  w  wyniku  realizacji  ustaleń  planu.  Niniejsza
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prognoza zawiera ocenę wpływu projektowanego zainwestowania na środowisko, określa
potencjalne zagrożenia i ocenia skutki realizacji ustaleń projektu planu dla środowiska.
Przedstawia ona działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację
przyrodniczą  negatywnych  skutków  oddziaływania  projektowanego  zainwestowania
na środowisko.

Obszar objęty prognozą położony jest w centralnej części miasta Płocka, w rejonie
ulic: Miodowa, Gałczyńskiego i Łukasiewicza i zajmuje powierzchnię ok. 21,1ha. Granice
obszaru objętego Planem i Prognozą oznaczono na rysunku Planu i Prognozy, zgodnie
z   zakresem określonym w Uchwale  Nr  647/XXXVII/2013 Rady Miasta  Płocka z  dnia
27  sierpnia  2013  roku  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  Miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku. 

Istniejące zagospodarowanie stanowią: 
1) zabudowa usługowa o  charakterze  wyspecjalizowanym: szkolnictwo – Politechnika

Warszawska Filia w Płocku;
2) obiekt wielkopowierzchniowy – Kaufland;
3) zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  –  budynki  komunalne, zlokalizowane

w północnej części obszaru; 
4) zabudowa  usługowa  –  budynek  należący  do  Polskiego  Górnictwa  Naftowego

i Gazownictwa SA;
5) obsługa komunikacji – stacja paliw, parkingi, garaże;
6) teren infrastruktury technicznej.
Pozostałe  tereny,  to  tereny  niezagospodarowane,  porośnięte  roślinnością  łąkową
z  niewielką  ilością  zieleni  wysokiej.  Teren  jest  dobrze  skomunikowany  poprzez  ulice:
Łukasiewicza,  Gałczyńskiego  i  Miodową.  Posiada  dogodny  dostęp  do  infrastruktury
technicznej  – sieci:  wodociągowej,  gazowej,  cieplnej,  elektrycznej  i  telefonicznej  oraz
kanalizacji deszczowej i sanitarnej co nie stwarza ograniczeń w jego zagospodarowaniu.

Obszar opracowania charakteryzuje  się  brakiem  powiązań  ze  strukturami
przyrodniczymi  miasta i otoczony jest strefą silnie zurbanizowaną. Jedyne powiązania
przyrodnicze  występują  od  strony  północnej  obszaru,  gdzie  teren  objęty  planem
miejscowym  graniczy  z  terenami  Zespołu  Przyrodniczo-Krajobrazowego  Jaru  rzeki
Brzeźnicy.  Jar  stanowi  korytarz  ekologiczny  o  funkcji  przyrodniczej  i  znaczeniu
regionalnym.  Na  pozostałej  części  omawianego  terenu  wartość przyrodnicza została
znacznie obniżona i  wykazuje  duże  przekształcenie  i  degradację  środowiska
przyrodniczego. Nastąpiło to w wyniku istniejącego zainwestowania tak w obszarze planu
jak i w jego sąsiedztwie. 

Syntetyczna ocena aktualnego stanu środowiska  przyrodniczego analizowanego
obszaru prowadzi do następujących wniosków:

1) jest  to  obszar  w  części  przekształcony  na  skutek  działalności  człowieka,
(zurbanizowany): zabudowa mieszkaniowa, usługowa i drogi;

2) szata roślinna ma charakter synantropijny, jest zredukowana, dominują głównie
sztuczne  zadrzewienia  i  zakrzewienia  oraz  zbiorowiska  segetalne
i antropogeniczne;

3) stan  zanieczyszczenia  powietrza  kształtowany  jest  w  wyniku  emisji  mającej
głównie źródła poza obszarem analizowanym (PKN ORLEN S.A.) oraz przez emisję
liniową na analizowanym obszarze;

4) obszar  jest  narażony  na  oddziaływanie  hałasu  komunikacyjnego  od  dróg:
Gałczyńskiego i Łukasiewicza;

5) obszar  narażony  jest  na  nadzwyczajne  zagrożenia  środowiska  związane
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z eksploatacją dróg oraz  (wypadki lub awarie z udziałem pojazdów przewożących
substancje  niebezpieczne,  o trudnym  do  przewidzenia  oddziaływaniu)  oraz
lokalizacją stacji paliw;

