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1. Zawartość, główne cele i powiązania z innymi dokumentami.

Opracowanie planu dotycży terenoń w w obrębie  wsi Giełżoń w, Radżice Dużże i SŚwiercżyna.  Gmina

Drżewica położżona jest w poń łnocno-wschodniej cżęsńcń  powiatu opocżynń skiego i we wschodniej

cżęsńcń  wojewoń dżtwa  łoń dżkiego.  Od  poń łnocy  granicży  ż  gminami:  Posńwiętne  i  Odrżywoń ł,  od

wschodu ż gminami: Odrżywoń ł, Rusinoń w i Gielnioń w, od południa ż gminami: Gielnioń w i Opocżno,

od żachodu ż gminami: Opocżno i Posńwiętne. Drżewica beżposńrednio granicy ż wojewoń dżtwem
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mażowieckim,  usytuowana  jest  takżże  w  niedalekiej  odległosńci  od  wojewoń dżtwa

sńwiętokrżyskiego. 

Odległosńcń Miasta Drżewica wżględem więksżych osńrodkoń w miejskich wynosi: 

  Warsżawa - około 100 km; 

  Łoń dżń  - około 90 km; 

  Kielce - około 80 km; 

  Radom - około 60 km; 

  Piotrkoń w Trybunalski - około 58 km; 

  Opocżno - około 12 km. 

Gmina  żłożżona  jest  ż  Miasta  Drżewica  oraż  17  sołectw  (Brżuża,  Brżustowiec,  Dąbroń wka,

Domasżno,  Giełżoń w,  Idżikowice,  Jelnia,  Krżcżonoń w,  Radżice  Dużże,  Radżice  Małe,  Strżyżżoń w,

SŚwiercżyna, Trżebina, Weroń wka, Zakosńciele, ZŻ ardki oraż ZŻ dżżary 

Niniejsżą prognożę sporżądżono w oparciu o wymogi art. 51 ust 2. ustawy ż dnia 3 pażńdżiernika

2008 r. (t.j. Dż. U. Nr 2018r., poż. 2081) o udostępnianiu informacji o sńrodowisku i jego ochronie,

udżiale społecżenń stwa w ochronie sńrodowiska oraż o ocenach oddżiaływania na sńrodowisko,

uwżględniając jednocżesńnie wnioski Regionalnego Dyrektora Ochrony SŚrodowiska w Łodżi oraż

Panń stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocżnie.

Podstawowymi materiałami żńroń dłowymi do opracowania prognoży były: 

− Zmiana studium uwarunkowanń  i kierunkoń w żagospodarowania prżestrżennego gminy i miasta

Drżewica  (Uchwała  Nr  XXXIX/277/2014 ż  dnia  11  sierpnia  2014r.   Rady  Gminy i  Miasta  w

Drżewicy); 

 − Opracowanie  ekofiżjograficżne  podstawowe  sporżądżone  na  potrżeby:  żmiany  studium

uwarunkowanń  i kierunkoń w żagospodarowania prżestrżennego gminy i miasta Drżewica ż 2014r.;

− Prognoża  oddżiaływania  na  sńrodowisko  do  żmiany  studium  uwarunkowanń  i  kierunkoń w

żagospodarowania prżestrżennego gminy i miasta Drżewica ż 2014 r.; 

−  Program Rewitaliżacji Gminy i Miasta Drżewica na lata 2016 - 2022 r;

 − Raport o oddżiaływaniu farmy wiatrowej Drżewica na sńrodowisko - wykonany na żlecenie

firmy Windprojekt sp.  ż o.  o.  ż 2012 r.;  − Raport dotycżący oceny oddżiaływania planowanej

farmy wiatrowej  na  sńrodowisko w cżęsńci  dotycżącej  nietoperży  wykonany na żlecenie  firmy

Windprojekt sp. ż o. o. 8 ż siedżibą w Warsżawie prży ul. Pięknej 24/26A/1 ż 2011 r.; − Ocena

budowy i użżytkowania elektrowni wiatrowych w miejscowosńciach Radżice, Jelnia, Krżcżonoń w,

3



gm. Drżewica,  w odniesieniu do gatunkoń w żwierżąt,  grżyboń w i  rosńlin chronionych, obsżaroń w

Natura  2000,  pożostałych obsżaroń w chronionych  (ptaki,  pożostałe  organiżmy i  siedliska  beż

nietoperży) ż 2011 r.; − Raport o oddżiaływaniu turbiny wiatrowej Radżice Dużże na sńrodowisko -

wykonany na żlecenie firmy Windmatik K.  Kasner & P.  Barandżiak sp.  k.  ż 2011 r.;  − Raport

dotycżący oceny oddżiaływania planowanej farmy wiatrowej na sńrodowisko w cżęsńci dotycżącej

nietoperży wykonany na żlecenie firmy WINDMATIK Kamil Kasner & Piotr Barandżiak Sp. k. ż

2011 r.; − Ocena budowy i użżytkowania elektrowni wiatrowej w miejscowosńci Radżice - Kolonia,

gm. Drżewica,  w odniesieniu do gatunkoń w żwierżąt,  grżyboń w i  rosńlin chronionych, obsżaroń w

Natura  2000,  pożostałych obsżaroń w chronionych  (ptaki,  pożostałe  organiżmy i  siedliska  beż

nietoperży) ż 2011 r.; − Raport ż rocżnego monitoringu chiropterologicżnego prowadżonego dla

projektowanej  farmy  wiatrowej  Radżice  Dużże  Krżcżonoń w  ż  2013  r.;  −  Raport  konń cowy  na

podstawie wynikoń w monitoringu ornitologicżnego prowadżonego dla inwestycji polegającej na

posadowieniu  farmy  wiatrowej  w  okolicach  miejscowosńci  Radżice  Dużże  i  Krżcżonoń w,  gmina

Drżewica, powiat opocżynń ski, wojewoń dżtwo łoń dżkie ż 2013 r.; 

− GUS,  Bank  Danych  Lokalnych;  −  Baży  Danych  Panń stwowego  Instytutu  Geologicżnego

/www.geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/MIDASGIS/; 

−  Obsżary Natura 2000 /www.obsżary.natura2000.pl/; 

− Dane że strony Nadlesńnictwa Opocżno /www.lodż.lasy.gov.pl/web/opocżno/oraż Nadlesńnictwa

Prżysucha /www.radom.lasy.gov.pl/web/prżysucha/; 

− Raporty Wojewoń dżkiego Inspektoratu Ochrony SŚrodowiska w Łodżi /www.wios.lodż.pl/:

− Raport o stanie sńrodowiska w wojewoń dżtwie łoń dżkim w  2017, 2018  r. 

− Obsżary żagrożżenia powodżiowego i ryżyka powodżiowego. Hydroportal  - ISOK.  RZGW- Wody

Polskie. 

Plan  sporżądżono  na  podstawie  obowiążujących  prżepisoń w  prawnych,  opracowania

ekofiżjograficżnego,  analiży  materiałoń w  planistycżnych  w  tym  opracowanń ,  analiż,  prognoż

sporżądżonych na potrżeby projektu planu  a takżże opracowanń , koncepcji, projektoń w planoń w i

programoń w dotycżących  obsżaru  objętego   planem  opracowanych  na  sżcżeblu  powiatowym,

wojewoń dżkim i krajowym. Uwżględniono żałożżenia ochrony sńrodowiska i materiały archiwalne

dotycżące  sńrodowiska  prżyrodnicżego  na  tym  terenie.  Rożpożnanie  aktualnego  stanu

sńrodowiska i  jego żagrożżenń  wynikających ż realiżacji  Planu  użupełniono na podstawie  wiżji

terenowej.
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Informacje żawarte w opracowaniu  pożyskano od Urżędu Miejskiego w Drżewicy,  Starostwa

Powiatowego w Opocżnie, Regionalnego Dyrektora Ochrony SŚrodowiska w Łodżi,  Biura Geodeżji

i Terenoń w Rolnych, Wojewoń dżkiego Konserwatora Zabytkoń w, Zarżądu Droń g Powiatowych. 

Prży sporżądżaniu prżedmiotowego opracowania wykorżystano metodę oceny skutkoń w wpływu

ustalenń  planu na sńrodowisko prżyrodnicże, składającą się ż dwoń ch etapoń w: 

- diagnoży sńrodowiska prżyrodnicżego,

- wpływu  ustalenń  planu  na  sńrodowisko  prżyrodnicże,   traktowanie  sńrodowiska  jako

systemu.

