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1. Wstęp 

1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części 

miejscowości Trzciniec i Żebrak, Gmina Skórzec, którego sporządzenie wynika z uchwały Nr XLV/315/18 Rady 

Gminy w Skórcu z dnia 24 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i Żebrak, Gmina Skórzec. 

Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana jest w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko, o której mówi Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

2018 poz. 2081 z późn.). Przez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko rozumie się (zgodnie z art. 3 ust. 

1 pkt 14 wyżej wymienionej ustawy) postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności: 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych ustawą opinii, 

 zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny dla planów zagospodarowania przestrzennego wynika z art. 46 pkt 1 wyżej 

wymienionej ustawy. Zgodnie z art. 50 przeprowadzenie strategicznej oceny wymagane jest również w przypadku 

wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu. 

 

1.2. Cel i zakres prognozy oddziaływania na środowisko 

Podstawowymi celami niniejszego opracowania są: 

 Określenie dotychczasowego stanu oraz funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego na obszarze 

objętym projektem miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego, 

 Identyfikacja, charakterystyka oraz ocena potencjalnych oddziaływań na elementy środowiska, wynikających z 

realizacji ustaleń projektu miejscowego planem zagospodarowania przestrzennego, 

 Zaproponowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie oraz ograniczenie potencjalnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko, które mogą być rezultatem realizacji planu.  

Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z art. 51 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.): 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 

dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym, 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405
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f) oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego tym 

zespołem, o spełnianiu wymagań, o których mowa w art. 74a ust 2, stanowiące załącznik do prognozy; 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) 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, 

d) 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, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnio-terminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 

negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na 

środowisko, a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki, 

 dobra materialne, 

 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy; 

3) przedstawia: 

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w 

szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego 

wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności 

wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 

Zgodnie z art. 53 wyżej wymienionej ustawy zakres i stopień szczegółowości prognozy oddziaływania na 

środowisko został uzgodniony z właściwymi organami, które wymienione są w art. 57 i art. 58: 
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 Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, który w piśmie nr WOOŚ-III.411.278.2019.JD z 

dnia 25 października 2019 r., ustala: 

1. zakres prognozy oddziaływania na środowisko zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy ooś, 

2. stopień szczegółowości – w prognozie winien być przestawiony wpływ założeń i planowanych przedsięwzięć 

uwzględnionych w ww. wymienionym dokumencie na wszystkie formy ochrony przyrody, wymienione w 

ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.), znajdujące się 

w granicach objętych opracowaniem, 

 Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Siedlcach, który w piśmie nr ZNS.4801.6.2019 z dnia 21 

października 2019 r., ustala następujący zakres prognozy: 

1) zawierać informację o przeznaczeniu analizowanego terenu, 

2) oceniać wpływ terenów przeznaczonych pod lokalizację przedsięwzięć mogących znaczącą oddziaływać na 

środowisko w stosunku do terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie, ze szczególnym uwzględnieniem 

terenów mieszkalnych, 

3) wskazywać linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych funkcjach lub różnych funkcjach 

lub różnych zasadach gospodarowania, 

4) określać i charakteryzować rodzaj działalności dopuszczonej do realizacji na przedmiotowym terenie, w 

kontekście przedsięwzięć objętych ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.), 

5) określać, analizować i oceniać: 

a. stan środowiska i zdrowie ludzi na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem, 

b. potencjalne zmiany stanu środowiska i zdrowia ludzi po wprowadzeniu planu, 

c. opis przewidywanych znaczących oddziaływań, w tym oddziaływań bezpośrednich, pośrednich, wtórnych, 

skumulowanych, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych stałych i chwilowych oraz 

pozytywnych i negatywnych na zdrowie ludzi, 

d. propozycję rozwiązań mających na celu zapobieganie ww. oddziaływaniom. 

 

1.3. Główne cele projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Do sporządzenia przystąpiono na podstawie uchwały Nr XLV/315/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 września 

2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Skórzec w części miejscowości Trzciniec i Żebrak, Gmina Skórzec. 

Z uzasadnienia do powyższej uchwały wnika, że: 

 Obszar objęty planem jest położony w granicach obowiązującej zmiany miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego uchwalanego uchwałą nr XXV/158/97 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lipca 

1997 r. (Dz. U. Woj. Siedleckiego n9 19 poz. 425 z dnia 15 września 1997 r.). 

 Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przeprowadzono analizę 

zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz stopień 

zgodności z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Skórzec. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że: 
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1. Obszar objęty planem obejmuje głównie tereny rolne słabych klas bonitacyjnych (V i VI klasa), tereny leśne oraz 

tereny, na których zlokalizowane jest specjalistyczne gospodarstwo rolne przeznaczone do chowu brojlerów. 

2. Obecnie obowiązująca zmiana planu ogólnego była sporządzona 19 lat temu pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z wynikami analizy, wyżej wymieniona zmiana planu 

ogólnego uznaje się w całości za nieaktualną. 

3. Sporządzenie nowego planu musi obejmować pełne dostosowanie zakresu i formy tego dokumentu do 

wymogów obowiązujące ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzeń 

wykonawczych i przepisów odrębnych. 

4. Podjęcie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we 

wsi Żebrak i Trzciniec ma na celu zapewnienie realizacji polityki przestrzennej określonej w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec uchwalonego uchwałą nr 

XX/165/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013 r. 

5. Sporządzenie nowego planu będzie zgodne z wyżej wymienionym Studium Gminy Skórzec. 

W oparciu o kompetencje określoną w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wystąpił inwestor prowadzący fermę drobiu, dla którego miana planu z 1997 r. nie pozwala na 

prowadzenie inwestycji związanych z rozbudową istniejącej fermy drobiu. 

 

1.4. Zawartość projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i 

Żebrak, Gmina Skórzec składa się z: 

 części tekstowej stanowiącej treść uchwały, 

 części graficznej – rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 

 rozstrzygnięcia dotyczącego rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 2 do uchwały, 

 rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik nr 3 do uchwały. 

W planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, 

4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 

intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 

budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalną liczę miejsc do parkowania, w tym miejsca 

przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji oraz linie 

zabudowy i gabaryty obiektów, 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym, 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy, 
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7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

8) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

związanego z uchwaleniem planu, 

9) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, 

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych. 

W zakresie przeznaczenia terenów o różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami 

rozgraniczającym w planie wyznacza się: 

a) RP – tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej (kurniki), 

b) R – tereny rolnicze, 

c) ZL – tereny lasów, 

d) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej (droga powiatowa), 

e) KDW – tereny dróg wewnętrznych 

Tereny o różnych zasadach zagospodarowania, wyznaczonych liniami rozgraniczającym przedstawione są na 

Rysunku nr 9 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania: 

RP – tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej (kurniki) – 1RP 

Przeznaczenie podstawowe: budynki i obiekty związane ze specjalistyczną produkcją zwierzęcą (inwentarskie, 

magazynowo – składowe, budowle rolnicze) 

Przeznaczenie dopuszczalne: budynki gospodarcze, budynki garażowe, obiekty i urządzenia infrastruktury 

technicznej, drogi wewnętrzne, zbiorniki przeciwpożarowe, zbiorniki wodne służące 

gospodarce rolnej 

Zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

a) utrzymanie istniejącej zabudowy z możliwością rozbudowy i przebudowy, 

b) dopuszczenie dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu, o szerokości min. 5,0m 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu 

b) budynki inwentarskie, gospodarcze, magazynowe i składowe o maksymalnej wysokości do 12,0m, 

c) dachy budynków jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci do 40º, 

d) maksymalna wysokość budowli rolniczych – 25,0m, 

e) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – 70% działki budowlanej, 

f) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20% działki budowlanej, 

g) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy: 1,2 dla działki budowlanej. 

h) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy: 0,03 dla działki budowlanej 

Warunki scalania i podziału nieruchomości: 

c) powierzchnia działki nie mniejsza niż 3000m
2
, 

d) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 25,0 m. 
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Maksymalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej – 25,0m. 

R – tereny rolnicze – 1R, 3R, 5R, 10R, 12R, 14R, 15R 

Przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze 

Przeznaczenie dopuszczalne: obiekty infrastruktury technicznej, stawy hodowlane i inne zbiorniki wodne służące 

gospodarce rolnej, drogi wewnętrzne służące jako dojazdy do gruntów rolnych 

budynki gospodarcze, garażowe, wiaty, budowle rolnicze 

Zasady zagospodarowania terenów i kształtowania zabudowy: 

a) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% działki budowlanej, 

b) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% działki budowlanej, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy: minimalny: 0,001, maksymalny: 0,08, 

d) maksymalna wysokość budowli rolniczych: 22,0m, 

e) dla zabudowy gospodarczej, garażowej, wiat: 

- maksymalna wysokość: 7,0m. 

- liczba kondygnacji nadziemnych: jedna kondygnacja, 

- dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º i jednospadowe o kącie nachylenia do 

20º, 

- dopuszcza się dachy płaskie o kącie nachylenia do 12º, 

Maksymalna wysokość obiektów infrastruktury technicznej: 25,0m. 

R – tereny rolnicze – 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R 

Przeznaczenie podstawowe: użytkowanie rolnicze 

Zasady zagospodarowania terenów: 

a) zakaz zabudowy 

b) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych o szerokości min.5,0 m. 

ZL – tereny lasów – 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL 

Przeznaczenie terenów: las 

Na terenach lasów obowiązuje zakaz zabudowy.  

KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej (droga powiatowa) – 1KDZ 

Dopuszcza się budowę i przebudowę pasa drogowego. 

Minimalna szerokość pasa drogowego – 20,0m z wyjątkiem narożnych ścięć w obszarze skrzyżowań. 

KDW – tereny dróg wewnętrznych – 1KDW, 2 KDW, 3KDW, 4KDW 

Ustala się adaptacje i dopuszcza się przebudowę. 

Inwestycje celu publicznego 

Miejscowy plan ustala granice rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w liniach 

rozgraniczających tereny drogi publicznej klasy zbiorczej 1KDZ. 

Ustalenia ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 



PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKÓRZEC W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC I ŻEBRAK, GMINA SKÓRZEC 

10 

1) plan ustala kształtowanie ładu przestrzennego poprzez zachowanie parametrów i wskaźników zabudowy i 

zagospodarowania terenów ustalonych w uchwale, 

2) budynki należy lokalizować zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy. 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: 

1) zakazuje się odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

2) nakazuje się podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa 

wodnego, 

3) ustala się nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów 

produkcji rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi, 

4) na terenie specjalistycznej produkcji zwierzęcej oznaczonej symbolem 1RP dopuszcza się lokalizację 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

5) na pozostałych terenach ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko, z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 

6) ze względu na zaliczenie istniejącej i projektowanej specjalistycznej produkcji zwierzęcej (fermy drobiu) 

oznaczonej symbolem 1RP, do zakładu zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (ZZR) oraz 

obowiązku ustalenia bezpiecznej odległości od terenów sąsiednich ustala się zakaz zabudowy na terenach 

2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R z dopuszczeniem lokalizacji dróg wewnętrznych o szerokości min. 5,0 

m. 