6) pokrywa glebowa częściowo jest  przekształcona wskutek działalności  człowieka,
część  gruntów  jest  utwardzona  (zabudowa,  sztuczne  nawierzchnie  ciągów
komunikacyjnych);

7) istniejący stan bioróżnorodności, jako typowy dla środowisk zurbanizowanych, jest
wynikiem  działalności  człowieka  oraz  procesów  przystosowania  się  świata
organicznego do funkcjonowania w warunkach antropopresji;

8) w granicach obszaru nie występują obszary Natura 2000;
9) niewielka  część  terenu  objęta  jest  formą  ochrony  przyrody  -  Zespołem

Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rzeki Brzeźnicy.

Ustalenia planu i skutki ich realizacji
Zasadnicze  zmiany  jakie  wprowadza  Plan  w  stosunku  do  stanu  istniejącego  polegają
na wyznaczeniu terenów zabudowy usługowej z dopuszczeniem terenów rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2. Zmiana ta jest zgodna
ze Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania miasta Płocka oraz wnioskiem
właściciela  działek,  który  wnioskował  o  zmianę   przeznaczenie  terenów  oznaczonych
na rysunku obowiązującego planu symbolami UO i U1.

W  przypadku respektowania wszystkich zapisów Planu negatywne oddziaływanie
projektowanego  i  istniejącego  zagospodarowania  będzie  znacznie  ograniczone  i  nie
będzie  prowadzić  do  pojawienia  się  odkształceń  parametrów  jakości  poszczególnych
komponentów środowiska  od  przyjętych  norm.  Przewiduje  się,  że  skutkiem realizacji
ustaleń  Planu  będą  następujące  zjawiska:  przekształcenie  naturalnego  ukształtowania
terenu,  zmniejszenie  powierzchni  biologicznie  czynnej,  wytwarzanie  odpadów,  emisja
hałasu,  ryzyko  wystąpienia  nadzwyczajnych  zagrożeń  związanych  z  funkcjonowaniem
m.in.  stacji  paliw  i  transportem  substancji  niebezpiecznych.  Nie  przewiduje  się,
by na skutek realizacji  ustaleń Planu miały miejsce inne negatywne zjawiska,  w tym
wprowadzanie  ścieków do wód lub ziemi,  co  jest  zagwarantowane przez  odpowiednie
zapisy Planu.  Wpływ inwestycji  na świat fauny i flory będzie niewielki.  Wprowadzenie
nowej  zabudowy  oraz  utwardzenie  terenu  (drogi,  chodniki,  place  postojowe)  będzie
odbywało  się kosztem  terenów  zajętych  obecnie  przez  roślinność  ruderalną
synantropijną, niemniej jednak zmniejszy się zatem powierzchnia biologicznie czynna.
Zurbanizowanie  obszarów  dotychczas  niezagospodarowanych  będzie  wiązało
się z niewielkim wzrostem emisji zanieczyszczeń do atmosfery, jednakże nie przewiduje
się by planowane inwestycje przyczyniły się do pogorszenia warunków aerosanitarnych
obszaru oraz jego sąsiedztwa. Na stan sanitarny powietrza wpływ będą miały głównie
zanieczyszczenia napływające  z zewnątrz. Realizacja ustaleń Planu korzystnie wpłynie
na wygląd i ład przestrzenny tej części miasta; wprowadzi znaczące zmiany w układzie
przestrzennym przedmiotowego  terenu  poprzez  urządzenie  i  uporządkowanie  obszaru
(dotychczas  niezagospodarowanego).  Użytkowanie  poszczególnych  terenów  w  sposób
określony planem (oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi) nie powinno
skutkować  negatywnym  wpływem  na  zdrowie  ich  użytkowników.  Zaproponowane
ostatecznie w projekcie Planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, sposobu jego
zagospodarowania,  warunków  dla  projektowanej  zabudowy  oraz  zasad  obsługi
technicznej  i  komunikacyjnej  pozostają  w  zgodności  z  zaleceniami  wynikającymi
z  opracowania  ekofizjograficznego,  stanowiąc  kontynuację  istniejącego  użytkowania
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terenów  oraz  wskazując  nowe  możliwości  rozwoju  obszaru  w  oparciu  o  istniejące
uwarunkowania  i  potrzeby  rozwojowe.  Projekt  Planu  uwzględnia  wymogi  przepisów
ochrony środowiska.