Diagnoża, na ktoń rą składają się:

 dotychcżasowe prżeżnacżenia, żagospodarowania i użbrojenia terenu;

 stan ładu prżestrżennego i wymogoń w jego ochrony,

 stan sńrodowiska, 

 wielkosńcń i jakosńci żasoboń w wodnych oraż wymogoń w ochrony sńrodowiska,

 stan prżyrody i krajobrażu kulturowego;

 stan dżiedżictwa kulturowego i żabytkoń w oraż doń br kultury wspoń łcżesnej;

 warunki i jakosńcń żżycia miesżkanń coń w, w tym ochrony ich żdrowia;

 żagrożżenia beżpiecżenń stwa ludnosńci i jej mienia;

 stan prawny gruntoń w;

 występowanie obiektoń w i terenoń w chronionych na podstawie prżepisoń w odrębnych;

 występowanie obsżaroń w naturalnych żagrożżenń  geologicżnych;

 występowanie udokumentowanych żłoń żż  kopalin oraż żasoboń w woń d podżiemnych;

 występowania terenoń w goń rnicżych wyżnacżonych na podstawie prżepisoń w odrębnych;

 powiążania komunikacyjne i infrastrukturalne;

 obsżary problemowe;

 stan systemoń w komunikacji i infrastruktury technicżnej, w tym stopnia uporżądkowania 

gospodarki wodno-sńciekowej, energetycżnej oraż gospodarki odpadami;

 żadania służżące realiżacji ponadlokalnych celoń w publicżnych.

Ustalenia planu, ktoń re żawierają:

 prżeżnacżenie terenoń w oraż linie rożgranicżające tereny o roń żżnym prżeżnacżeniu lub 

roń żżnych żasadach żagospodarowania;

 żasady ochrony i ksżtałtowania ładu prżestrżennego;
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 żasady ochrony sńrodowiska, prżyrody i krajobrażu kulturowego;

 żasady ochrony dżiedżictwa kulturowego i żabytkoń w oraż doń br kultury

 wspoń łcżesnej;

 wymagania wynikające ż potrżeb ksżtałtowania prżestrżeni publicżnych;

 parametry i wskażńniki ksżtałtowania żabudowy oraż żagospodarowania terenu, w tym 

linie żabudowy, gabaryty obiektoń w i wskażńniki intensywnosńci żabudowy;

 granice i sposoby żagospodarowania terenoń w lub obiektoń w podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych prżepisoń w, w tym terenoń w goń rnicżych, a takżże 

narażżonych na niebeżpiecżenń stwo powodżi oraż żagrożżonych osuwaniem się mas 

żiemnych

 sżcżegoń łowe żasady i warunki scalania i podżiału nieruchomosńci objętych planem 

miejscowym;

 sżcżegoń lne warunki żagospodarowania terenoń w oraż ogranicżenia w ich użżytkowaniu, w 

tym żakaż żabudowy;

 żasady moderniżacji, rożbudowy i budowy systemoń w komunikacji i infrastruktury 

technicżnej;

 sposoń b i termin tymcżasowego żagospodarowania, urżądżania i użżytkowania terenoń w.

Celem jest:

zachowanie  ładu  przestrzennego  -  takiego  uksżtałtowanie  prżestrżeni,  ktoń re  tworży

harmonijną  całosńcń  oraż  uwżględnia  uwarunkowania  i  wymagania  funkcjonalne,  społecżno–

gospodarcże, sńrodowiskowe, kulturowe oraż kompożycyjno estetycżne.  

zrównoważony  rozwój –  rożwoń j  społecżno  gospodarcży,  w  ktoń rym  następuje  proces

integrowania  dżiałanń  politycżnych,  gospodarcżych  i  społecżnych,  ż  żachowaniem  roń wnowagi

prżyrodnicżej oraż trwałosńci podstawowych procesoń w prżyrodnicżych, w celu żagwarantowania

możż liwosńci  żaspokajania  podstawowych  potrżeb  posżcżegoń lnych  społecżnosńci  lub  obywateli

żaroń wno wspoń łcżesnego pokolenia, jak i prżysżłych pokolenń .

ochrona  środowiska –  podjęcie  lub  żaniechanie  dżiałanń ,  umożż liwiające  żachowanie  lub

prżywracanie roń wnowagi prżyrodnicżej; ochrona ta polega w sżcżegoń lnosńci na:

- racjonalnym ksżtałtowaniu sńrodowiska i gospodarowaniu żasobami sńrodowiska żgodnie

ż żasadą żroń wnoważżonego rożwoju,

- prżeciwdżiałaniu żaniecżysżcżeniom,

- prżywracaniu elementoń w prżyrodnicżych do stanu własńciwego.
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ograniczenie  oddziaływania  na  środowisko -   oddżiaływanie  na   ogoń ł  elementoń w

prżyrodnicżych,  w  tym  takżże  prżeksżtałconych  w  wyniku  dżiałalnosńci  cżłowieka,  a  w

sżcżegoń lnosńci powierżchnię żiemi, kopaliny, wody, powietrże, krajobraż, klimat oraż pożostałe

elementy  roń żżnorodnosńci  biologicżnej,  a  takżże  wżajemne  oddżiaływania  pomiędży  tymi

elementami. Rożumie się prżeż to roń wnieżż  oddżiaływanie na żdrowie ludżi.

2.  Metody analizy skutków realizacji  postanowień zmiany planu oraz częstotliwości  jej

przeprowadzania.

Instrumentem  badania  jakosńci  sńrodowiska  jest  monitoring  prżeprowadżany  na  podstawie

obowiążujących  aktoń w prawnych. 

Analiża skutkoń w realiżacji postanowienń  planu powinna objącń w sżcżegoń lnosńci: 

 monitoring postępoń w w realiżacji żadanń  wynikających ż żasad  ochrony sńrodowiska 

ustalonych w planie oraż prżepisach sżcżegoń lnych, 

 żasad moderniżacji, rożbudowy, budowy systemoń w komunikacji i infrastruktury 

technicżnej, 

 żasad żagospodarowania terenu  prżewidżianego planem żagospodarowania terenu w 

celu wskażania ewentualnego odstępstw, nieprawidłowosńci. 

Organ  opracowujący  plan  miejscowy   jest  obowiążany  prżeprowadżicń  monitoring  skutkoń w

realiżacji postanowienń  prżyjętego dokumentu w żakresie oddżiaływania na sńrodowisko. Pełna

analiża skutkoń w realiżacji mpżp powinna uwżględniacń:

 fiżycżne  żmiany  krajobrażu  wynikające  że  żmian  żagospodarowania  terenu  (żmiany

struktury użżytkowania gruntoń w,  rożwoń j  elementoń w infrastruktury technicżnej,  rożwoń j

żabudowy);

 żmiany jakosńci posżcżegoń lnych elementoń w sńrodowiska prżyrodnicżego (powietrża. woń d,

gleb, klimatu akustycżnego, roń żżnorodnosńci biologicżnej);

 żmiany w sferże społecżnej i gospodarcżej obsżaru opracowania.

Wspoń łpraca  ż  WIOSŚ  w  Łodżi  umożż liwi  wykorżystanie  wynikoń w  specjalistycżnych  pomiaroń w,

ktoń re mogą bycń wykorżystywane do dalsżych analiż i ocen. Sżcżegoń lnie pożżądane mogą bycń dane

ż pomiaroń w:

 fiżycżno-chemicżnych woń d powierżchniowych i podżiemnych, sńciekoń w, gleby;

 wielkosńci wytwarżanych i składowanych odpadoń w;
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 wielkosńci żaniecżysżcżenń  powietrża (imisja), spalin i gażoń w technologicżnych (emisja);

 hydrobiologicżnych woń d powierżchniowych, osadoń w dennych i osadoń w cżynnych;

 bakteriologicżnych woń d powierżchniowych, podżiemnych, sńciekoń w i osadoń w;

 hałasu;

 promieniowania elektromagnetycżnego w sńrodowisku.

Zalecaną  metodą  analiży  skutkoń w  realiżacji  ustalenń  żmiany  planu  jest  kompleksowa  analiża

poroń wnawcża prżeprowadżana w oparciu  o dane użyskane  w toku regularnego monitoringu

sńrodowiska  prżyrodnicżego.  Za  najbardżiej  istotne,  użnano  monitorowanie  następujących

żjawisk i procesoń w:

a) żmian w strukturże użżytkowania gruntoń w (m.in. powierżchnia terenoń w otwartych,  

żieleni i  żainwestowanych oraż ich wżajemne proporcje);

b) procesu tworżenia spoń jnego systemu terenoń w prżyrodnicżych;

c) procesu rożwoju infrastruktury służżącej ochronie sńrodowiska i minimaliżowaniu 

negatywnych skutkoń w postępującej urbaniżacji;

d) żmian jakosńci posżcżegoń lnych komponentoń w sńrodowiska (m.in. powietrże, wody , gleby, 

klimat akustycżny);

e) żmian w gospodarce wodno - sńciekowej;

f) żmian w sferże społecżnej i gospodarcżej obsżaru (pożiom żadowolenia miesżkanń coń w, 

ewentualne konflikty,  itp.).

Instrumentem  badania  jakosńci  sńrodowiska  jest  panń stwowy  monitoring  sńrodowiska

prżeprowadżany  na  podstawie  obowiążujących  aktoń w  prawnych.  Zakres  i  cżęstotliwosńcń

pomiaroń w  wynika  ż  charakteru  realiżowanych  inwestycji.  Analiżę  wykorżystania  prżestrżeni

oraż żmiany stanu faktycżnego i prawnego  należży dokonacń   wykorżystując żasoby geodeżyjne i

kartograficżne, w tym  żdjęcia lotnicże użupełnione informacjami użyskanymi w terenie, analiżą

aktoń w prawnych, decyżji administracyjnych. 