Ustalenia w zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu: 

1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami 

szczegółowymi dla poszczególnych terenów, 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

3) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji: 

a) liczbę miejsc do parkowania: 

- dla obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – minimum 4 miejsca parkingowe na 10 

zatrudnionych, 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) w granicach obszaru objętego planem nie wyznacza się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i 

podziałów nieruchomości w rozumieniu przepisów szczególnych; 

2) minimalna powierzchnia działek i minimalne szerokości frontów działek zgodnie  

z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do przyległego pasa drogowego od 50o do 130o, 

4) parametry określone w mniejszej uchwale nie dotyczą działek wydzielonych pod obiekty i urządzenia 

infrastruktury technicznej i drogi wewnętrzne. 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz graniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy: 
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1) przy zagospodarowaniu terenów położonych w sąsiedztwie sieci i urządzeń elektroenergetycznych 15kV 

należy uwzględnić ograniczenia wynikające z norm i przepisów odrębnych, 

2) ustala się zakaz zabudowy na terenach rolniczych oznaczonych symbolami 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R 

i 16R, 

3) ustala się zakaz zabudowy na terenach lasów 1ZL - 7ZL, 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1) połączenie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem drogowym poprzez drogę publiczną klasy 

zbiorczej 1KDZ, 

2) układ komunikacyjny tworzą istniejące drogi: droga publiczna klasy zbiorczej oznaczona na rysunku planu 

symbolem 1KDZ oraz drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDW , 2KDW, 3KDW i 

4KDW, 

3) dopuszczenie lokalizacji w terenach drogi publicznej 1KDZ i w terenach dróg wewnętrznych 1KDW - 4KDW 

urządzeń infrastruktury technicznej i rowów, 

4) dopuszczenie lokalizacji dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku planu szerokości min. 5,0m. 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1) zachowanie i przebudowę istniejących obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zachowaniem 

przepisów odrębnych, 

2) dopuszczenie budowy nowych obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg 1KDZ, 1KDW, 

2KDW, 3KDW, 4KDW oraz w terenach: 1RP, 1R, 3R, 5R, 10R, 12R, 14R I 15R, 

3) dopuszczenie lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej w pasie pomiędzy linią rozgraniczającą 

drogi i nieprzekraczalną linią zabudowy. 

4) zaopatrzenie w wodę: 

a) zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej z dopuszczeniem lokalizacji 

indywidualnego ujęcia wody, 

b) przy realizacji sieci wodociągowych na obszarze objęty planem ustala się nakaz zachowania parametrów 

sieci wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji hydrantów naziemnych o wymaganej 

średnicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 

wodę. 

5) odprowadzanie ścieków bytowych i przemysłowych: 

a) odprowadzanie ścieków bytowych do projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

b) do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 

zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminie, 

c) ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć 

kanalizacyjną zakładu, w którym są produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w 

przepisach odrębnych z zakresu prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

6) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: 
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a) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i dróg poprzez spływ powierzchniowy i 

urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, studnie chłonne, po 

uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego, 

b) dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce 

budowlanej, 

7) zaopatrzenie w energię elektryczną: 

a) zasilanie w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane stacje transformatorowe oraz linie 

elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, 

b) dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takich jak ogniwa 

fotowoltaiczne, turbiny parowe z zakazem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni, 

c) dopuszcza się awaryjne zasilanie w energię elektryczną z kontenerowego agregatu prądotwórczego, 

8) zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła ograniczających emisję 

zanieczyszczeń do środowiska, 

9) zaopatrzenie w gaz: 

a) zasilanie w gaz ze zbiorników na gaz zlokalizowanych na własnej działce z istniejącej i projektowanej sieci 

gazowej, 

10) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, 

związanego z uchwaleniem niniejszego planu 

1) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1RP, 

2) 0% dla pozostałych terenów. 

 

1.5. Powiązania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z innymi 

dokumentami 

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla omawianego terenu wynika z uchwały Nr 

XLV/315/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 września 2018r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i Żebrak, 

Gmina Skórzec. 

Aktualnie na przedmiotowym obszarze obowiązuje zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego uchwalanego uchwałą nr XXV/158/97 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lipca 1997 r. (Dz. U. Woj. 

Siedleckiego nr 19 poz. 425 z dnia 15 września 1997 r.). Została ona sporządzona 19 lat temu. Ze względu na 

zmiany w przepisach uznaje się ją w całości za nieaktualną. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec (2013) 

Głównym dokumentem planistycznym w gminie Skórzec jest aktualnie obowiązujące Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec przyjęte uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy w 

Skórcu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Skórzec. 
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Struktura funkcjonalno-przestrzenna gminy powinna kształtować się zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego. W studium określona została polityka przestrzenna gminy oraz 

lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Pomimo, iż dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, 

stosownie do art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są wiążące dla organów gminy 

przy sporządzaniu planów miejscowych. Zgodnie z art. 15 tej ustawy wójt sporządza projekt planu miejscowego, 

zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz przepisami odrębnymi odnoszącymi się 

obszaru objętego planem. W myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, 

że nie narusza on ustaleń studium. 

Na planszy kierunków zagospodarowania w obowiązującym Studium na omawianym obszarze zostały wyznaczone 

tereny o przeznaczeniu: 

 Tereny leśnej przestrzeni produkcyjnej: lasy i grunty leśne, 

 Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej: użytki rolne oraz użytki zielone, 

 Tereny zabudowy produkcji rolnej – RP, 

 Drogi klasy zbiorczej – KZ. 

Sporządzenie nowego planu będzie zgodne z wyżej wymienionym Studium Gminy Skórzec. 

Wyrys ze Studium przedstawiony jest na Rysunku nr 9 – Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.  

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest w powiązaniu z 

dokumentami strategicznymi oraz programowymi, sporządzonymi na poziomie jednostek samorządów 

terytorialnych i kraju. 

 dokumenty na szczeblu gminy: 

o Strategia rozwoju gminy Skórzec do roku 2024, 

o Program ochrony środowiska dla gminy Skórzec na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025, 

 dokumenty na szczeblu powiatu: 

o Strategia rozwoju powiatu garwolińskiego 2015 – 2020 z perspektywą do 2015 r., 

o Program ochrony środowiska dla powiatu siedleckiego na lata 2016 – 2019 z uwzględnieniem perspektyw na 

lata 2020 – 2023, 

 dokumenty na szczeblu wojewódzkim: 

o Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2030 Innowacyjne Mazowsze, 

o Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2018 r., 

o Program ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego do 2022 r., 

 dokumenty krajowe: 

o Strategia rozwoju kraju 2020, 

o Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 

o Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2030, 

o Polityka ekologiczna Państwa w 2030, 

Omawiany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ma zasięg lokalny, dotyczy jedynie części gruntów 

wsi Trzciniec i Żebrak w gminie Skórzec. Jego powiązania z wyżej wymienionymi dokumentami słabną wraz z 

poziomem, dla którego sporządzono te dokumenty. Projekt planu jest w najsilniejszym powiązaniu z dokumentami 
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na poziomie gminy, a następnie powiatu oraz województwa. Po przeanalizowaniu wyżej wymienionych 

dokumentów przytoczono najważniejsze kierunki i cele w nich zawarte, które maja największe znaczenie dla 

projektu planu. 

 

1.6. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu opracowania 

Niniejszą prognozę oddziaływania na środowisko opracowano na podstawie wizji terenowej oraz na bazie 

dostępnych materiałów źródłowych:  

 Literatury, 

 Materiałów kartograficznych, 

 Dokumentacji, 

 Aktów prawnych. 

Założenia metodyczne zostały podyktowane przez zakres prognozy, określony w art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081, z późn. zm.) i obejmowały one: 

1. Analizę aktualnych uwarunkowań środowiskowych, dotychczasowych zmian w środowisku oraz stanu i 

funkcjonowania środowiska przyrodniczego obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego na podstawie: 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby Miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części wsi Trzciniec oraz Żebrak w gminie Skórzec z sierpnia 2019 r., 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania 10 istniejących kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego, budowie i eksploatacji 

6 nowych kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego oraz zwiększeniu pojemności 

magazynowania gazu płynnego w naziemnych zbiornikach, w obrębie Fermy Drobiu o łącznej docelowej 

obsadzie 988 000 szt./cykl (3952 DJP) w m. Trzciniec, gm. Skórzec, pow. siedlecki w granicach działek o nr 

ew. 689/2 689/3, 689/4, 690, 691/1, 691/2, 691/3, 692 z obrębu 20-Trzciniec (2015), 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec (2013), 

 Prognoza odziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skórzec (2011), 

 Ekofizjografia podstawowa gminy Skórzec (2010), 

2. Analizę aktualnego użytkowania i zagospodarowania przestrzennego obszaru opracowania na podstawie: 

 Aktualnie obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Skórzec (2013), 

 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i 

Żebrak (2019) – omawiany dokument), 

 Mapy ewidencyjnej omawianego terenu, 

3. Analizę zmian w środowisku oraz wystąpienia oddziaływań na środowisko związanych ze zmianami kierunków 

zagospodarowania przestrzennego obszaru opracowania na podstawie: 

 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i 

Żebrak (2019 – omawiany dokument), 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405
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4. Ocenę zgodności zapisów projektu MPZP w zakresie ochrony środowiska z celami ustanowionymi na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym na podstawie aktów prawnych, 

5. Opracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu na 

podstawie analizy z pkt. 3 i oceny z pkt 4. 

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano metody opisowe i graficzne, analizy jakościowe i ilościowe dostępnych 

wskaźników stanu środowiska oraz identyfikacje i wartościowanie skutków przewidywanych zmian w środowisku. 

Opracowanie składa się z części tekstowej wraz z dokumentacja fotograficzną oraz z części kartograficznej. 

Sporządzone zostało w formie papierowej oraz elektronicznej utrwalonej na nośniku elektronicznym. 

 

2. Rozpoznanie i charakterystyka stanu oraz funkcjonowanie środowiska 

2.1. Położenie administracyjne i użytkowanie terenu  

Gmina Skórzec jest gminą wiejską położoną we wschodniej części województwa mazowieckiego w powiecie 

siedleckim. Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębach ewidencyjnych Trzciniec (ok. 63,3 ha – 72,9%) i 

Żebrak (ok. 23,5 ha – 27,1%). Jego lokalizacja przedstawiona została na Rysunku nr 1 oraz Rysunku nr 2. 

Obszar objęty opracowaniem graniczy: 

 od północy z drogą polną, gruntami ornymi i zadrzewieniami, 

 od wschodu z drogą polną, łąkami, pastwiskami, gruntami ornymi, niewielkimi płatami zalesień znajdującymi się 

na krawędzi doliny Kostrzynia, 

 od południa z zarastającą drogą polną, gruntami ornymi i zadrzewieniami, zalesieniami, 

 od zachodu z gruntami ornymi, zadrzewieniami i zalesieniami. 

W centralnej części omawianego obszaru znajduje się ferma drobiu, na której znajdują się budynki związane z 

działalnością przedsiębiorstwa. Obrzeża obszaru to przede wszystkim grunty orne niskich i najniższych klas 

bonitacyjnych. Większość z nich jest obecnie nieużytkowana i porasta je charakterystyczna dla nieużytków 

roślinność zielna. Miejscami rosną drzewa i krzewy co świadczy o długoletnim zaprzestaniu użytkowania rolnego. 

Występują grunty leśne prywatne oraz znajdujące się w zarządzie Lasów Państwowych. Przez zachodnią część 

omawianego obszaru, mniej więcej równolegle do zachodniej granicy, przebiega droga asfaltowa łącząca 

miejscowości Żebrak i Trzciniec. Droga ta przecina północną i południową granicę omawianego obszaru. 