Przeprowadzone  na  potrzeby  opracowania  analizy  nie  wykazały  potrzeby
prowadzania rozwiązań  alternatywnych w  stosunku do ustaleń Planu. Za alternatywne
rozwiązanie  uznano  ustalenia  planu  obowiązującego.  Ze  względu  na  brak  obszarów
należących  do  sieci  Natura  2000  w  granicach  obszaru  objętego  opracowaniem  oraz
w jego sąsiedztwie nie wskazano rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie
lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko obszaru Natura
2000, wynikających z realizacji ustaleń Planu.
Projekt  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  „Miodowa-Łukasiewicza”
w Płocku, należy uznać za poprawny.

Przy  spełnieniu  wymagań  wynikających  z  przepisów  szczególnych,  w  tym
dotyczących  ochrony  środowiska,  Plan  nie  budzi  obaw  o  spowodowanie  zagrożenia
dla stanu środowiska przyrodniczego.

13. Trudności i luki napotkane w wiedzy przy opracowywaniu dokumentu
W polskim systemie prawnym prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów

strategicznych  są  wciąż  instrumentem  stosunkowo  nowym,  stąd  nadal  brak
wypracowanej,  jednoznacznej  metodyki  ich  wykonywania.  Obecnie  metodyka  ich
sporządzania w Polsce nie jest ściśle zdeterminowana określonymi przepisami.

Dla  większości  przyjętych  funkcji  przy  charakteryzowaniu  oddziaływań
na  środowisko  jest  możliwe  zastosowanie  jedynie  metody  opisowej.  Niemożliwe  jest
zastosowanie  bardziej  precyzyjnej  metodyki.  Na  tym  etapie  nie  ma  możliwości
dokładnego  określenie  skutków oddziaływania  na  środowisko  planowanych  inwestycji,
ponieważ ustalenia Planu nie wskazują na rodzaj planowanych inwestycji, nie określają
technologii,  rodzaju  produkcji  itp..  Trudne  jest  więc  określenie  rzeczywistych
oddziaływań. Prognoza przedstawia ogólne rozwiązania, mające na celu zapobieganie lub
też ograniczanie negatywnych oddziaływań realizacji przyszłych inwestycji na środowisko.

Zestawienie  w  prognozie  potencjalnych  zagrożeń  oraz  przedstawione
przewidywane  skutki  realizacji  ustaleń  Planu  nie  są  równoznaczne  z  likwidacją
czy  wyeliminowaniem  wszelkich  zagrożeń  dla  środowiska,  jakie  mogą  w  przyszłości
powstać.  Na tym etapie  jedynie  sygnalizuje  się  możliwość  wystąpienia  zagrożeń,  zaś
likwidacja bądź ich zmniejszenie możliwe jest dopiero na późniejszych etapach, to jest
na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę. Przy projektowaniu konkretnej
inwestycji  określony  zostanie  obowiązek  sporządzenia  raportu  oddziaływania
na środowisko, który jednoznacznie i dokładnie wykaże wielkość i rodzaj oddziaływań
oraz  określi  rozwiązania  zapobiegające  lub  ograniczające  negatywne  oddziaływania.
Właściwy wybór lokalizacji oraz prawidłowo wykonany projekt, uwzględniający potrzeby
ochrony środowiska może ograniczyć do racjonalnego poziomu negatywne oddziaływanie
inwestycji na środowisko.

Realizacja poszczególnych funkcji w terenie w ramach ustaleń Planu może więc
charakteryzować się oddziaływaniem zarówno silniejszym jak i słabszym niż wynikałoby
to z niniejszej Prognozy. Zapisy w Planie dotyczące jedynie funkcji utrudniają obiektywną
ocenę skuteczności ich wprowadzania oraz warunków realizacji. Ponadto należy pamiętać,
że  niniejszą  Prognozę  oparto  na  szeregu  uwarunkowań  zidentyfikowanych  w  chwili
obecnej.
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