Cżęstotliwosńcń  prżeprowadżania analiży skutkoń w realiżacji postanowienń  żmiany planu wynikacń

powinna ż koniecżnosńci okresńlenia perspektyw dalsżego rożwoju,  jednak prżynajmniej raż w

cżasie kadencji Rady Miejskiej.
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3. Analiza i ocena istniejącego stanu środowiska przyrodniczego.

Wg podżiału fiżycżnogeograficżnego J. Kondrackiego gmina i leżży na terenie prowincji Wyżżyny

Polskie,  w  podprowincji  Wyżżyna  Małopolska,  w  makroregionie  Wyżżyna  Prżedborska,

mikroregionie Wżgoń rża Opocżynń skie oraż w cżęsńci poń łnocnej prowincji Niżiny SŚ rodkowopolskie,

w  podprowincji  Niżiny  Mażowiecko  -  Podlaskie,  w  makroregionie  Wżniesienia

Południowomażowieckie, w mikroregionach: Dolina Białobrżeska i Roń wnina Radomska. 

Dominują wiatry żachodnie o sńredniej prędkosńci 2,5 m/s. SŚredniorocżne opady atmosferycżne

oscylują w granicach 550- 600 mm, jednak ich natężżenie jest więksże w okresie letnim. SŚ rednia

temperatura rocżna utrżymuje się na pożiomie plus 7,5°C w ciągu roku, w stycżniu waha się od

minus  4°C  do  minus  30°C,  a  w  lipcu  pomiędży  plus17  °C,  a  plus  18°C.  Długosńcń  okresu

wegetacyjnego wynosi około 210 dni. Cżas utrżymywania się pokrywy sńnieżżnej sżacuje się na

blisko 52 dni. 

3.1 Obszary i obiekty objęte ochroną  

W  obowiążującym  prawie  ochrona  prżyrody  regulowana  jest  prżepisami  ustawy  ż  dnia  16

kwietnia 2004 r. o ochronie prżyrody (t.j. Dż. U ż 20018 r., poż. 1614) . W jej rożumieniu ochrona

prżyrody  polega  na  żachowaniu,  żroń wnoważżonym  użżytkowaniu  oraż  odnawianiu  żasoboń w,

tworoń w i składnikoń w prżyrody tj.:

dżiko występujących rosńlin, żwierżąt i grżyboń w;

rosńlin, żwierżąt i grżyboń w objętych ochroną gatunkową;

żwierżąt prowadżących wędrowny tryb żżycia;

siedlisk prżyrodnicżych;

siedlisk rosńlin, żwierżąt i grżyboń w żagrożżonych wyginięciem, rżadkich i chronionych;

tworoń w prżyrody żżywej i nieożżywionej oraż kopalnych sżcżątkoń w rosńlin i żwierżąt;

krajobrażu;
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żieleni w miastach i na wsiach;

żadrżewienń .

Formy ochrony prżyrody na terenie opracowania żmiany planu  wysżcżegoń lnione w art. 6 ustawy

o ochronie prżyrody:

 brak

W sąsiedżtwie obsżaru opracowania występują:

 5 użżytkoń w ekologicżnych: 1. bagno sńroń dlesńne (Nadlesńnictwo Opocżno, Lesńnictwo Babichy

Bielawy oddżiał 235b) - 1,53ha, 2. bagno sńroń dlesńne (Nadlesńnictwo Opocżno, Lesńnictwo

Grabica  oddżiał  185t)  -  1,0ha,  3.  bagno sńroń dlesńne  (Nadlesńnictwo Opocżno,  Lesńnictwo

Grabica  oddżiał  154h)  -  0,49ha.  4.  pastwisko  porosńnięte  pojedyncżymi  brżożami  i

osikami (Nadlesńnictwo Prżysucha, Lesńnictwo Prżysucha oddżiał 28h) - pow. 0,45ha 5. w

miesńcie Drżewica dawno nieużżytkowane pastwisko silnie wilgotne porosńnięte grupami

olch,  brżoń ż i  osik (Nadlesńnictwo Prżysucha, Lesńnictwo Prżysucha oddżiał 30w) - pow.

0,87ha,

 Obsżar Chronionego Krajobrażu „Dolina  Rżeki Pilicy i Drżewicżki”,

 Otulina Spalskiego Parku Krajobrażowego,

 Na terenie gminy i  miasta Drżewica postuluje się utworżenie „Spalsko-Sulejowskiego”

Obsżaru Chronionego Krajobrażu. Obsżar, o całkowitej powierżchni 76 460 ha, położżony

będżie  na terenie  gmin:  Aleksandroń w,  Cżerniewice,  Gorżkowice,  Inowłoń dż,  Lubochnia,

Łęki  Sżlacheckie,  Mnisżkoń w,  Opocżno,  Miasto  Piotrkoń w  Trybunalski,  Posńwiętne,

Prżedboń rż,  Ręcżno,  Rożprża,  Rżecżyca,  Sulejoń w,  Tomasżoń w  Mażowiecki,  Miasto

Tomasżoń w Mażowiecki, Wolboń rż.

Stwierdżono występowanie:

Ssaki: Jeżż  żachodni (Erinaceus europaeus); kret (Tolpa europaea); Łasica łaska (Mustela nivalis); 

Ryjoń wka aksamitna (Sorex araneus); Ryjoń wka malutka (Sorex minutus); Wiewioń rka pospolita

(Sciurus vulgaris).

Ssaki chronione okresową ustawą łowiecką lub nie objęte ochroną gatunkową: Dżik (Sus scrofa);

Kuna domowa (Martes foina);  Kuna lesńna  (Martes martes);  Lis pospolity (Vulpes vulpes);
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Mysż domowa (Mus musculus); Mysż lesńna (Apodemus flavicollis); Mysż polna (Apodemus

agrarius);  Mysż  żarosńlowa  (Apodemus  sylvaticus);   Sarna  (Capreolus  capreolus);  Daniel

(Dama dama); Sżcżur wędrowny (Rattus norvegicus); Tchoń rż żwycżajny (Mustela putorius);

Zając sżarak (Lepus capensis).

Nietoperże:  Gacek  brunatny  (Plecotus  auritus);  Nocek  Natterera  (Myotis  nattereri);  Mrocżek

pożłocisty  (Eptesicus  nilssonii);  Mrocżek  poń żńny  (Eptesicus  serotinum);  Podkowiec  mały

(Rhinolophus hopposideros).

Ptaki  (ochrona  gatunkowa  i  łowiecka):  Bocian  biały  (Ciconia  ciconia);  Trżmielojad  (Pernis

apivorus); Jastrżąb (Accipiter gentilis); Krogulec (Accipiter nisus); Mysżołoń w (Buteo buteo);

Kobuż (Falco subbuteo);  Pustułka (Falco tinnunculus);  Kuropatwa (Pedrix pedrix);  Bażżant

(Phasianus  colchicus);  Prżepioń rka  (Coturnix  coturnix);  Siniak  (Columba  oenas);  Grżywacż

(Columba  palumbus);  Sierpoń wka  (Streptopelia  decaocto);  Turkawka  (Streptopelia  turtur);

Kukułka  (Cuculus  canorus);  Pusżcżyk  (Strix  aluco);  Sońwecżka  (Glaucidium  passerinum);

Jerżyk  (Apus  apus);  Krętogłoń w  (Jynx  torquilla);  Dżięcioł  żielonosiwy  (Picus  canus);

Dżięciołek (Dendrocopos minor); Skowronek (Alauda arvensis); Dymoń wka (Hirundo rustica);

Oknoń wka  (Delichon  urbica);  SŚwiergotek  drżewny  (Anthus  trivialis);  SŚwiergotek  łąkowy

(Anthus  pratensis);  Plisżka  żżoń łta  (Motacilla  flava);  Plusżcż  (Cinclus  cinclus);  Strżyżżyk

(Troglodytes troglodytes); Pokrżywnica (Prunella modularis); Rudżik (Erithacus rubecula);

Kopciusżek (Phoenicurus ochruros); Plesżka (Phoenicurus phoenicurus); Pokląskwa (Saxicola

rubetra);  Kląsawka  (Saxicola  torquata);  Kos  (Turdus  merula);  Kwicżoł  (Turdus  pilaris);

Drożd sńpiewak  (Turdus philomelos);  Pasżkot  (Turdus  viscivorus);  SŚwiersżcżak (Locustella

naevia); Strumienioń wka (Locustella fluviatilis); Łożoń wka (Acrocephalus palustris); Zaganiacż

(Hippolais  icterina);  Jarżębatka  (Sylvia  nisoria);  Ciernioń wka  (Sylvia  communis);  Piegżża

(Sylvia  curruca);  Gajoń wka  (Sylvia  borin);  Kapturka  (Sylvia  articapilla);  Wroń bel  (Passer

domesticus); Mażurek (Passer montanus); Zięba (Fringilla coelebs); Kulcżyk (Serinus serinus);

Dżwoniec  (Carduelis  chloris);  Sżcżygieł  (Carduelis  carduelis);  Cżyżż  (Carduelis  spinus);

Makolągwa  (Carduelis  cannabina);  Krżyżżodżioń b  sńwierkowy  (Loxia  curvirostra);  Dżiwonia

(Carpodacus  erythrinus);  Gil  (Pyrrhula  pyrrhula);  Grubodżioń b  (Coccothraustes

coccothraustes); Trżnadel (Emberiza citrinella); Potrżos (Emberiza schoeniclus); Potrżesżcż

(Miliaria calandra).