Wg mapy będącej załącznikiem do uchwały Radu Gminy Skórzec zdecydowanie dominujących użytkiem 

gruntowym są grunty orne, przede wszystkim V, VI i VIz klasy bonitacyjnej. 

Użytki gruntowe zostały przedstawione na Rysunku nr 3. 

Tabela 1. Zestawienie powierzchni użytków gruntowych i klas bonitacyjnych (na podstawie mapy będącej 
załącznikiem do uchwały Radu Gminy Skórzec). 

Klasa 
bonitacyjna 

Grunty orne Grunty leśne 
Grunty zabudowane i 

zurbanizowane 

Użytki rolne 
Nieużytki 

(N) 
Lasy (Ls) 

Tereny komunikacyjne 

Grunty orne (R) Pastwiska (Ps) 
Grunty rolne 

zabudowane (Br) 
Drogi (dr) 

 – – 2,29 ha 0,25 ha 3,69 ha 1,63 ha 

RIVb 1,53 ha – – – 0 ha – 

RV 24,39 ha 0,21 ha – – 3,65 ha – 

RVI 39,31 ha 1,31 ha – – 0,7 ha – 

RVIz 7,79 ha – – – – – 

RAZEM 73,02 ha 1,52 ha 2,29 ha 0,25 ha 8,04 ha 1,63 ha 
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2.2. Położenie fizycznogeograficzne, rzeźba terenu, budowa geologiczna 

Według regionalizacji fizycznogeograficznej Kondrackiego (2002 aktualizacja Solon i inni 2018), obszar 

opracowania położony jest w następujących jednostkach: 

megaregion: Pozaalpejska Europa Środkowa (3) 

prowincja: Niż Środkowoeuropejski (31) 

podprowincja: Niziny Środkowopolskie (318) 

makroregion: Nizina Południowopodlaska (318.9) 

mezoregion: Obniżenie Węgrowskie (318.93) 

 Wysoczyzna Żelechowska (318.95) 

Południowo zachodnia część obszaru opracowania znajduje się na Wysoczyźnie Żelechowskiej (318.95), a 

pozostała cześć, znaczniej większa, w Obniżeniu Węgrowskim (318.93). Obszar znajduje się w miejscu 

przejściowym o charakterze morenowym i równiny zalewowej. Teren wyraźnie opada w kierunku północnym oraz 

wschodnim. Wysokości bezwzględne w obszarze wynoszą od ok. 157 m n.p.m. na wschodzie do ok. 176 m n.p.m. 

na południowym zachodzie. 

Powierzchniowe warstwy geologiczne mają swoją genezę w czwartorzędzie i większość z nich związana jest ze 

Zlodowaceniem Warty. Najmłodsze są osady rzeczne w północno wschodniej części, które powstały w holocenie. 

Na przedmiotowym obszarze dominują piaski i żwiry wolnolodowcowe. W centralnej części pomiędzy piaskami i 

żwirami lodowcowymi i żwirami i piaskami moren martwego lodu występuje kem. Zagadnienia zostało 

przedstawione na Rysunku nr 4. 

 

2.3. Pokrywa glebowa 

Gleby 

Na obszarze objętym opracowaniem występują przede wszystkim gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne 

(Bw). Wytworzone są one z piasków luźnych i słabo gliniastych. Są niestrukturalne względnie bardzo słabo 

strukturalne, łatwo przewiewne i łatwo przepuszczalne, o słabo lub średnim stopniu kultury rolnej, bardzo lekkie i 

lekkie do uprawy mechanicznej, o zawartości próchnicy w warstwie uprawnej od 1,0 do 1,6% i odczynie dość 

zróżnicowanym od kwaśnego do słabo kwaśnego (pH waha się od 4,2 do 6,0). Gleby brunatne wyługowane 

występują na łagodnych wniesieniach. 

W zachodniej części obszaru występuje małe powierzchnie pokryte glebami bielicowymi i pseudobielicowmi (A). Są 

to ubogie gleby wytworzone na piaskach. Posiadają właściwości fizyczne i chemiczne zbliżone do gleb brunatnych 

wytworzonych z tych samych utworów. W odróżnieniu od gleb brunatnych wyługowanych gleby pseudobielicowe 

występują w bardziej płaskich częściach terenu i charakteryzują się właściwymi stosunkami wodnymi, a tylko 

nieznaczna ich część jest okresowo nadmiernie uwilgotniona lub okresowo podmokła. 

Przy północnej i wschodniej granicy obszaru opracowania występują wąskie pasy gleby murszowo mineralnych i 

murszowatych (M). Są to to gleby o słabym stopniu kultury rolnej, słabo strukturalne, łatwo przewiewne i łatwo 

przepuszczalne, bardzo lekkie i bardzo łatwe do uprawy mechanicznej. Zawartość próchnicy w warstwie uprawnej 

wynosi od 2,0-4,5%, odczyn jest najczęściej średnio kwaśny lub słabo kwaśny. Omawiane gleby występują w 

obniżeniach terenowych, najczęściej w sąsiedztwie użytków zielonych i większość z nich charakteryzuje się 

stosunkami wodnymi zbliżonymi do właściwych, a pozostała część jest okresowo podmokła. W centralnej części 

obszaru występują gleby o nie wykształconym profilu (RN) – rolniczo nieprzydatne. 
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Kompleksy przydatności rolniczej gleb 

Na zdecydowanie przeważającej części obszaru występuje kompleks 7 – żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy). W 

centralnej części obszaru występują gleby rolniczo nieprzydatne. Miejscami w zachodniej, północnej i wschodniej 

części spotykany jest kompleks 6 – kompleks żytni słaby oraz 9 – kompleks zbożowo-pastewny słaby. Śladowa 

powierzchnie zajmuje kompleks 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe. Zagadnienia zostało przedstawione na 

Rysunku nr 5. 

 

2.4. Wody powierzchniowe 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują wody powierzchniowe. Blisko granic obszaru położony jest 

całkowicie uregulowany ciek o nazwie Dopływ spod Czach. Płynie on równolegle do wschodniej granicy obszaru w 

odległości ok. 250-300 m. Jest to lewobrzeżny dopływ Kostrzyna, który również znajduje się w podobnej odległości 

od obszaru opracowania. 

 

2.5. Wody podziemne 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym (lata 2016-2021) podziałem wód podziemnych na jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny cała gmina Skórzec leży w jednostce 

nr 55 PLGW200055 o powierzchni 9395,7 km2. 

Cała gmina znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subniecka warszawska (nr 215) o 

powierzchni ok. 51000 km
2
. Do ustalenia położenia Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 

wykorzystano dane z Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG) prowadzonej przez Państwowy Instytut 

Geologiczny. 

 

2.6. Warunki klimatyczne 

Regionalizacja rolniczo-klimatyczna Gumińskiego (1951) lokalizuje gminę Skórzec w dzielnicy IX – Wschodnia. Wg 

regionalizacji klimatycznej Polski Okołowicza (1966) gmina Skórzec znajduje się w granicach Mazowiecko- 

Podlaskiego regionu klimatycznego. W nowszej regionalizacji Woś (1999) lokuje gminę Skórzec w regionie 

Podlasko-Poleskim (R XIX). Wg autora jest region, w którym porównaniu z pozostałymi, jest notowana najmniejszą 

liczb dni z pogodą umiarkowanie ciepłą. Region odznacza się również najmniejsza liczbą dni z pogodą 

umiarkowanie ciepłą z opadem. Częściej niż w innych występują dni z pogodą dość mroźną, słoneczną i bez 

opadu. 

Zgodnie z wynikami wieloletnich obserwacji meteorologicznych, średnia roczna temperatura powietrza na obszarze 

gminy wynosi około 7,4°C. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, ze średnią temperaturą 17,6 - 18,2°C. 

Najzimniejszy jest styczeń, którego średnia temperatura wynosi -4,3 - -4,9°C. Średnio w roku jest 131 dni z 

przymrozkami. Coraz częściej przymrozki odnotowuje się w maju i wrześniu. Dni mroźnych – z temperaturą poniżej 

0°C jest 52, natomiast dni o temperaturze poniżej -10°C jest 36. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 110. Okres 

wegetacyjny trwa 210 dni. Średnia roczna wilgotność względna powietrza wynosi 80%. Największa wilgotność 

występuje od listopada do marca z maksimum przypadającym na grudzień (89%). Najniższa jest wiosną i latem - w 

maju osiąga wartość 73%. Średnia roczna wartość zachmurzenia jest nieco niższa dla przeciętnej w kraju i wynosi 

6,8 stopnia pokrycia nieba. Największe zachmurzenie przypada na listopad i wynosi 8,4, a najmniejsze występuje 

w czerwcu i wrześniu (5,5 stopnia pokrycia nieba). Średnia roczna wysokość opadów atmosferycznych jest niska i 
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wynosi 553 mm. Najniższe opady notuje się w okresie od stycznia do kwietnia, kiedy wynoszą około 30 mm 

miesięcznie. Maksimum opadów przypada na lipiec, kiedy średnia miesięczna wynosi 80 mm. Na obszarze gminy 

przeważają wiatry zachodnie. Około 15% wiatrów pochodzi z tego kierunku. Częste są także wiatry południowo-

zachodnie i północno-zachodnie. Najrzadziej notowane są wiatry z kierunku północno-wschodniego. Średnia 

roczna prędkość wiatru wynosi 3,0 m/sek. Wiatry silne i bardzo silne występują rzadko i pochodzą z kierunku 

zachodniego. Zróżnicowanie przestrzenne warunków klimatycznych ściśle związane jest z ukształtowaniem terenu. 

W dolinach i obniżeniach terenu tworzą się zastoiska powietrza chłodnego i wilgotnego, częściej występują tu 

mgły. Lepsze warunki termiczno wilgotnościowe panują na południowo- wschodnich stokach wzgórz. Miejsca te są 

też lepiej przewietrzane (akapit z Ekofizjografia gminy Skórzec 2010). 

 

2.7. Przyroda 

2.7.1. Szata roślinna oraz biota grzybów i porostów 

Potencjalna roślinność naturalna 

Wg Regionalizacji geobotanicznej Polski (Matuszkiewicz 2008) obszar opracowania znajduje się na pograniczu 

dwóch jednostek geobotanicznych: E.3c.9.b Podokręg Wodyński i E.3c.10.g Podokręg Dolin Środkowego Liwca i 

Kostrzynia. 

prowincja: Środkowoeuropejska 

podprowincja: Środkowoeuropejska właściwa 

dział: Mazowiecki (E) 

kraina: Południowomazowiecko-Podlaska (E3) 

podkraina: Południowopodlaska (E3c) 

okręg: Kałuszyńsko-Wodyński (E.3c.9) okręg: Wysoczyzny Siedleckiej (E.3c.10) 

podokręg: Wodyński (E.3c.9.b) podokręg: Dolin Środkowego Liwca i Kostrzynia (E.3c.10.g) 

Wg Matuszkiewicza (2008) potencjalną roślinność naturalną obszaru stanowi przede wszystkim kontynentalny bór 

mieszany Querco-Pinetum, a na niewielkich fragmentach we wschodniej części gdzie teren opada w kierunku 

doliny Kostrzynia i występują gleby murszowe niżowy łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum  

Pod pojęciem potencjalnej roślinności naturalnej rozumie się hipotetyczny stan roślinności, opisany 

fitosocjologicznymi jednostkami zbiorowisk roślinnych, jaki mógłby być osiągnięty na drodze naturalnej sukcesji 

pierwotnej lub wtórnej, gdyby oddziaływania człowieka zostały wyeliminowane, a właściwa dla danego regionu 

roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska. 