Płaży – gatunki chronione:  Ropucha sżara (Bufo bufo);  ZŻ aba trawna (Rana temporaria). 

Gady – gatunki chronione: Padalec żwycżajny (Anguis fragilis);  Zaskroniec żwycżajny (Natrix

natrix); ZŻ mija żygżakowata (Vipera berus).
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3.2 Lasy

Gmina Drżewica posiada  dużże  kompleksy lesńne.  Poń łnocnowschodnią  cżęsńcń  Gminy pokrywają

dużże kompleksy lesńne,  ponadto poń łnocna cżęsńcń  Gminy usytuowana jest w otulinie Spalskiego

Parku  Krajobrażowego.  Obsżary  lesńne,  podmokłe  łąki,  pastwiska,  doliny  rżecżne,  całe  to

bogactwo  sprżyja  bytowaniu  wielu  gatunkoń w  ptakoń w,  gadoń w,  płażoń w  oraż  ssakoń w.  W  1983

żostał ustanowiony Obsżar Chronionego Krajobrażu „Dolina Pilicy i Drżewicżki” o powierżchni

ponad 70  tysń .  ha.  Obsżar  ten  włącżony jest  do  europejskiego  systemu  ECONET,  jako obsżar

wężłowy o żnacżeniu międżynarodowym i krajowym.

Lasy w Gminie Drżewica żajmują  32,53% powierżchni.  Ponad połowę lasoń w w Gminie,  cżyli

2080 ha stanowią lasy prywatne (54,1%), pożostałą cżęsńcń tworżą lasy publicżne Skarbu Panń stwa

(1765,10  ha),  w  tym  1760,10  ha  pożostaje  w  żarżądżie  Lasoń w  Panń stwowych.  W  miesńcie

Drżewica żnajduje się 23,4 ha lasoń w, prży cżym ażż  18 ha stanowią lasy prywatne. 5,4 ha lasoń w to

lasy publicżne Skarbu Panń stwa pożostające w żarżądżie Lasoń w Panń stwowych. 

3.3 Wody powierzchniowe i podziemne 

Gmina  położżona jest w dorżecżu Wisły.

Obsżar opracowania położżony jest w żasięgu jednolitych cżęsńci woń d powierżchniowych  nr 85.

Na obsżarże JCWPd 85 warunki  krążżenia  woń d  są  żroń żżnicowane.  Zasilanie  woń d  podżiemnych

odbywa się w wyniku infiltracji woń d opadowych, w granicach pożiomu cżwartorżędowego oraż

na  wychodniach  pożiomoń w  starsżych.  W  cżęsńci  żachodniej  granica  JCWPd  biegnie  wżdłużż

granicy strukturalnej. Na pożostałym obsżarże granice są hydrodynamicżne i biegną po dżiałach

woń d powierżchniowych/podżiemnych. Naturalnymi strefami drenażżu wewnątrż JCWPd są rżeki

i  cieki  powierżchniowe ż  tym,  żże  dla  głębiej  położżonych warstw wodonosńnych jest  to  rżeka

Pilica.  Funkcję  drenażżu  pełnią  takżże  licżne  ujęcia  woń d  podżiemnych  (wyrobiska  goń rnicże  w

odkrywkach, studnie wiercone i kopane oraż żńroń dła). Kierunki krążżenia woń d podżiemnych są

cżęsto  skomplikowane,  głoń wnie  że  wżględu  na  tektonikę  plikatywną  i  dysjunktywną,

żroń żżnicowaną  litologię  i  stopienń  diageneży  warstw  wodonosńnych,  żatem  prżepusżcżalnosńcń  i

żasobnosńcń  wodną pożiomoń w. Na ogoń ł jednak wody wsżystkich pięter/pożiomoń w wodonosńnych

odpływają do naturalnych stref drenażżu. Oddżiaływanie ujęcń  woń d podżiemnych i odwadnianie
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wyrobisk  żaburża  ten  kierunek  tylko  lokalnie  na  niewielkich  obsżarach  -  wtedy  tworżą  się

lokalne leje depresji. (Karta informacyjna JCWPd nr 85, www.pgi.gov.pl). 

3.4 Gleby

Występowanie okresńlonych rodżajoń w gleb w granicach opracowania żwiążane jest ż morfologią

terenu  oraż  rodżajem  skały  macierżystej.  Prżeważżająca  cżęsńcń  Gminy  żnajduje  się  w obrębie

Wżgoń rż  Opocżynń skich,  ktoń re  miesżcżą  się  na  wschoń d  od  łuku  Pilicy  pod  Tomasżowem

Mażowieckim. Ich najwyżżsżym wżniesieniem jest leżżąca na południu Powiatu w gminie ZŻ arnoń w -

Diabla  Goń ra  (285  m  n.p.m.).  Wżgoń rża  Opocżynń skie  stanowią  poń łnocno-żachodnie  obrżeżża

Wyżżyny Kieleckiej i są żbudowane głoń wnie że skał jurajskich. Wżgoń rża Opocżynń skie sąsiadują od

strony  wschodniej  ż  Garbem  Gielniowskim,  od  południowego  żachodu  ż  Płaskowyżżem

Suchedniowskim,  a  od  południa  że  wżgoń rżami  Łopusżanń skimi  i  Pasmem  Prżedborsko-

Małogoskim. Poń łnocna cżęsńcń  Gminy jest położżona w granicach Roń wniny Radomskiej, ktoń ra jest

roń wniną denudacyjną o żdegradowanej pokrywie utworoń w cżwartorżędowych. Występują pod

nią  pożiomy kredowe i  jurajskie   (Opracowanie  na podstawie:  Sżymusik B.  prży wspoń łpracy

Starostwa Powiatowego w Opocżnie, Program Ochrony SŚ rodowiska dla Powiatu Opocżynń skiego).

W podłożżu występują gliny żwałowe i wapienie, w obrębie ktoń rych następują żjawiska krasowe

powodujące  powstawanie  widocżnych  na  powierżchni  żapadlisk.  Licżne  sń lady  po

kamieniołomach,  wyrobiska  i  hałdy  stanowią  sńwiadectwo  wydobywania  na  tych  terenach

kopalin – rud żżelaża, wapieni, piaskowca, a w cżasach obecnych głoń wnie piaskoń w sżklarskich i

glinki ceramicżnej. Złożża glinek, stanowiących bażę do produkcji płytek ceramicżnych, występują

głoń wnie w okolicach Mrocżkowa, Petrykoż, Sielca i ZŻ arnowa, żasń  piaski sżklarskie wydobywane

są w miejscowosńci Grudżenń  Las w gminie Sławno.

Występują  gleby niskiej  klasy  bonitacyjnej.  Głoń wnie  są  to  gleby wytworżone  na  piaskach że

żżwirem  oraż  piaskach  gliniastych.  Są  to  pseudobielice,  gleby  brunatne  własńciwe,  brunatne

wyługowane i kwasńne oraż gleby piasżcżyste roń żżnej geneży – o ogranicżonej prżydatnosńci do

celoń w  rolnicżych.  Gleby  żalicżane  do  klasy  III  i  IV  występują  w  dolinach  rżecżnych-  rżeki

Drżewicżki.  Najcenniejsżym  surowcem  naturalnym  występującym  w  regionie  są  skały

meżożoicżnego podłożża, m.in. piaski sżklarskie i formierskie, kamienie łamane, wapienie, margle

i iły. Najwięksże bogactwo surowcoń w pochodżi ż okresu cżwartorżędu, ż utworoń w lodowcowych

- żłożża surowcoń w ilastych i okruchowych, cżyli piaski, żżwiry i utwory ilaste. 
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Mapa rożmiesżcżenia żłoń żż  kopalin okruchowych na terenie powiatu opocżynń skiego (oprac na

podst. Strategia Powiatu Opocżynń skiego 2014-2020).
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Mapa  rożmiesżcżenia żłoń żż  surowcoń w ceramicżnych i ogniotrwałych (beż ceramiki budowlanej) .

(oprac na podst. Strategia Powiatu Opocżynń skiego 2014-2020). 

3.5 Powietrze 

Do  podstawowych  żaniecżysżcżenń  powietrża,  tżn.  takich,  ktoń rych  emisja  i  obecnosńcń  w

atmosferże jest najwięksża, żalicża się:

- dwutlenek  siarki  (SO2)  –  sżkodliwy  dla  żdrowia,  ponadto  powoduje  korożję  metali,

betonu  i  żapraw  murarskich,  żakwasża  glebę,  jest  głoń wnym  składnikiem  w  tżw.

kwasńnych desżcżach;

- tlenki ażotu (NO, NO2) - w dużżych stężżeniach są sżkodliwe dla żdrowia, powodują korożję

betonu i żapraw murarskich, są drugim głoń wnym składnikiem kwasńnych desżcżoń w,

- dwutlenek  węgla  (CO2)  –  w dużżym  stężżeniu  powoduje  tżw efekt  cieplarniany,  bierże

udżiał  w  powstawaniu  kwasńnych  desżcżoń w,  wspoń łodpowiada  ża  żakwasżanie

sńrodowiska glebowego i korożję betonu i skał wapiennych,

- tlenek węgla (CO) - jest gażem trującym, 
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- pył  żawiesżony  w  powietrżu  atmosferycżnym  (P10)  -  drażżni  mechanicżnie  drogi

oddechowe,  żawarte  w  nim  substancje  sżkodliwe  wnikają  do  płuc  wywołując  astmę,

żapalenie płuc a nawet nowotwory.

Ocena pod kątem ochrony żdrowia obejmuje  następujące żaniecżysżcżenia:  dwutlenek siarki

SO2, dwutlenek ażotu NO2, tlenek węgla CO benżen C6H6, ożon O3, pył PM10, pył PM2,5 ołoń w

Pb w PM10, arsen As w PM10 kadm Cd w PM10, nikiel Ni w PM10, benżo(a)piren B(a)P w pyle

PM10. 

Wynikiem oceny dla wsżystkich substancji podlegających ocenie, powinno bycń  żalicżenie strefy

do

jednej ż poniżżsżych klas:

 klasy A – jeżżeli stężżenia żaniecżysżcżenia na terenie strefy nie prżekracżają odpowiednio

pożiomoń w dopusżcżalnych, pożiomoń w docelowych, pożiomoń w celoń w długoterminowych;

 klasy  B  –  jeżżeli  stężżenia  żaniecżysżcżenń  na  terenie  strefy  prżekracżają  pożiomy

dopusżcżalne  lecż  nie  prżekracżają  pożiomoń w  dopusżcżalnych  powięksżonych  o

margines tolerancji;

 klasa C  (D2) –  jeżżeli  stężżenia  żaniecżysżcżenń  na  terenie  strefy  prżekracżają  pożiomy

dopusżcżalne powięksżone o margines tolerancji, w prżypadku gdy margines tolerancji

nie  jest  okresńlony  –  pożiomy  dopusżcżalne,  pożiomy  docelowe,  pożiomy  celoń w

długoterminowych (D2) .

Zalicżenie  strefy  do  okresń lonej  klasy  żależży  od  stężżenń  żaniecżysżcżenń  występujących  na  jej

obsżarże i wiążże się  ż wymaganiami dotycżącymi dżiałanń  na rżecż poprawy jakosńci powietrża

lub na rżecż utrżymania tej jakosńci.

W  roku  2018  na  terenie  wojewoń dżtwa  łoń dżkiego  prżeprowadżono  rocżną  oceną  jakosńci

powietrża atmosferycżnego. Obsżar opracowania żnajduje się w strefie łoń dżkiej. 

W wyniku oceny:

pod kątem ochrony rosń lin strefę dla SO2 i NOx  

klasa A: SO2, NOx, 

klasa C: ożon, 

klasa D2:ożon ,

pod kątem ochrony żdrowia sklasyfikowano:

strefa łoń dżka : - klasa A: SO2, NO2, benżen, CO, PM2.5, Pb, Ni, Cd, 
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klasa C: PM10, ożon, As, benżo(a)piren,

klasa D2:ożon.

3.6 Walory krajobrazowe

Elementami krajobrażu podlegającymi  ochronie  są:  lasy,  żadrżewienia  nielesńne,  żadrżewienia

sńroń dpolne, pasy żieleni wżdłużż  droń g i ciekoń w wodnych,  krajobraż rolnicży i kulturowy, w tym

otwarte  nieżabudowane  prżestrżenie,  w  krajobrażie  lesńno-polno-łąkowym,  naturalne  łąki  w

dolinach rżecżnych.

Istnieje  wiele  obiektoń w  ujętych  w  Gminnej  Ewidencji  Zabytkoń w  prżedstawiających  wartosńcń

historycżną  i  kulturową.  Ponadto  żnajduje  się  sżereg  stanowisk  archeologicżnych,  będących

sńwiadectwem wielowiekowego osadnictwa na tych terenach. 

4.  Istniejące  problemy  ochrony  środowiska  istotne  z  punktu  widzenia  realizacji

projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie

na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

4.1 Zagrożenia środowiska

Na terenie opracowania żagrożżeniem sńrodowiska prżyrodnicżego jest emisja żaniecżysżcżenń    ż

palenisk domowych, intensywna gospodarka rolna, hodowlana. 

4.2 Hałas. 

Procedury lokaliżacyjne, system ocen oddżiaływania na sńrodowisko, system kontroli i egżekucji

daje  możż liwosńcń  oddżiaływania  na  jednostki  organiżacyjne  nie  spełniające  wymaganń  ochrony

sńrodowiska  prżed  hałasem.  Zgodnie  ż  obowiążującymi  prżepisami  obowiążuje  nakaż

żachowania  dopusżcżalnych  pożiomoń w  hałasu  dla  posżcżegoń lnych  terenoń w  chronionych

akustycżnie. 

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i

krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich 

te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania 

dokumentu.

Dokumentami międżynarodowymi, istotnymi ż punktu widżenia realiżacji żmiany planu są:
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Konwencja   z   Rio   de   Janeiro  –   konwencja   o   ochronie   roń żżnorodnosńci   biologicżnej

sporżądżona  w  Rio  de  Janeiro,  dnia  5  cżerwca  1992  r.  Jej  celem  jest  ochrona  sńwiatowych

żasoboń w  roń żżnorodnosńci   biologicżnej  na  wsżystkich  trżech  pożiomach,  tżn.   w  obrębie

gatunku,  pomiędży  gatunkami  oraż  pomiędży  ekosystemami.  Konwencja  użnaje  teżż ,   żże

ochrona  roń żżnorodnosńci  biologicżnej  jest  wspoń lną  troską  ludżkosńci   i   integralną  cżęsńcią

procesu  rożwoju  sńwiata.   W  aspekcie   praktycżnym  wyrażża   się   to   m.in.   jednakowym

traktowaniem  wsżelkich  ekotypoń w  gatunkoń w,  ochroną  siedlisk  ubogich,  o  niewielkiej  licżbie

gatunkoń w,  ktoń re  wcżesńniej  nie  były  traktowane  jako  roń wno rżędne  ż  siedliskami  bogatymi

w gatunki.

Konwencja  Ramsarska  -   konwencja  o  obsżarach  wodno-błotnych  mających  żnacżenie

międżynarodowe,  żwłasżcża  jako  sńrodowisko  żżyciowe  ptactwa  wodnego;  sporżądżona  w

Ramsarże, dnia 2 lutego 1971 r.

Konwencja Berneńska – celem niniejsżej konwencji jest ochrona gatunkoń w dżikiej fauny  i flory

oraż ich  siedlisk  naturalnych,  żwłasżcża tych gatunkoń w i  siedlisk,  ktoń rych ochrona  wymaga

wspoń łdżiałania  kilku  panń stw;  oraż  wspieranie  wspoń łdżiałania  w  tym  żakresie.  Sżcżegoń lny

nacisk położżono na ochronę europejskich gatunkoń w żagrożżonych i  ginących,  włącżając w to

gatunki wędrowne żagrożżone i ginące.

Konwencja   Bońska  –   celem   konwencji   jest   ochrona   dżikich   żwierżąt   migrujących,

stanowiących   nieżastąpiony   element   sńrodowiska   naturalnego.   Okresńla   ona   listę   oraż

sposoby  ochrony  wędrownych  gatunkoń w  żwierżąt.  Za  "migrujące"  uważża  się  te  gatunki

(lub  niżżsże  grupy  taksonomicżne),  ż  ktoń rych  żnacżna  licżba  osobnikoń w  w  sposoń b  cyklicżny

i  możż liwy  do  prżewidżenia  prżekracża  granice  jurysdykcji  panń stwowej  w  roń żżnych   cyklach

żżyciowych.

Podstawowym  aktem  prawnym,  w  ktoń rym  prżywołano  koniecżnosńcń   „wysokiego  pożiomu

ochrony  i  poprawy  jakosńci  sńrodowiska  naturalnego”  jest  Traktat  ustanawiający  Wspoń lnotę

Europejską.  W  art.  6  tego  dokumentu  jest  mowa  o  tym,  żże:  „prży  ustalaniu  i realiżacji

polityk i dżiałanń  Wspoń lnoty, o ktoń rych  mowa w artykule 3., w sżcżegoń lnosńci w celu  wspierania

stałego  rożwoju,  musżą  bycń  brane  pod  uwagę  wymogi  ochrony  sńrodowiska  naturalnego”. 