Roślinność rzeczywista 

Aktualny obraz roślinności rzeczywistej jest wypadkową potencjału siedliska (warunki geologiczne, glebowe, 

geomorfologiczne, hydrologiczne), swoistego zróżnicowania procesów naturalnych oraz występowania różnych 

form presji antropogenicznej i ich nasilenia. Wpływ na aktualną formę szaty roślinnej omawianego obszaru miała i 

ma przede wszystkim działalność człowieka. 

Zbiorowiska leśne i zaroślowe 

Zbiorowiska leśne reprezentowane są przede wszystkim przez stosunkowo młode (do ok. 50 lat) nasadzenia sosny 

zwyczajnej (Pinus sylvestris) i brzozy brodawkowatej (Betula pendula). Ich struktura oraz skład gatunkowy są 

uproszczone (zbiorowiska zastępcze). Tylko najstarsze płaty w wieku ok. 50 lat, w których podszycie pojawiają się 
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spontaniczne odnowienia dębu szypułkowego (Quercus robur), nawiązują do fitocenoz potencjalnych takich jak 

kontynentalne bory mieszany Querco-Pinetum. 

Zbiorowiska muraw 

W północno centralnej części obszaru, w obrębie siedlisk piaszczystych na których zaprzestano rolniczego 

użytkowania, wykształciły się murawy napiaskowe (klasa Koelerio glaucae-Corynephoretea canescentis). 

Nawiązują one do zespołu Corynephorion canescentis (śródlądowe, subatlantyckie murawy szczotlichowe). 

Fragmenty przylegające do ściany lasy ulegają sukcesji. Pokryte są luźnym nalotem siewek sosny zwyczajnej oraz 

brzozy brodawkowatej, a miejscami także osiki (Populus tremula) i czeremchy amerykańskiej (Prunus serotina). Na 

murawach punktowo występują objęte ochroną częściową kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium). 

Roślinność synantropijna 

Areał tych fitocenoz obejmuje obszary pól uprawnych, ugorów, nieużytków i terenów silnie przeobrażonych przez 

człowieka (tereny zabudowy produkcji zwierzęcej, drogi, zręby itp.). Roślinnością spontaniczną są tu wybitnie 

synantropijne fitocenozy zbiorowiska chwastów segetalnych i ruderalnych z klas Stellarietea mediae, Artemisietea, 

Agropyretea intermedio-repentis. 

Zbiorowiska synantropijne budowane przez jedno i dwuletnie gatunki roślin zielnych, rozpoczynające zarastanie 

terenów ruderalnych (związek Sisymbrion), powstałych po niedawnych zaburzeniach. W toku dalszej sukcesji 

zastępowane są przez nitrofilne zbiorowiska wysokich bylin. 

Wzdłuż dróg występują zbiorowiska ruderalne utworzone m. in przez: bylice pospolitą Artemisia vulgaris, bylicę 

polną (Artemisia campestris), cykorię podróżnik (Cichorium intybus), wiesiołki (Oenothera sp.), żmijowca 

zwyczajnego (Echium vulgare,), krwawnik pospolity (Achillea millefolium). 

Zbiorowiska synantropijne charakteryzują się znaczącym udziałem gatunków obcych: konyza kanadyjska (Erigeron 

canadensis), nawłoć olbrzymia (Solidago gigantea). Miejscami są one gatunkami dominującymi. 

Na omawianym obszarze nie występują siedliska przyrodnicze w rozumieniu Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 

21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywa 

Siedliskowa, ani inne cenne w skali kraju czy regionu fitocenozy  

Szata roślinna przedmiotowego obszaru wykazuje przeciętne walory przyrodnicze. Tworzą ją pospolite i szeroko 

rozpowszechnione w naszym kraju gatunki roślin i zbiorowiska roślinne, charakterystyczne dla mozaiki gruntów 

ornych, nieużytków i stosunkowo młodych lasów. Znaczny udział mają gatunki obcego pochodzenia np. nawłoć 

późna i konyza kanadyjska. Najcenniejszym akcentem są wyżej wymienione częściowo chronione kocanki 

piaskowe. 

 

2.7.2. Fauna 

Ze względu na brak wód powierzchniowych na omawianym obszarze nie występują gatunki zwierząt ściśle 

związane ze środowiskiem wodnym (np. ryby). Sąsiedztwo doliny Kostrzyna sprawia, że okresowo mogą się 

pojawiać zwierzęta dwuśrodowiskowe np. niektóre gatunki płazów. 

Faunę przedmiotowego obszaru stanowią przede wszystkim zwierzęta lądowe związane z suchymi i mało 

urodzajnymi terenami rolniczymi i leśnymi, a także gatunki synantropijne towarzyszące człowiekowi (występujące 

na terenach zabudowanych). 

Bezkręgowce 

Bezkręgowce to szeroka grupa organizmów. Pomimo uproszczonej struktury przyrodniczej obszaru ich zespół 

może liczyć nawet kilkaset gatunków i być reprezentowany przez następujące grupy: nicienie (Nematoda), 
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pierścienice (Annelida), pajęczaki (Arachnida), wije (Myriapoda), owady (Insecta), ślimaki (Gastropoda). Do 

najlepiej poznanych należą owady. Warto nadmienić, że na przedmiotowym obszarze mogą występować pospolite 

gatunki trzmieli (Bombus), które w Polsce objęte są ochroną częściową: trzmiel gajowy (Bombus lucorum), trzmiel 

ziemny (Bombus terrestris), trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius), trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum) i trzmiel 

rudy (Bombus pascuorum). Spośród chronionych częściowo bezkręgowców z dużym prawdopodobieństwem może 

występować również ślimak winniczek (Helix pomatia). 

Płazy i gady 

Na omawianym obszarze nie występują atrakcyjne siedliska dla płazów. Jednak ze względu na sąsiedztwo doliny 

Kostrzyna epizodyczne występowanie płazów jest możliwe i dotyczy w szczególności pospolitych gatunków, które 

potrafią spędzać długie okresy czasu poza środowiskiem wodnym: ropucha szara (Bufo bufo) i żaba trawna (Rana 

temporaria). Z kolei mozaika terenów leśnych i nieużytkowanych gruntów rolnych na suchym piaszczystym podłożu 

jest odpowiednim środowiskiem dla jaszczurki zwinki (Lacerta agilis). Wymienione gatunki płazów i gadów są w 

Polsce objęte ochroną częściową. 

Ptaki 

Na omawianym obszarze można wydzielić kilka typów siedlisk, które są zasiedlone przez charakterystyczne dla 

nich gatunki ptaków. Awifauna lęgowa może składać się z ok. 35-40 gatunków: 

 tereny synantropijne (zabudowane) wraz z roślinnością towarzyszącą: sierpówka (Streptopelia decaocto), 

grzywacz (Columba palumbus), wróbel (Passer domesticus), mazurek (Passer montanus), pliszka siwa 

(Motacilla alba), oknówka (Delichon urbicum), dymówka (Hirundo rustica), kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 

 użytkowane i nieużytkowane grunty rolne z roślinnością zielną: bażant (Phasianus colchicus), gąsiorek (Lanius 

collurio), potrzeszcz (Emberiza calandra), skowronek (Alauda arvensis), łozówka (Acrocephalus palustris) 

 nieużytkowane grunty rolne we wczesnym stadium sukcesji leśnej oraz pojedyncze drzewa: dzwoniec (Chloris 

chloris), makolągwa (Linaria cannabina), piecuszek (Phylloscopus trochilus), cierniówka (Sylvia communis), 

piegża (Sylvia curruca), ortolan (Emberiza hortulana), trznadel (Emberiza citrinella), szczygieł (Carduelis 

carduelis), kulczyk (Serinus serinus), kwiczoł (Turdus pilaris) 

 tereny leśne: myszołów (Buteo buteo), uszatka (Asio otus), dzięcioł duży (Dendrocopos major), wilga (Oriolus 

oriolus), sójka (Garrulus glandarius), kruk (Corvus corax), zięba (Fringilla coelebs), czubatka (Lophophanes 

cristatus), modraszka (Cyanistes caeruleus), bogatka (Parus major), pierwiosnek (Phylloscopus collybita), 

kapturka (Sylvia atricapilla), szpak (Sturnus vulgaris), muchołówka szara (Muscicapa striata), pleszka 

(Phoenicurus phoenicurus), śpiewak (Turdus philomelos), kos (Turdus merula), świergotek drzewny (Anthus 

trivialis), lerka (Lullula arborea), zaganiacz (Hippolais icterina), kukułka (Cuculus canorus) 

Ssaki 

Ssaki są zróżnicowaną grupą zwierząt i zasiedlają szerokie spektrum środowisk. Na przedmiotowym terenie można 

spotkać szeroko rozpowszechnione nizinne gatunki ssaków występujące w krajobrazie leśnym, rolniczym oraz w 

sąsiedztwie terenów zabudowanych: 

 tereny synantropijne (zabudowane) wraz z roślinnością towarzyszącą: zębiełek białawy (Crocidura leucodon), 

mysz domowa (Mus musculus), szczur wędrowny (Rattus norvegicus), kuna domowa (Martes foina) 

 tereny leśne oraz użytkowane i nieużytkowane grunty rolne: ryjówka aksamitna (Sorex araneus), zając szarak 

(Lepus europaeus), wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris), nornica ruda (Myodes glareolus), mysz polna 

(Apodemus agrarius), mysz leśna (Apodemus flavicollis), mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus), lis pospolity 

(Vulpes vulpes), jenot (Nyctereutes procyonoides), borsuk (Meles meles), kuna leśna (Martes martes), tchórz 
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zwyczajny (Mustela putorius), gronostaj (Mustela erminea), łasica łaska (Mustela nivalis), dzik (Sus scrofa), 

jeleń szlachetny (Cervus elaphus), łoś (Alces alces), sarna (Capreolus capreolus) 

 wszystkie występujące siedliska: kret (Talpa europaea), jeż wschodni (Erinaceus roumanicus), nornik zwyczajny 

(Microtus arvalis) 

Oprócz wyżej wymienionych gatunków ssaków lądowych na omawianym obszarze mogą występować gatunki 

nietoperzy (Chiroptera). 

 

2.8. Lasy i gospodarka leśna 

Wg Banku Danych o Lasach na obszarze objętym opracowaniem jest 15 wydzieleń leśnych, z których 3 znajdują 

się w zarządzie Nadleśnictwa Siedlce, a 15 jest prywatnych. Łącznie zajmują powierzchnię 21,2 ha z czego 3,69 

ha to lasy państwowe, a 17,51 ha prywatne. 

Występuje tylko jeden typ siedliskowy lasu – bór mieszany świeży (BMśw). Przeważa drzewostan – 20,21 ha, 

halizna zajmuje małą powierzchnię – 0,99 ha. W drzewostanie gatunkiem dominującym jest sosna zwyczajna – 

16,71 ha. Występuje tez brzoza brodawkowata – 3,29 ha i osika 0,21 ha. Wiek drzewostanów wynosi pomiędzy 7-

59 lat. Wydzielenia leśne przedstawione są na Rysunku nr 6. 

 

2.9. Korytarze ekologiczne 

Korytarze ekologiczne nie są w Polsce objęte ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), nie są więc obszarami chronionymi. Jednak ten sam akt 

prawny w art. 3 mówi, że cele ochrony przyrody są realizowane m.in. przez opracowywanie szlaków migracyjnych 

gatunków chronionych. 

Korytarze ekologiczne (migracyjne) należy, więc uznać za ważne narzędzie wspomagające ochronę przyrody w 

naszym kraju. Głównym celem sieci korytarzy migracyjnych (ekologicznych) jest przeciwdziałanie izolacji obszarów 

przyrodniczo cennych, umożliwienie migracji zwierząt i roślin w skali kraju i Europy oraz ochrona i odbudowa 

różnorodności biologicznej zarówno na obszarach Natura 2000, jak i innych terenach o dużej wartości 

przyrodniczej. 

W Polsce zagadnienie korytarzy ekologicznych było poruszane wielokrotnie (Różycka 1977, Liro 1998, 

Jędrzejewski i inni 2005). Przebieg korytarzy ekologicznych wg Jędrzejewskiego i innych z roku 2005, został 

uszczegółowiony i zaktualizowany w Instytucie Badań Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży w roku 2012. 

Koncepcję tej sieci wykorzystano w niniejszym opracowaniu. 

Cały omawiany obszar położony jest w granicach korytarza o znaczeniu krajowym Lasy Łukowskie KPnC-3B. 

Korytarz ten ma charakter leśny. Jest to korytarz łącznikowy pomiędzy trzema innymi: Dolina dolnego Bugu - 

Dolina dolnego Wieprza GKPnC-7 (korytarz główny), Lasy Łukowskie - Dolina Wieprza KPnC-3C (korytarz krajowy) 

i Lasy Łochowskie - Lasy Chotyłowskie KPnC-3A (korytarz krajowy). 

Prawdopodobnie podczas delimitacji wymienionej wyżej sieci korytarzy ekologicznych nie uwzględniano 

pojedynczych zabudowań oderwanych od zwartej zabudowy i w zasięgu korytarza ekologicznego znalazł się 

również całkowicie ogrodzony teren fermy drobiu znajdujący się w centrum obszaru objętego opracowaniem. Teren 

ten ze względu na wygrodzenie oraz zajęcie powierzchni gruntu przez budynki, drogi wewnętrzne i infrastrukturę 

towarzyszącą nie pełni obecnie funkcji korytarza ekologicznego. 
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Pozostała cześć obszaru opracowania ze względu na niezainwestowany, rolniczo-leśny charakter oraz łączność z 

innymi terenami otwartymi pełni funkcję korytarza ekologicznego. Położenie obszaru opracowania na tle korytarzy 

ekologicznych przedstawiono na Rysunku nr 7. 

 

2.10. Walory krajobrazowe 

Krajobraz obszaru objętego opracowaniem jest krajobrazem kulturowym. Należy go rozumieć jako przestrzeń 

ukształtowaną w wyniku działalności człowieka zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. W 

lokalnym krajobrazie wyraźnie odznaczają się następujące formy przestrzenne: 

 tereny otwarte związane z działalnością rolniczą w postaci gruntów ornych oraz nieużytków położonych na 

glebach mineralnych niskich klas bonitacyjnych, 

 tereny leśne w postaci nasadzonych drzewostanów sosnowych i brzozowych na glebach mineralnych niskich 

klas bonitacyjnych, 

 teren specjalistycznej produkcji zwierzęcej (10 kurników ściółkowego chowu drobiu, budynek socjalno-biurowy, 

silosy paszowe, zbiorniki na gaz płynny, infrastruktura techniczna). 

Wyróżniającymi się w krajobrazie elementami antropogenicznymi, które nie są ściśle związane z konkretną forma 

przestrzenną są: 

 asfaltowa drogą publiczną klasy zbiorczej Skórzec-Trzciniec, 

 gruntowe drogi wewnętrzne, 

 linia elektroenergetyczna średniego napięcia 15 kV. 

Natomiast elementami przyrodniczymi są rosnące pojedynczo drzewa i krzewy, również te wzdłuż dróg. 

Dominantami krajobrazowymi omawianego obszaru są najstarsze fragmenty lasów z najwyższym drzewostanem, 

wysokie rosnące pojedynczo drzewa oraz słupy elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV. 

Struktura lokalnego krajobrazu kształtuje się w wyniku: 

 działalności człowieka: 

o procesy inwestycyjne na terenie specjalistycznej produkcji zwierzęcej, 

o utrzymywanie infrastruktury np. koszenie poboczy dróg, usuwanie drzew i krzewów pod linią 

elektroenergetyczną 

o rolnicze użytkownie gruntów rolnych,  

o celowe zalesienia nieużytkowanych gruntów rolnych, 

 zaprzestania użytkowania: 

o odłogowanie gruntów ornych, które spontanicznie zarastają krzewami i drzewami. 

Krajobraz kulturowy omawianego terenu odznacza się przeciętnymi walorami krajobrazowymi. Ten typ krajobrazu 

jest szeroko rozpowszechniony w gminie Skórzec. 

 

2.11. Wartości kulturowe, zabytki i stanowiska archeologiczne 

Na podstawie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Skórzec (2013) ustalono, że na obszarze objętym opracowaniem oraz w jego najbliższej 

okolicy nie znajdują się obiekty zabytkowe oraz stanowiska archeologiczne. 
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3. Wskazanie i charakterystyka obszarów przestrzeni chronionej 

3.1. Udokumentowane złoża kopalin 

Wg danych (stan na dzień 2020.02.07) pochodzących z systemu MIDAS pobranych z Centralnej Bazy Danych 

Geologicznych (CBDG) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego PIG-PIB w 

granicach opracowania nie występują udokumentowane złoża kopalin. Najbliższy tego typu obiekt znajduje się w 

obrębie ewidencyjnym Żebrak w odległości ok. 750 m na zachód od granic obszaru objętego opracowaniem 

ekofizjograficznym. 

 

3.2. Obszary i tereny górnicze 

Wg danych (stan na dzień 2020.02.07) pochodzących z systemu MIDAS pobranych z Centralnej Bazy Danych 

Geologicznych (CBDG) Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego PIG-PIB w 

granicach opracowania nie występują obszary i tereny górnicze. Najbliższe tego typu obiekty znajdują się w 

obrębie ewidencyjnym Żebrak w odległości ok. 750 m na zachód od granic obszaru objętego opracowaniem 

ekofizjograficznym. 

 

3.3. Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi 

Na terenie całej gminy Skórzec nie występują osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi. Sytuację 

rozpoznano na podstawie Mapy osuwisk oraz obszarów predysponowanych do występowania ruchów masowych 

1:50000 w województwie mazowieckim (opracowanie kameralne PIG-PIB z 2007) oraz aplikacji SOPO (System 

Osłony Przeciwosuwiskowej). 

 

3.4. Tereny zalewowe 

Na terenie całej gminy Skórzec nie występują obszary na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia 

powodzi. Sytuację rozpoznano na podstawie aplikacji ISOK (Informatyczny System Osłony Kraju przed 

nadzwyczajnymi zagrożeniami). 

 

3.5. Strefy ochronne ujęć wód podziemnych 

Na obszarze objętym opracowanie nie występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych. 

Istniejąca ferma drobiu zaopatrywana jest w wodę z ujęcia własnego zlokalizowanego w zachodniej części 

zakładu. Zgodnie z dokumentacją ujęcia - wydajność godzinowa istniejącej studni wynosi 40,0 m
3
/godz. przy 

depresji s = 5,6 m. 

Ferma drobiu przyłączona jest również do wodociągu gminnego. Jest to awaryjne źródło wody do celów: 

produkcyjnych, socjalno-bytowych oraz przeciwpożarowych. 

Na terenie gminy Skórzec funkcjonują następujące urządzenia zaopatrujące w wodę: 

 Ujęcie wody w miejscowości Teodorów – dwie studnie o wydajności eksploatacyjnej otworu 18m
3
/h (stacja 

zmodernizowana kompleksowo w 2017 r. – stan bardzo dobry). 

 Ujęcie wody w miejscowości Grala-Dąbrowizna – dwie studnie o wydajności eksploatacyjnej otworu wynoszącej 

45m
3
/h. – (stacja wykonana w 2004 r. - stan dobry) 

http://baza.pgi.gov.pl/
http://baza.pgi.gov.pl/
http://baza.pgi.gov.pl/
http://baza.pgi.gov.pl/


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SKÓRZEC W CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI TRZCINIEC I ŻEBRAK, GMINA SKÓRZEC 

24 

 Ujęcie wody Czerniejew – dwie studnie o wydajności eksploatacyjnej otworu wynoszącej 80m
3
/h – (stacja 

wykonana w 2009 r. – stan dobry). 

 

3.6. Obszary i obiekty objęte ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.) określa (art. 6, ust. 1) 

następujące formy ochrony przyrody:  

1. parki narodowe; 

2. rezerwaty przyrody; 

3. parki krajobrazowe; 

4. obszary chronionego krajobrazu; 

5. obszary Natura 2000; 

6. pomniki przyrody; 

7. stanowiska dokumentacyjne; 

8. użytki ekologiczne; 

9. zespoły przyrodniczo-krajobrazowe; 

10. ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

W niniejszym rozdziale wymieniono oraz opisano obszary i obiekty chronione położone w sąsiedztwie obszaru 

objętego opracowaniem, gdyż nie występują tego typu obiekty. Przedstawiono je na Rysunku nr 8. Ochrona 

gatunkowa roślin, grzybów i zwierząt została opracowana w rozdziale 2.7 Przyroda. 

Pomniki przyrody. 

Najbliższej położone pomniki przyrody znajdują się w miejscowości Grala-Dąbrowizna i są to: dwa jesiony wyniosłe 

(grupa drzew) i jesion wyniosły (pojedyncze drzewo). Zlokalizowane są ok. 1250 m na północ od obszaru objętego 

opracowaniem. 

Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009 

Obszar położony w odległość ok. 900 na północny zachód od obszaru opracowania. Został wyznaczony 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.). Obszar posiada obowiązujący plan zadań ochronnych ustanowiony 

Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009 (Dz. Urz. Woj. Maz. 

2014 r. poz. 3830 z późn. zm.). 

Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Kostrzynia jest terenem chroniącym rzadkie i zagrożone w skali 

europejskiej gatunki ptaków, które znajdują tu optymalne siedliska bytowania, rozrodu i żerowania. Zajmuje ponad 

14 tys. ha, a o jego charakterze decydują przede wszystkim trwałe użytki zielone położone w dolinie rzecznej, 

dominujące na tym terenie. 

Obszar Natura 2000 Dolina Kostrzynia obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami 

stawów rybnych oraz otaczające ją lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. System cieków tworzy rzeka Kostrzyń oraz 

jej dopływy: Witówka, Witówka II (Trytwa) – dopływ Witówki, Witkówka (Kałuska), Gawroniec, Świdnica i Trybówka. 

Jest to obszar o dominujących funkcjach rolniczych z największym udziałem ekstensywnie użytkowanych łąk i 
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pastwisk. Lasy rozlokowane są przede wszystkim w trzech stosunkowo rozległych kompleksach, w których 

ustanowiono dwa rezerwaty przyrody: Florianów i Rogoźnica. 