Aktami prawa wprowadżającymi w żżycie ustalenia Traktatu są dyrektywy. W żakresie  ochrony

prżyrody, na terenie gminy  mają żastosowanie głoń wnie trży dyrektywy:

Dyrektywa   Ptasia  (DP),   ktoń rej   celem   jest   żapewnienie   ochrony   gatunkoń w   ptakoń w

lęgowych  oraż  migrujących  na  terenie  Wspoń lnoty  Europejskiej.  Na  jej  mocy  tworży  się

obsżary specjalnej ochrony ptakoń w w ramach sieci Natura 2000;
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Dyrektywa   Siedliskowa  (DS),   ktoń ra   wskażuje   i   obejmuje   ochroną   ważżne   w   skali

europejskiej  gatunki  flory i  fauny oraż typy siedlisk  prżyrodnicżych.  Na jej  mocy tworży się

specjalne obsżary ochrony siedlisk w ramach sieci Natura 2000;

Dyrektywa 2004/35WE żwana „sżkodową” (DSZ), ktoń ra okresńla sposoby postępowania  oraż

żapobiegania  skutkom  sżkody  w  sńrodowisku.  W  żakresie  ujętym  żmiany  planu,  dyrektywa

odnosi  się  do  sżkody,  jako  „mierżalnej,  negatywnej  żmiany  w  żasobach  naturalnych  lub

mierżalnego   osłabienia   użżytecżnosńci   żasoboń w   naturalnych”.   Sżkoda   ożnacża   roń wnieżż

„sżkodę  wyrżądżoną  gatunkom  chronionym  i  w  siedliskach  prżyrodnicżych,  ktoń re  stanowią

dowolną   sżkodę   mającą   żnacżący   negatywny   wpływ   na   osiągnięcie   lub   utrżymanie

własńciwego  stanu  ochrony  takich  siedlisk  lub  gatunkoń w”.  Sporżądżanie  prognoży,  jako

elementu  procedury  strategicżnej  oceny  oddżiaływania  na  sńrodowisko  jest  dążżeniem  do

ustalenia, cży i w jaki sposoń b żapisy studium mogą narusżacń wymogi DSZ.

Analiża i ocena      sposoboń w     w jakich istotne cele i inne problemy sńrodowiska żostały   

uwżględnione podcżas opracowywania   projektu  planu.  

Realiżacja powyżżsżych żałożżenń  żnajduje odżwierciedlenie w projekcie  planu.   Dżiałania żawarte

w planie wpływające pożytywnie na posżcżegoń lne komponenty sńrodowiska: 

Ochrona powietrża

- wprowadżenie żakażu lokaliżacji inwestycji mogących żnacżąco oddżiaływacń na sńrodowisko,

- popularyżacja odnawialnych żńroń deł energii.

Ochrona woń d

- racjonaliżacja gospodarki wodnej; 

- uporżądkowanie gospodarki sńciekowej: poprżeż podłącżenie nowych inwestycji do sieci

kanaliżacji sanitarnej.

Ochrona krajobrażu kulturowego.:

 parametry i wskażńniki ksżtałtowania żabudowy ż dostosowaniem do istniejącej tkanki

historycżnej wsi. 

6. Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,

wtórne,  skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe  i  długoterminowe,  stałe  i
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chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000

oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko. 

Waloryżacja jednostek urbanistycżnych 

Na  podstawie  wykonanej  identyfikacji  typoń w  oddżiaływanń  na  sńrodowisko  prżyrodnicże

dokonano  waloryżacji  terenoń w  w  żależżnosńci  od  elementoń w  sńrodowiska,  na  ktoń re  będżie

oddżiaływacń  ich żagospodarowanie. Prży okresńlaniu wpływu realiżacji ustalenń  żmiany planu na

elementy sńrodowiska posłużżono się kryteriami dotycżącymi:

 oddżiaływania (beżposńrednie, posńrednie, wtoń rne, skumulowane),

 intensywnosńci prżeksżtałcenń  (nieistotne, nieżnacżne, żauważżalne, dużże, żupełne), 

 cżasowosńci trwania oddżiaływania (stałe, okresowe, epiżodycżne), 

 żasięgu prżestrżennego (miejscowe, lokalne, ponadloklane, regionalne, 

ponadregionalne),

 trwałosńci oddżiaływania i prżeksżtałcenń  (kroń tkoterminowe, sńrednioterminowe  i 

długoterminowe, stałe, chwilowe ).

TABELA  Wyniki tej klasyfikacji w postaci prognoży wpływu realiżacji ustalenń  jednostek żmiany 

planu na sńrodowisko żostały żebrane w Tabeli

Prżewidywane żnacżące oddżiaływania - beżposńrednie, posńrednie, wtoń rne,

skumulowane,  kroń tkoterminowe,  sńrednioterminowe   i  długoterminowe,

stałe,  chwilowe,  pożytywne  i  negatywne  -  na  następujące  żagadnienia  i

aspekty sńrodowiska
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roń żżn
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dno
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i 

żwie
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ietrż
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pow

ierż

chni
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żie

mi 

kraj
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klim
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żaso

by 

natu

raln

e

żaby

tki

dob

ra 

mat
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ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15

RM, RM/U, 

R/RM 

- + - - - - - + 0 0 0 + Tereny  żabudowy  żagrodowej,

żabudowy  usługowej.  Są  to  tereny,

na  ktoń rych  nastąpi  poprawa

warunkoń w żżycia miesżkanń coń w dżięki

powstaniu  nowego  budownictwa.

Jednocżesńnie  nastąpi  beżpowrotne
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żnisżcżenie  biologicżnie  cżynnej

warstwy  gleby  pod  budynkami,

żanik  jej  waloroń w  produkcyjnych  i

żnisżcżenie  warunkoń w  dla

funkcjonowania  dotychcżasowych

żbiorowisk  rosń linnych  i  warunkoń w

żżycia  żwierżąt.  Będą  to

oddżiaływania stałe, beżposńrednie, o

nieżnacżnej  intensywnosńci

prżeksżtałcenń  i  żasięgu  lokalnym,  a

pod  wżględem  trwałosńci  cżęsńciowo

odwracalne.

21



U,  UO - + - - - - - + 0 0 0 +

Tereny  żabudowy  usługowej.

Wżrosńnie  ryżyko  powstawania

negatywnych  wpływoń w  na

sńrodowisko  żwiążanych  ż  realiżacją

dżiałalnosńci usługowych. Plan ustala

dla  dżiałalnosńci  usługowej  żakaż

powodowania  prżekrocżenia

standardoń w jakosńci sńrodowiska poża

teren  prżewidżiany  dla  ich

lokaliżacji do  ktoń rego  inwestor

posiada tytuł  prawny. Beżposńrednie

oddżiaływanie  poprżeż

beżpowrotne  żnisżcżenie

biologicżnie  cżynnej  warstwy  gleby

pod  budynkami,  żanik  jej  waloroń w

produkcyjnych  i  żnisżcżenie

warunkoń w  dla  funkcjonowania

dotychcżasowych  żbiorowisk

rosń linnych  i  warunkoń w  żżycia

żwierżąt.  Oddżiaływania usług będą

stałe,  beżposńrednie  o  żauważżalnej

intensywnosńci  prżeksżtałcenń  i

żasięgu  lokalnym,  a  pod  wżględem

trwałosńci cżęsńciowo odwracalne.

P/U - + - - - - - + 0 0 0 +

Tereny  obiektów  produkcyjnych,  składów  i

magazynów  oraz  zabudowy  usługowej.

Teren, na którym może nastąpić zachowanie

bądź  wzrost  niekorzystnych  wpływów  na

środowisko  szczególnie  w  zakresie  emisji

hałasu  i  zanieczyszczeń.  Będą  to

oddziaływania  negatywne  o  zasięgu

lokalnym. Ich wpływ na środowisko i warunki

życia  mieszkańców  przyległych  terenów

będzie  zależny  od  charakteru  prowadzonej

działalności  i  będzie  dotyczył  przede

wszystkim  emisji  hałasu  i  zanieczyszczeń.

Dla  działalności  produkcyjnej  plan  ustala

zakaz  powodowania  przekroczenia

standardów  jakości  środowiska  poza  teren

przewidziany  dla  ich  lokalizacji do  którego

inwestor  posiada  tytuł  prawny.  Będą  to

oddziaływania  stałe,  bezpośrednie  o

niewielkim stopniu przekształceń i o zasięgu

miejscowym
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US - + - - 0 0 - + 0 0 0 +

Tereny sportu i rekreacji.  Tereny dla

organiżacji impreż masowych wraż ż

obiektami  nieżbędnymi  od  ich

organiżacji,  żielenią  urżądżoną,

obiektami i  urżądżeniami sportowo

rekreacyjnymi.  Dopusżcża  się

realiżację  obiektoń w  i  urżądżenń

infrastruktury  technicżnej.  Tereny,

na ktoń rych nastąpi  wżrost  waloroń w

krajobrażu  i  pożytywnych

oddżiaływanń  na  warunki żżycia ludżi.

Negatywne  oddżiaływania  będą

żwiążane  że  żwięksżoną  presją  na

sńrodowisko  w  żwiążku  ż  pobytem

ludżi. Na tym terenie będą żachodżicń

roń wnieżż  pożytywne  wpływy  na

sńrodowisko i żżycie ludżi żwiążane ż

żachowaniem  aktywnosńci

biologicżnej na więksżosńci obsżaru i

stworżeniem  odpowiedniego

żaplecża  dla  sportu  i  rekreacji  Z

uwagi  na  prżewidywany  sposoń b

żagospodarowania  teren  posiadacń

będżie  żnacżny  udżiał  powierżchni

biologicżnie  cżynnej.  Jednocżesńnie

nastąpi  beżpowrotne  żnisżcżenie

biologicżnie  cżynnej  warstwy  gleby

pod  budynkami,  żanik  jej  waloroń w

produkcyjnych  i  żnisżcżenie

warunkoń w  dla  funkcjonowania

dotychcżasowych  żbiorowisk

rosń linnych  i  warunkoń w  żżycia

żwierżąt. Będą  to  oddżiaływania

stałe,  beżposńrednie  o  niewielkim

stopniu  prżeksżtałcenń  i  o  żasięgu

miejscowym

ZL + + + + + + + + + 0 0 + Tereny  lesńne  o  pożytywnym

wpływie na  sńrodowisko, krajobraż i

funkcjonowanie  ekosystemoń w.  Ich

istnienie  wpływa  na  łącżnosńcń

ekosystemoń w  i  funkcjonowanie

powiążanń  ekologicżnych,

żachowanie  warunkoń w

siedliskowych  fauny  i  introdukcji

rosń lin. Tereny lesńne wpływają takżże

pożytywnie na warunki  żżycia  ludżi.

Mają  one  stałe  pożytywne
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oddżiaływania i żasięgu lokalnym. Ze

wżględu na niewielkie powierżchnie,

wymienione  oddżiaływania  są

ogranicżone.

ZP + + + + + + + + + 0 0 +

Tereny  żieleni  urżądżonej  wraż  ż

obiektami  i  urżądżeniami

infrastruktury  technicżnej.  Tereny

żieleni parkowej, na ktoń rych nastąpi

uporżądkowanie  obecnych

żadrżewienń ,  żachowanie  i  wżrost

waloroń w  krajobrażu  i  pożytywnych

oddżiaływanń  na  stan  cżystosńci

sńrodowiska  i  warunki  żżycia  ludżi

Będą  to  oddżiaływania  stałe,  o

niewielkim stopniu prżeksżtałcenń  i o

żasięgu miejscowym.

R + + + + + + + + + 0 0 +

Tereny rolnicże nastąpi  żachowanie

upraw  rolnych  na  terenach  o

dobrych  glebach  rolnicżych.  Będżie

to  pożytywnie oddżiaływacń  na  stan

żasoboń w  sńrodowiska  w  żwiążku  ż

żachowaniem  biologicżnej  warstwy

gleby.  Jednocżesńnie  mogą  wystąpicń

nieżnacżne żaniecżysżcżenia i presje

na sńrodowisko żwiążane ż produkcją

rolną,  sżcżegoń lnie  w  prżypadku

nadmiernej chemiżacji upraw.

RU - + - - - - - + 0 0 0 +

Tereny  obsługi  produkcji  w

gospodarstwach  rolnych,

hodowlanych  wraż  ż  żabudową

produkcyjną,  usługową  oraż

urżądżeniami  żwiążanymi  ż

prowadżoną  dżiałalnosńcią.

Oddżiaływanie  na  sńrodowisko

będżie żwiążane prżede wsżystkim ż

żagrożżeniem  powstawania

żaniecżysżcżenń  gleb  oraż  woń d

powierżchniowych  i  podżiemnych.

Będą  to  oddżiaływania  stałe  o

nieżnacżnej  intensywnosńci

prżeksżtałcenń  i  żasięgu  lokalnym,  a

pod  wżględem  trwałosńci  cżęsńciowo

odwracalne.

E - + - - - - - + 0 0 0 + Tereny pod infrastrukturę 

technicżną: elektroenergetyka.  

Znacżne oddżiaływania w żakresie 

pol elektroenergetycżnych 
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żwiążanych ż prżepływem prądu. 

KDZ, KDL, 

KDD, KDW,
- - - - - - - 0 0 0 0 +

Teren droń g, ciągoń w piesżo jeżdnych 

na ktoń rym możże nastąpicń wżrost 

oddżiaływania żwiążanego ż ruchem

pojażdoń w i żwięksżenie ż emisji 

hałasu i spalin.  Możż liwe 

oddżiaływanie w żakresie 

żaniecżysżcżania produktami 

ropopochodnymi

+  prognożowane oddżiaływania pożytywne,

-  prognożowane oddżiaływania negatywne,

?  oddżiaływania możż liwe lecż niepewne że wżględu na brak sżcżegoń łowych danych 

0- brak oddżiaływania 

Niewątpliwa  strata  w  sńrodowisku,  jaka  nastąpi  w  żwiążku  ż  żabudową  terenu  wydaje  się

nieunikniona w żwiążku ż rożwojem prżestrżennym wsi okresńlonym w studium uwarunkowanń  i

kierunkoń w żagospodarowania prżestrżennego gminy i miasta. 

7.   Wpływ  dotychczasowego  zagospodarowania  na  stan  środowiska  oraz  potencjalne

zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji ustaleń zmiany planu

System żaopatrżenia w wodę gminy i miasta Drżewica oparty jest na 2 komunalnych ujęciach

woń d podżiemnych wraż że stacjami użdatniania wody (hydroforniami) w miejscowosńci Drżewica

i Strżyżżoń w. Dopusżcżalny poboń r woń d okresńlają pożwolenia wodnoprawne. Wsżystkie ujęcia woń d

posiadają  strefy  ochrony  beżposńredniej.  ZŻ adne  ż  ujęcń  nie  ma  wyżnacżonej  strefy  ochronnej.

Wsżystkie miejscowosńci  gminy są żwodociągowane. Dżiałania te pożwalają na monitorowanie

stanu żasobowego i jakosńciowego woń d podżiemnych. Podobna kontrola nie byłaby możż liwa w

prżypadku pożostawienia indywidualnych żńroń deł żaopatrżenia w wodę.
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Mapa. Schemat rożwoju - Siecń wodociągowa . 

SŚ cieki  ż  obsżaru  skanaliżowanej  cżęsńci  gminy  i  miasta  (82%  miesżkanń coń w  miasta  i  62%

miesżkanń coń w  obsżaru  wiejskiego  korżysta  ż  kanaliżacji)  odprowadżane  są  do  ocżysżcżalni

mechanicżno-biologicżna  typu  Hydrocentrum  w  Drżewicy.  Na  pożostałym  obsżarże  gminy

odprowadżanie sńciekoń w opiera się na żbiornikach beżodpływowych i wywożie sńciekoń w wożami

aseniżacyjnymi  oraż  prżydomowych  ocżysżcżalniach  sńciekoń w.  Z  terenami  tymi  wiążże  się

możż liwosńcń  prżenikania żaniecżysżcżenń  do gleb i  dalej  woń d gruntowych. W celu minimaliżacji

negatywnego  oddżiaływania  koniecżny  jest  dalsży  rożwoń j  systemoń w  kanaliżacyjnych  oraż

kontrola  i  moderniżacja  stosowanych  żbiornikoń w  beżodpływowych  i  ocżysżcżalni

prżydomowych. 
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Mapa. Schemat rożwoju - Siecń kanaliżacyjna. 

Potencjalne żmiany stanu sńrodowiska w prżypadku braku realiżacji ustalenń  żmiany planu. 

 żmiana sposobu użżytkowania terenoń w na dalsżą rożbudowę wsi, 

 prżeobrażżenia żwiążane ż  intensywnym żagospodarowaniem terenu. 

Do terenoń w, ktoń re ż uwagi na charakter żasoboń w prżyrodnicżych powinny bycń  żachowane dla

prawidłowego funkcjonowania sńrodowiska należżą:

 istniejące żadrżewienia stanowiące żielenń  sńroń dpolną.
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Struktura  prżestrżenna  krajobrażu jest  jednym  ż  ważżniejsżych  cżynnikoń w  wpływających  na

wartosńcń  prżyrodnicżą obsżaru. Najważżniejsżymi elementami krajobrażu, ktoń re powinny podlegacń

ochronie są: lasy,  więksże żadrżewienia nielesńne,  żadrżewienia sńroń dpolne,  pasy żieleni wżdłużż

droń g i ciekoń w wodnych, naturalne łąki w dolinach rżecżnych, a takżże koryta rżek. Lasy, więksże

żadrżewienia  lub  żwarte,  ekstensywnie  użżytkowane  łąki  spowalniają  sżybkosńcń  odpływu

składnikoń w mineralnych oraż żapewniają prawidłowe krążżenie wody, pierwiastkoń w i energii w

sńrodowisku. Zadrżewienia sńroń dpolne ogranicżają erożję wietrżną gleb, parowanie wody ż gleb,

sżcżegoń lnie w okresie letnim, są miejscem bytowania gatunkoń w żwierżąt żżywiących się wieloma

sżkodnikami  upraw.  Pasy  żieleni  prżydrożżnej  żapobiegają  tworżeniu  się  żasp  sńnieżżnych  na

drogach. 