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych, przedmiotami ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków 

Dolina Kostrzynia są następujące gatunki ptaków, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000: 

 Zielonka Porzana parva – ocena ogólna „C‖, liczebność 7-17 

 Derkacz Crex crex – ocena ogólna „C‖, liczebność 340-400 

 Rybitwa czarna Chlidonias niger – ocena ogólna „C‖, liczebność 40-50 

 Podróżniczek Luscinia svecica – ocena ogólna „C‖, liczebność 8 

 Dziwonia Carpodacus erythrinus – ocean ogólna ―C‖, liczebność 114-150 

 

3.7. Lasy ochronne 

Wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w 

nich gospodarki leśnej (Dz. U. 1992 Nr 67, poz. 337), na podstawie art.15 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o 

lasach (Dz. U. 2018 poz. 2129 z późn. zm.) za ochronne uznaje się lasy, które: 

1. chronią glebę przed zmywaniem lub wyjałowieniem, powstrzymują usuwanie się ziemi, obrywanie się skał lub 

lawin; 

2. chronią zasoby wód powierzchniowych i podziemnych, regulują stosunki hydrologiczne w zlewni oraz na 

obszarach wododziałów; 

3. ograniczają powstawanie lub rozprzestrzenianie się lotnych piasków; 

4. są trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu; 

5. stanowią drzewostany nasienne lub ostoje zwierząt i stanowiska roślin podlegających ochronie gatunkowej; 

6. mają szczególne znaczenie przyrodniczo-naukowe lub dla obronności i bezpieczeństwa Państwa; 

7. są położone: 

a. w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących 

ponad 50 tys. mieszkańców,  

b. w strefach ochronnych uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach 

uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 651 i 742),  

c. w strefie górnej granicy lasów. 

W gminie Skórzec występujące 2 rodzaje lasów ochronnych: 

 lasy wodochronne 

 lasy w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. Mieszkańców. 

Natomiast w granicach miejscowości Trzciniec i Żebrak nie występują lasy ochronne. 

 

3.8. Użytki rolne klas I-III 

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 1161, z późn. zm.) jako 

najcenniejsze definiuje użytki rolne klas I-III. Przeznaczenia takich gruntów na cele nierolnicze wymaga uzyskania 
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zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zgoda taka nie jest wymaga jeśli takie grunty spełniają łącznie 

następujące warunki: 

1. co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy; 

2. położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260 

oraz z 2017 r. poz. 624 i 820); 

3. położone są w odległości nie większej niż 50 metrów od drogi publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 

191); 

4. ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka 

odrębnych części. 

W granicach obszaru objętego opracowanie nie występują użytki rolne klas I-III. 

 

4. Jakość i źródła zagrożeń środowiska przyrodniczego - wskazanie i 

charakterystyka obszarów problemowych 

4.1. Obszary zagrożone uciążliwością akustyczną 

Zgodnie z polskimi przepisami ochroną akustyczną objęte są tzw. obiekty oraz tereny wrażliwe na hałas, dla 

których ustala się wartości dopuszczalne poziomu hałasu. Dopuszczalne wartości poziomów hałasu określa 

obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 

Wartości dopuszczalne określa się dla różnych rodzajów wskaźników: 

 LDWN i LN, wskaźniki stosowane do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem; 

 LAeqD i LAeqN, wskaźniki stosowane do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do 

jednej doby. 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB 

Drogi lub linie kolejowe
1
 

Pozostałe obiekty i działalność 
będąca źródłem hałasu 

LDWN 
przedział czasu 

odniesienia równy 
wszystkim dobom 

w roku 

LN 
przedział czasu 

odniesienia równy 
wszystkim porom 

nocy 

LDWN 
przedział czasu 

odniesienia równy 
wszystkim dobom 

w roku 

LN 
przedział czasu 

odniesienia równy 
wszystkim porom 

nocy 

1 
a) strefa ochronna „A‖ uzdrowiska 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

2 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży

2
* 

c) Tereny domów opieki społecznej 
d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego  
b) Tereny zabudowy zagrodowej 
c) Tereny rekreacyjno- wypoczynkowe

2
* 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 
mieszkańców

3
 

70 65 55 45 

Objaśnienia: 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1898571&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1563145&full=1
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2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w 

porze nocy* 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., 

można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów 

administracyjnych, handlowych i usługowych. 

W zależności od funkcji i przeznaczenia terenu lub obiektu oraz pory doby na obszarach tych muszą być 

zachowane określone wartości poziomu dźwięku. Art. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396, z późn. zm.) określa hałas, jako dźwięki o częstotliwości od 16 do 16000 Hz. 

Klasyfikacji otoczenia terenów inwestycji pod względem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

przeprowadza się na podstawie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W razie 

braku planu zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, klasyfikacji tej 

dokonuje się na podstawie faktycznego zagospodarowania i wykorzystywania terenu inwestycji oraz terenów 

sąsiednich. 

Do głównych źródeł hałasu tworzących klimat akustyczny obszaru opracowania należą: 

 Hałas komunikacyjny pochodzący przed wszystkim z drogi asfaltowej Skórzec-Trzciniec, 

 Hałas z fermy drobiu, 

 Hałas z terenów rolniczych pochodzący z pracujących maszyn rolniczych (hałas okresowy). 

Głównym hałasem komunikacyjnego są pojazdy samochodowe. Emisja hałasu podczas pracy pojazdów zależy od 

wielu czynników: 

 Prędkości ruchu – im większa prędkość ruchu tym hałas samochodowy większy, 

 Rodzaju i stanu technicznego nawierzchni jezdni, 

 Rodzaju ruchu – ruch płynny (jednostajny), ruch niejednostajny (w rejonie skrzyżowań, sygnalizacji świetlnych, 

przejść dla pieszych), 

 Rodzaju pojazdów samochodowych, 

 Struktury ruchu (liczby pojazdów lekkich i ciężkich), 

 Położenia drogi (droga na nasypie, w wykopie, w poziomie terenu) oraz ukształtowania terenu, 

 Rodzaj pokrycia terenu pomiędzy źródłem hałasu (drogą) a punktem obserwacji. 

Corocznie w ramach monitoringu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonuje na terenie 

województwa mazowieckiego pomiary poziomu hałasu. W latach 2015-2017 żaden z punktów pomiarowych nie 

znajdował się w gminie Skórzec oraz w jej pobliżu. 

W związku z planowaną przebudową dla fermy drobiu w roku 2015 sporządzono raport o oddziaływaniu na 

środowisko. Dokument ten zawiera analizy akustyczne, z których wynika: 

 Dla stanu istniejącego – w dniu 20.05.2015 r. zostały wykonane pomiary hałasu do środowiska dla istniejącej 

fermy, których wyniki nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, 

 Dla stanu docelowego (przebudowa fermy): 

o w otoczeniu obiektu (ferma drobiu) zlokalizowane są tereny leśne i rolne, 

o najbliższa zabudowa zagrodowa zlokalizowana jest w odległości ok. 600 m w kierunku południowym, 

o na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że ferma drobiu nie będzie powodować przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i będzie spełniać wymagania określone w rozporządzeniu 
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Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z 

późniejszymi zmianami 

Mapy akustyczne pochodzące z wyżej wspominanego raportu ooś przedstawione są na Rysunkach nr 10a-b. 

 

4.2. Obszary zagrożone zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego 

Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów środowiska, 

który jednocześnie decyduje o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin. Zły stan aerosanitarny powoduje 

pogorszenie zdrowia ludności, straty w środowisku, zwłaszcza w drzewostanie iglastym, a także wymierne straty 

gospodarcze. Stopień oddziaływania na środowisko zależy od wielu czynników oraz od odporności organizmów na 

zanieczyszczenia. 

Podział emitorów zanieczyszczeń: 

 powierzchniowe: zakłady przemysłowe, składowiska odpadów komunalnych, nawozy zwiewane z pól, 

ogrzewana indywidualnie z zabudowie jednorodzinnej mieszkaniowej, 

 punktowe: oczyszczalnie ścieków, gospodarstwa indywidualne, kominy, kotłownie lokalne, źródła energetyczne, 

 liniowe: pojazdy mechaniczne na szlakach komunikacyjnych. 

Podział związków chemicznych powodujących zanieczyszczenie atmosfery: 

 gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2 i SO3) i azotu, amoniak (NH3), fluor, 

węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne), a także ich chlorowe pochodne, fenole, pochodzące z wszystkich 

rodzajów emiterów, 

 cząstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, pochodzące głównie z kominów 

gospodarstw indywidualnych na wsiach i jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej w ośrodkach miejskich, pyły 

z produkcji cementu, pyły metalurgiczne, związki ołowiu, miedzi, chromu, kadmu i innych metali ciężkich 

pochodzące z zakładów przemysłowych, 

 kropelki cieczy, np. kwasów, zasad, rozpuszczalników pochodzących z zakładów przemysłowych. 

Stan jakości powietrza w obszarze opracowania ustalono na podstawie wyników monitoringu prowadzonego przez 

Wojewódzki Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opublikowanych w dokumentacji pn. Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie mazowieckim - Raport za rok 2017. Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396) wojewódzki inspektor ochrony środowiska co roku dokonuje oceny poziomów 

substancji w powietrzu w poszczególnych strefach za rok poprzedni zgodnie z przepisami zawartymi w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1032). Następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji 

odrębnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r. poz. 914) dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w 

ocenie strefę stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 

Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów imisyjnych dla poszczególnych 

zanieczyszczeń jest analizą wielkości stężeń za 2017 r. Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony 

zdrowia w 4 strefach województwa (aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka) 

dla 12 substancji: 
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 dwutlenku siarki - SO2, 

 dwutlenku azotu - NO2, 

 tlenku węgla - CO, 

 benzenu - C6H6, 

 pyłu zawieszonego PM10, 

 pyłu zawieszonego PM2,5, 

 ołowiu w pyle - Pb(PM10), 

 arsenu w pyle - As(PM10), 

 kadmu w pyle - Cd(PM10), 

 niklu w pyle - Ni(PM10), 

 benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10), 

 ozonu - O3, 

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin w 1 strefie (mazowieckiej) dla 3 substancji: 

 dwutlenku siarki - SO2, 

 tlenków azotu - NOx, 

 ozonu - O3 określonego współczynnikiem AOT40. 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, docelowego 

i celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). 

Tabela 3. Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego do klasyfikacji stref – ochrona zdrowia (na 
biało) i ochrona roślin (na szaro). 

Nazwa 
substancji 

Czas uśredniania 
stężeń 

Określone poziomy dla zanieczyszczeń 
Dopuszczalna częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 
kalendarzowym 

Termin 
osiągnięcia 
poziomów 

dopuszczalnych 
lub docelowych w 

powietrzu dopuszczalny docelowy długoterminowy 

Dwutlenek siarki 
(SO2) 

1-h 350 µg/m
3
 - - 24 razy 2005 

24-h 125 µg/m
3
 - - 3 razy 2005 

rok 
20 µg/m

3
 - - - 2003 

pora zimowa 

Dwutlenek azotu 
(NO2) 

1-h 200 µg/m
3
 - - 18 razy 2010 

rok 40 µg/m
3
 - - - 2010 

Tlenek węgla 
(CO) 

max dobowe ze 
stężeń 8-h 
kroczących 

10000 µg/m
3
 - - - 2005 

Benzen (C6H6) rok 5 µg/m
3
 - - - 2010 

Pył zawieszony 
PM 10 

24-h 50 µg/m
3
 - - 35 razy 2005 

rok 40 µg/m
3
 - - - 2005 

Pył zawieszony 
PM2,5 

rok 

25 µg/m
3
 dla 

fazy I 
- -  - 2015 

20 µg/m
3 
dla 

fazy II
*
 

- - - 2020 

Ołów (Pb) rok 0,5 µg/m
3
 - - - 2005 

Arsen (As) rok - 6 ng/m
3
 - - 2013 

Kadm (Cd) rok - 5 ng/m
3
 - - 2013 

Nikiel (Ni) rok - 20 ng/m
3
 - - 2013 

Benzo(a)piren rok - 1 ng/m
3
 - - 2013 

Ozon 

max dobowe ze 
stężeń 8-h 
kroczących 

- 120 µg/m
3
  - 25 razy 2010 

- - 120 µg/m
3
  - 2020 

wartość AOT40 
obliczana ze 
stężeń 1-h w 

okresie maj-lipiec 

  

18000 µg/m
3
xh 6000 µg/m

3
xh - 2010  

Tlenki azotu rok 30 µg/m
3
 - - - 2003 
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W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy stref: 

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

 klasa A  – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i 

poziomów docelowych, 

 klasa C  – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy 

docelowe. 

2. Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego. 

3. Dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II: 

 klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy II, 

 klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

Jakość powietrza określana jest na podstawie monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska Warszawa w punktach kontrolno-pomiarowych. Na terenie województwa mazowieckiego znajdują się 

23 stacje pomiarowe. W gminie Skórzec nie znajduje się żadna stacja pomiarowa. 

Cała gmina Skórzec (w tym obszar objęty opracowaniem) włączona została do tzw. „strefy mazowieckiej‖ (kod 

strefy PL1404). Należy uściślić, że strefa mazowiecka jest najrozleglejsza i najbardziej zróżnicowana (o 

największej liczbie mieszkańców) i pomimo wyłączenia głównych aglomeracji (warszawskiej, miasta Radom i 

Płock) zawiera w sobie duże uprzemysłowione miasta (Ostrołęka, Siedlce, Łomża, Kozienice), a także obszary 

wiejskie, pozbawione przemysłu. Tworzą ją więc obszary z centrami emisji zanieczyszczeń takimi jak np. 

elektrownie oraz tereny, gdzie niemal brak emitorów zanieczyszczeń. 

Tabela 4. Klasy jakości powietrza na terenie gminy Skórzec dotyczące kryteriów ochrony zdrowia. 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Symbol klasy dla obszaru strefy wg norm PL - strefa mazowiecka 

1 Dwutlenek siarki (SO2) 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

2 Dwutlenek azotu (NO2) 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

3 Tlenek węgla (CO) 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

4 Benzen (C6H6) 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

5 Pył zawieszony PM 10 C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe 

6 
Pył zawieszony PM2,5 – faza I C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe 

Pył zawieszony PM2,5 – faza II C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II 

7 Ołów (Pb) w pyle PM10 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

8 Arsen (As) w pyle PM10 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

9 Kadm (Cd) w pyle PM10 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

10 Nikiel (Ni) w pyle PM10 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

11 Benzo(a)piren C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe 

12 

Ozon (O3) – poziom docelowy C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe 

Ozon (O3) – poziom celu 
długoterminowego 

D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego 
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Tabela 5. Klasy jakości powietrza na terenie gminy Skórzec dotyczące kryteriów ochrony roślin. 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Symbol klasy dla obszaru strefy wg norm PL - strefa mazowiecka 

1 Dwutlenek siarki (SO2) 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

2 Dwutlenek azotu (NO2) 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

3 

Ozon (O3) – poziom docelowy 
A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów 
docelowych 

Ozon (O3) – poziom celu 
długoterminowego 

D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego 

Z powyższego zestawienia wynika, ze jakość powietrza w gminie Skórzec jest zadowalająca. Można było by uznać 

ją za dobrą gdyby nie fakt przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów 2,5 i 10 oraz benzo(a)pirenu. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony środowiska jako przyczyny przekroczeń podaje: komunikację, indywidualne paleniska 

domowe. W strefie mazowieckiej, do której należy gmina Skórzec, występują przekroczenia poziomów docelowych 

ozonu (celu długoterminowego). Ze względu na wielkość stężeń ozonu, strefa mazowiecka, zakwalifikowana 

została do klasy C i D2. Z uwagi na przekroczenia poziomu docelowego benzoalfapirenu B/a/P Sejmik 

Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 184/13 z 25 listopada 2013 r. określił program ochrony powietrza dla 

stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu. 

W 2017 roku Uchwałą nr 99/17 z 20 czerwca 2017 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego zaktualizował program 

ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy 

benzo(a)pirenu w powietrzu. Program dokonuje identyfikacji źródeł pochodzenia ozonu i benzoalfapirenu B/a/P w 

powietrzu, wskazuje podstawowe kierunki działań zmierzających do przywracania poziomu docelowego poziomu w 

powietrzu. Ze względu na przekroczenia poziomu docelowego ozonu Sejmik Województwa Mazowieckiego 

Uchwałą nr 138/18 z dnia 18 września 2018 r. określił program ochrony powietrza w celu osiągnięcia poziomu 

docelowego ozonu w powietrzu. Ustalenia programów są wiążące dla gminy Skórzec z uwagi na przynależność do 

strefy. 

Na obszarze gminy Skórzec znajdują się obszary przekroczeń normatywnych stężeń zanieczyszczeń (poziomów 

dopuszczalnych [w tym faza I] i docelowych) w strefach, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia lub 

zaktualizowania Programów Ochrony Powietrza (POP). Dotyczą one przekroczeń poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu w roku. Obejmują one obszar ok. 6,162 km
2
, zamieszkany szacunkowo przez 1819 osób. 

Przekroczenia te nie dotyczą obszaru objętego opracowaniem. Występują w następujących obrębach 

ewidencyjnych: Czerniejew, Dąbrówka-Ług, Dąbrówka-Stany, Dąbrówka-Wyłazy, Ozorów, Skórzec, Teodorów i 

Żelków. 

W związku z planowaną przebudową dla fermy drobiu w roku 2015 sporządzono raport o oddziaływaniu na 

środowisko. Dokument ten zawiera analizy emisji zanieczyszczeń do powietrza, z których wynika: 

 przeprowadzono analizę skumulowanego oddziaływania przedmiotowej rozbudowywanej fermy drobiu w 

miejscowości Trzciniec oraz sąsiedniej istniejącej Fermy drobiu w miejscowości Żebrak, 

 pod uwagę wzięto emisje z podstawowego procesu, jakim jest chów brojlerów w systemie ściołowym, emisje z 

procesów pomocniczych, takich jak okresowa praca agregatu prądotwórczego, emisje niezorganizowane 

związane przede wszystkim z transportem, napełnianiem zbiorników na gaz płynny oraz zbiornika na olej 

napędowy do agregatu prądotwórczego, napełnianie silosów paszowych, 

 na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że ferma drobiu nie będzie stanowiła zagrożenia dla 

środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych 

https://www.mazovia.pl/samorzad/sejmik/uchwaly-sejmiku/uchwala,2600,18413.html
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substancji w powietrzu, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w 

sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, 

 obliczenia stężeń substancji w powietrzu wykazały, iż w wyniku eksploatacji instalacji nie wystąpią oraz nie są 

prognozowane podczas normalnej pracy, przekroczenia obowiązujących wartości odniesienia w powietrzu w 

żadnym punkcie poza terenem przedmiotowej fermy. 

Izolinie częstości przekroczeń stężeń jednogodzinnych na terenie fermy drobiu dla dwóch wariantów planowanego 

przedsięwzięcia Rysunkach nr 11a-d. 

Izolinie skumulowanych stężeń średnich amoniaku sąsiadujących farm drobiu dla dwóch wariantów planowanego 

przedsięwzięcia przedstawione są na Rysunkach 12a-b. 

 

4.3. Obszary zagrożone promieniowaniem elektromagnetycznym 

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacja zmian prowadzona jest w województwie 

mazowieckim przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Na podstawie okresowych badan kontrolnych poziomów pól w środowisku prowadzony 

jest rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 

2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów na obszarze województwa wyznaczono 135 punktów pomiarowych dla trzyletniego 

cyklu pomiarowego, po 45 punktów każdego roku. W każdym z tych 45 punktów pomiary wykonuje się raz w roku 

kalendarzowym. W gminie Skórzec nie wyznaczono żadnego punktu pomiarowego. W zestawieniu do niniejszego 

opracowania wzięto pod uwagę pięć najbliżej zlokalizowanych punktów, które znajdują się w Siedlcach. 

Tabela 6. Wyniki pomiarów pół elektromagnetycznych dla punktów położonych najbliżej gminy Skórzec 
(natężenie składowej elektrycznej pola w [V/m] (0,1-3000) w [MHz]). 

Lp. Miejscowość 
Współrzędne 

2017 2016 2015 2014 2013 2012 
X (E) Y (N) 

Miasta i miejscowości poniżej 50 tys. mieszkańców 

1 Siedlce, Plac Generała Sikorskiego 22,277 52,168 1,55 – – 0,61 – – 

2 Siedlce, ul. Zdanowskiego przy dworcu PKP 22,272 52,163 – 1,43 – – 0,76 – 

3 Siedlce, ul. Starowiejska 36 22,291 52,167 – <0,2 – – <0,2 – 

4 Siedlce, ul. Monte Cassino 37 22,250 52,162 – <0,2 – – <0,2 – 

5 Siedlce, ul. Sokołowska róg Katedralnej 22,272 52,170 –  0,29 – – 0,73 

Analiza wyników pomiarów wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są 

mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się w 

przedziale od 7 V/m do 20 V/m). Poza pomiarami, w ramach monitoringu prowadzono bazę źródeł pół 

elektromagnetycznych (łącznie z pomiarami wokół nich, które zostały wykonane przez zarządzających i jednostki 

kontrolujące), znajdujące się na terenie województwa mazowieckie, mogących wpływać negatywne na środowisko. 

W żadnym wypadku pomiary nie wykazały przekroczeń w miejscach dostępnych dla ludność, czy tez 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowa. 

Przez południowo-centralną cześć obszary objętego opracowaniem przebiega linia średniego 15 kV (SN). Na 

terenie specjalistycznej produkcji zwierzęcej znajduje się kontenerowa stacja transformatorowa (SN/nn). 

Promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z wyżej wymienionych instalacji ( o napięciu 15kV i niższym) nie 

stanowi zagrożenia dla środowiska. 
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4.4. Obszary zanieczyszczeń wód powierzchniowych 

Na obszarze objętym opracowaniem nie znajdują się żadne wody powierzchniowe, natomiast obszar znajduje się 

w granicach zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) Kostrzyń od źródeł do Dopływu z Osińskiego 

RW2000232668418. W roku 2017 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 2016 poz. 1187) 

oraz wytycznych GIOŚ wykonał ocenę wyżej wymienione JCWP. 

Ocena JCWP Kostrzyń od źródeł do Dopływu z Osińskiego RW2000232668418: 

 Klasa elementów biologicznych – 4 (stan / potencjał słaby) 

 Klasa elementów hydromorfologicznych – 2 (stan / potencjał dobry) 

 Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1 - 3.5) – PPD (poniżej stanu / potencjału dobrego) 

 Klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (3.6) – 2 

(stan / potencjał dobry) 

 Klasyfikacja stanu / potencjału ekologicznego – słaby potencjał ekologiczny 

 Klasyfikacja stanu chemicznego – stan poniżej dobrego 

 Ocena stanu JCWP – zły stan wód 

 

4.5. Obszary zanieczyszczeń wód podziemnych 

Zgodnie z aktualnie obowiązującym (lata 2016- 2021) podziałem wód podziemnych na jednolite części wód 

podziemnych (JCWPd) opracowanym przez Państwowy Instytut Geologiczny obszar opracowania położony jest w 

jednostce nr 55 PLGW200055.  