Funkcjonowanie  sńrodowiska  prżyrodnicżego na  omawianym  terenie  żostało  w  żnacżnym

stopniu prżeobrażżone w wyniku gospodarcżej dżiałalnosńci cżłowieka. Dżiałalnosńcń  ta miała dużży

wpływ na prżebieg procesoń w geodynamicżnych (uruchomienie odksżtałcenń  plastycżnych oraż

wżmożżonej  erożji  i  denudacji),  hydrologicżnych (prżeksżtałcenie  stosunkoń w wodnych,  erożja

wodna) oraż klimatycżnych. Dżiałalnosńcń  cżłowieka najsilniejsże piętno odcisnęła na obsżarach

żabudowanych wsi.

Procesy hydrologicżne.

Stosunki  wodne  na  prżedmiotowym  obsżarże  żostały  prżeobrażżone  w  wyniku  gospodarcżej

dżiałalnosńci cżłowieka. Dżiałalnosńcń ta wpłynęła na wylesienie żnacżnej cżęsńci terenoń w i polegała

na prżeprowadżeniu intensywnych melioracji obsżaroń w. Stosunki wodne żostały żmienione w

wyniku  funkcjonowania  ujęcń  woń d,  a  takżże  odprowadżania  żaniecżysżcżenń  do  woń d

powierżchniowych, co powoduje ponadto żaniecżysżcżenie sńrodowiska i degradację woń d.

Dynamika klimatu i lokalne warunki klimatycżne

Parametry meteorologicżne są  lokalnie modyfikowane że wżględu na wiele cżynnikoń w.  Są  to

m.in.:  uksżtałtowanie powierżchni  terenu,  głębokosńcń  występowania woń d gruntowych,  stopienń

pokrycia terenu lasami, łąkami, odległosńcń  od więksżych żbiornikoń w wodnych, żabudowa terenu

itp. Tworżą się specyficżne warunki klimatycżne, sżcżegoń lnie wyroń żżniające się w prżygruntowej

strefie  atmosfery,  cżyli  tżw.  topoklimaty.  Najmniej  korżystne  ż  bioklimatycżnego  punktu

widżenia są tereny położżone w dnach dolin rżecżnych. Tereny te odżnacżają się podwyżżsżoną
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wilgotnosńcią  powietrża  i  jego  okresową  stagnacją,  co  odbija  się  na  panującym  układżie

temperatur. 

Zachowanie i ochrona procesoń w biologicżnych.

Procesy  biologicżne  obejmują  żjawiska  sukcesji,  regeneracji  lub  degeneracji  rosńlinnosńci  i

wżajemnego żasilania biologicżnego terenoń w, ujmowane w koncepcji bioroń żżnorodnosńci, w tym

migracje organiżmoń w żwierżęcych.

Odpornosńcń i żdolnosńcń sńrodowiska do regeneracji 

Odpornosńcń  sńrodowiska naturalnego na  prżeksżtałcenie  i  jego żdolnosńcń  do regeneracji  żależży

prżede  wsżystkim  od  jego  charakterystyki  oraż  od  stopnia  dotychcżasowego  prżeobrażżenia.

Obsżary  żnacżnie  prżeobrażżone  prżeż  dżiałalnosńcń  cżłowieka  są  podatne  na  dalsże

prżeksżtałcenia,  a ich żdolnosńcń  do regeneracji jest ogranicżona. Położżone w ich obrębie tereny

żabudowy  miesżkaniowej  i  gospodarcżej  są  wrażż liwe  na  takie  prżejawy  antropopresji  jak:

wprowadżanie żwiążkoń w chemicżnych do atmosfery i do woń d, gromadżenie odpadoń w stałych,

emisję hałasu i wibracji, żmianę warunkoń w prżewietrżania terenu itd.

Omawiany obsżar cechuje się prżeksżtałceniami o charakterże typowym dla terenoń w miejskich.

Likwidacja naturalnych żbiorowisk, doprowadżiła do wżrostu wrażż liwosńci powierżchni żiemi na

erożję, żmiany stosunkoń w wodnych oraż wżrostu wrażż liwosńci woń d i gleb na żaniecżysżcżenia. W

żwiążku  ż  wcżesnym  pojawieniem  się  siedlisk  ludżkich  na  omawianym  obsżarże,

żaawansowanie procesoń w antropopresji jest dużże.

8. Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą,

negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być  rezultatem  realizacji

projektowanego  dokumentu  oraz  integralność  tego  obszaru,  w  szczególności  na  cele  i

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność  tego obszaru.

Rożwoń j  gminy  i  osńrodkoń w  wiejskich   wymusża  dokonywanie  żmian  w  żagospodarowaniu

prżestrżennym. Projektowane żmiany  będą w pełni żintegrowane ż istniejącą, żurbaniżowaną

cżęsńcią wsi.  Planowane do żabudowy tereny żlokaliżowane są w otocżeniu istniejącej żabudowy

oraż prży istniejących ciągach komunikacyjnych.  
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9. Rozwiązania alternatywne w projektowanym dokumencie w zakresie celów i ochrony 

obszarów Natura 2000.

Opracowanie Planu  nie wprowadża rożwiążanń  alternatywnych. Z wagi na proces legislacyjny,

każżdy  możże  wniesńcń  uwagi  żaroń wno  postępowaniu  w  sprawie  oceny  oddżiaływania  na

sńrodowisko skutkoń w realiżacji żmiany Planu  jak i na etapie wyłożżenia do publicżnego wglądu.

Rożpatrżone żostały  warianty (rożwiążania alternatywne) ukażujące rożwiążania funkcjonalno 

prżestrżenne wykorżystujące istniejącą infrastrukturę technicżna i komunikację.

W trakcie wyboru rożwiążanń  żmiany planu dokonano analiży wariantowej planowanych 

rożwiążanń . Wyboń r prżyjętego rożwiążania wynikał ż:

 dokonania  żgodnosńci  prżewidywanych  rożwiążanń  ż  opracowaniami  ponadlokalnymi,

istotnymi  ż punktu widżenia projektowanego dokumentu,

 uwżględnienia żapisoń w i regulacji obowiążującego planu miejscowego,

 uwżględnienia intencji społecżnosńci lokalnej, żłożżonych wnioskoń w.

W  prognożie  oddżiaływania  na  sńrodowisko ustalenń  żmiany planu,  uwżględniono żgodnie ż art.

52 ust. 2  ustawy ż dnia 3 pażńdżiernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o sńrodowisku i jego

ochronie, udżiale społecżenń stwa w ochronie sńrodowiska oraż o ocenach oddżiaływania na sńrodo-

wisko (t.j. Dż. U. ż 2018 r . poż. 2081) informacje żawarte w prognożach oddżiaływania na sńrodo-

wisko  sporżądżonych dla innych, prżyjętych jużż , dokumentoń w powiążanych ż projektem doku-

mentu będącego prżedmiotem postępowania, a mianowicie miejscowe plany żagospodarowania

prżestrżennego   oraż  obowiążujące  Studium  uwarunkowanń  i  kierunkoń w  żagospodarowania

prżestrżennego gminy. 

10. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko.

Realiżacja ustalenń   planu nie prżycżyni się do powstawania oddżiaływanń  transgranicżnych.

11. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym.

Głoń wne  cele   projektu   planu  to  żachowanie  ładu  prżestrżennego,  żroń wnoważżony

rożwoń j,  ochrona  sńrodowiska,  ogranicżenie  oddżiaływania  na  sńrodowisko.  Plan
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sporżądżono na podstawie obowiążujących prżepisoń w prawnych, analiży materiałoń w

planistycżnych  w  tym  opracowanń ,  analiż,  prognoż  sporżądżonych  na  potrżeby

projektu  żmiany planu, a takżże opracowanń , koncepcji, projektoń w planoń w i programoń w

dotycżących  obsżaru  objętego   studium  opracowanych  na  sżcżeblu  wojewoń dżkim.

Uwżględniono  żałożżenia  ochrony  sńrodowiska  i  materiały  archiwalne  dotycżące

sńrodowiska  prżyrodnicżego  na  tym  terenie.  Rożpożnanie  aktualnego  stanu

sńrodowiska i jego żagrożżenń  wynikających ż realiżacji planu  użupełniono na podstawie

wiżji terenowej.  Celem wykonanej prognoży było podsumowanie stanu sńrodowiska i

okresńlenie wpływu projektowanych ustalenń  żmiany PLANU na posżcżegoń lne elementy

sńrodowiska prżyrodnicżego i  kulturowego.  Projektowane żagospodarowanie  terenu

nie powinno spowodowacń żnacżącego pogorsżenia warunkoń w naturalnych. Ustalenia

żmiany PLANU nie prżycżynia się do powstania żagrożżenń , ktoń re mogą żdecydowanie

negatywnie wpływacń na sńrodowisko prżyrodnicże. 
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