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie jego 

zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 

podejmowanych działań ochronnych związanych z osiągnieciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez 

Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). 

W poniższej tabeli znajdują się oceny jakości wód w jednostce nr 55 na przestrzeni ostatnich lat. 

Tabela 7. Zestawienie ocen jakości wód w punktach badawczych jednostki nr 55 PLGW200055. 

Lp. 
Nr 

otworu 
X (PUWG 

1992) 
Y (PUWG 

1992) 
Miejscowość Powiat Stratygrafia 

Charakter 
punktu 

Głębokość do stropu 
warstwy wodonośnej [m] 

Klasa wody 

2016 2017 

1 17 691279,15 504577,64 Pniewnik węgrowski Q S 3,3 II III 

2 23 678128,98 507588,32 Kąty Czernickie wołomiński Q N 55,0 II  

3 824 751033,58 498262,37 Łysów siedlecki Q N 11,4 III  

4 1020 675202,48 532800,52 Brańszczyk wyszkowski Q N 55,3 II  

5 1451 689912,60 545747,64 Nagoszewo ostrowski Q S 2,3 III  

6 1452 678227,24 521719,64 Kaliska węgrowski Q S 0,9 III
1
 (pH)  

7 1456 714792,60 544405,95 Pętkowo Wielkie ostrowski Q S 1,3 III  

8 1484 710887,49 555587,74 Stara Ruskołęka ostrowski Q N 1,8 III
1
 (NH4)  

9 1507 729492,26 544294,93 Boguty - Pianki ostrowski Q N 35,0 III III 

10 1927 700551,70 506563,25 Zawady węgrowski PgOl N 123,0 II  

11 2263 690674,53 505922,21 Leśniki węgrowski Q N 34,0 II II 

12 2264 698219,77 512239,25 Turna węgrowski Q N 44,0 III  

Oznaczenia do tabeli: 

 Q – poziom wodonośny z czwartorzędu, PgOl – Paleogen – oligocen, 

 S – wody o zwierciadle swobodnym, N – wody o zwierciadle napiętym, 
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 II – wody dobrej jakości, III – wody zadowalającej jakości, 

 
1 
– ocena dokonana z wykluczeniem wskaźników pochodzenia geogenicznego, 

 NH4 – jon amonowy, pH – ilościowa skala kwasowości i zasadowości roztworów. 

Zgodnie z definicją umieszczoną w RDW dobry stan wód podziemnych oznacza stan osiągnięty przez część wód 

podziemnych, jeżeli zarówno jej stan ilościowy, jak i chemiczny jest określony, jako co najmniej „dobry‖. RDW w 

art. 4 przewiduje dla wód podziemnych następujące główne cele środowiskowe: 

 Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, 

 Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód podziemnych, 

 Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód podziemnych, 

 Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia 

każdego zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka. 

Dla spełnienia wymogu niepogarszania stanu części wód, dla części wód będących, w co najmniej dobrym stanie 

chemicznym i ilościowym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego stanu. 

 

4.6. Obszary degradacji lasów 

Na terenie objętym opracowanie nie występują lasy trwale uszkodzone przez przemysł w rozumieniu 

Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w 

nich gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 67, poz. 337). 

 

4.7. Obszary nie nadające się do dalszego rolniczego wykorzystania 

Tereny nienadające się do dalszego rolniczego wykorzystania to najczęściej obszary po wyrobiskach 

poeksploatacyjnych. Podlegają one samoistnej renaturyzacji poprzez zadarnienie, zakrzewienie i zalesienie lub 

zostają naturalnie przekształcone w zbiorniki wodne poprzez wypełnienie opadową lub przesiąkającą wodą. 

Kolejnymi obszarami nienadającymi się do rolniczej eksploatacji są składowiska odpadów. Obszarami 

nienadającymi się do dalszego rolniczego wykorzystania są także grunty rolne klasy bonitacyjnej VI. 

Na obszarze objętym opracowaniem, szczególnie w centralnej części, dominują grunty orne klasy VI – najsłabsze i 

klasy VIz – najsłabsze, trwale za suche. Grunty te są słabe, wadliwe i zawodne, plony uprawianych na nich roślin 

są bardzo niskie i niepewne. Zdecydowanie lepiej nadają się pod zalesienie niż pod uprawę rolną. Na obrzeżach 

obszaru występują grunty orne klasy bonitacyjnej V – słabe, które również posiadają niską przydatność rolniczą. 

Użytki gruntowe zostały przedstawione na Rysunku nr 3, a kompleksy przydatności rolniczej gleb na Rysunku nr 4. 

 

4.8. Obszary zdegradowane przez przemysł 

Tereny poprzemysłowe definiuje się, jako nieruchomość, zespół lub część nieruchomości, na którą składają się 

powierzchnia ziemi oraz naturalne i sztuczne pokrycie powierzchni ziemi, w tym roślinność, przyroda nieożywiona, 

nieużytkowane obiekty budowlane i infrastruktura techniczna. W granicach obszaru opracowania nie występują 

obszary poprzemysłowe – zdegradowane przez przemysł. 
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4.9. Obszary zagrożone poważnymi awariami, w tym awariami przemysłowymi 

Ferma drobiu Trzciniec Tomasz Pióro (adres Trzciniec 160, 08-114 Skórzec), znajdująca się na obszarze objętym 

opracowaniem, zgodnie z kryteriami ilościowo-jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 

dna 29 stycznia 2016 w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, 

decydujących i zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz. U. 2016r., poz. 138) zalicza się do zakładów od zwiększonym ryzyku wystąpienia poważniej 

awarii przemysłowej (ZZR). Zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do ZZR wynika z łącznej ilości gazu płynnego jaka 

jest magazynowana na jego terenie. Aktualnie na terenie fermy znajduje się 20 zbiorników na gaz płynny do 

ogrzewania kurników (8 po 6,7 m
3
 i 12 po 6400 m

3
) oraz 1 zbiornik wykorzystywany na potrzeby budynku socjalno-

biurowego (4,8 m
3
). Po rozbudowie fermy o 13 kurników docelowo ilość zbiorników ma wynosić 45 o pojemności 

6,4 m
3
 każdy i 1 o pojemności 4,8 m

3
 

Dla fermy drobiu która znajduje się ta obszarze objętym miejscowym planem opracowane są następujące 

dokumentacje: 

 Program zapobiegania poważnym awariom – Ferma Trzciniec gmina Skórzec. 2011 – aktualizacja 2017 r. 

 Ocena zagrożenia wybuchem dla: Ferma drobiu Tomasz Pióro Trzciniec 160 08-114 Skórzec. Listopad 2018. 

Siedlce 

 Operat przeciwpożarowy – warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji do chowu drobiu o łącznej docelowej 

liczbie stanowisk 988000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Trzciniec 160 gm. Skórzec. Styczeń 2019. 

Trzciniec 

 Określenie bezpiecznych odległości dla zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przesyłowej – Ferma drobiu Tomasz Pióro zlokalizowanego w miejscowości Trzciniec 160, gm. Skórzec (dz. O 

nr ewid. 20-1714). Trzciniec. Styczeń 2020 

Na ich podstawie przytoczono poniższe informacje. 

Maksymalna teoretyczna ilość gazu płynnego (jeśli wszystkie zbiorniki będą zapełnione maksymalnie czyli do 85% 

swojej objętości) jaka może znajdować się na terenie fermy to: 

 aktualnie 150,96 m
3
 (ze zbiorników 6,7 m

3
 – 45,56 m

3
, ze zbiorników 6,4 m

3
 – 65,28 m

3
, ze zbiornika 4,85 m

3
 – 

4,12 m
3
, z autocysterny dostarczającej gaz 36 m

3
 (ilość gazu w autocysternie)), 

 docelowo 284,92 m
3 

(ze zbiorników 6,4 m3 – 244, 8 m3, ze zbiornika ze zbiornika 4,85 m
3
 – 4,12 m

3
, z 

autocysterny dostarczającej gaz 36 m
3
 (ilość gazu w autocysternie)). 

W fermie istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia poważną awarią przemysłową o charakterze zagrożenia 

pożarowego i/lub wybuchowego. Na możliwość powstania i rozwoju sytuacji awaryjnej mogą mieć wpływ: 

a) Przyczyny zdarzeń pierwotnych 

- Niewłaściwa konserwacja 

- Zastosowanie niewłaściwych lub nieodpowiednich procedur obsługi instalacji 

- Nieodpowiednie informowanie 

- Nieodpowiednia obsada personelu realizującego zadania 

- Błędy w zarzadzaniu i niewystarczające rozwiązania organizacyjne 

- Inne niedociągnięcia organizacyjne dotyczę bezpieczeństwa 

b) Bezpośrednie przyczyny zdarzeń awaryjnych 
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- Niewłaściwe działanie operatora, błędu ekipy konserwującej lub innego personelu 

- Niesprawne urządzenia lub instalacja 

- Nieodpowiednia kontrola 

- Niewłaściwy system monitoringu 

- Czynniki zewnętrzne (ekstremalne zjawiska przyrodnicze, wyładowania atmosferyczne, sabotaż itp.) 

c) Instalacja w niebezpiecznym stanie awaryjnym 

- Niewłaściwe trendy w warunkach eksploatacji 

- Uszkodzenie w wyniku eksploatacji lub prac konserwacyjnych 

- Nieplanowane otwarcie instalacji 

d) Eskalacja zdarzeń 

- Nieodpowiednie reagowanie 

- Pogorszenie sytuacji w wyniku wybuchu 

- Eskalacja w wyniku pożaru 

- Nieskuteczność środków zaradczych po uwolnieniu 

- Niewystarczające działania interwencyjne 

Na terenie fermy zidentyfikowano następujące źródła zapłonu: 

1. Gorące powierzchnie. 

Urządzenia elektryczne mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. W przypadku urządzeń w wykonaniu 

przeciw wybuchowym, maksymalna temperatura powierzchni deklarowana jest przez producenta. 

2. Otwarty ogień. 

Płomienie, nawet bardzo małe, są jedynym z najbardziej efektywnych źródeł zapłonu. 

3. Iskry wytwarzane mechanicznie. 

W wyniku tarcia, cięcia, procesów spawania, może nastąpić wytwarzanie iskry, będącej wynikiem energii 

używanej w procesie. Jeżeli cząstki te zawierają substancje zdolne do utleniania (żelazo, stal) mogą one ulegać 

procesowi utleniania, osiągając przez to wyższe temperatury. Cząstki takie (iskry) mogą zapalać palne gazy i 

pary oraz inne materiały palne. 

4. Urządzenia elektryczne. 

Wewnątrz urządzeń elektrycznych lub przy użytkowania instalacji w wykonaniu przeciwwybuchowym może 

dojść do wytworzenia iskry elektrycznej. 

5. Elektryczność statyczna 

W określonych warunkach wyładowania elektryczności statycznej mogą powodować zapłon. Wyładowanie 

naładowanych, izolowanych części przewodzących łatwo może prowadzić do wytworzenia iskier zapalających. 

W przypadku naładowanych elementów wykonanych z materiałów nieprzewodzących, możliwe jest wystąpienie 

wyładowań szopiastych. 

6. Uderzenie pioruna. 

Jeżeli uderzenie pioruna nastąpi w atmosferze wybuchowej, zawsze dojdzie do jej zapłonu. Istnieje również 

możliwość zapłonu ze względu na wysokie temperatury osiągane przez elementy przewodzące wyładowanie. W 

miejscu uderzenia pioruna płyną silne prądy, które mogą tworzyć iskry w jego sąsiedztwie. Nawet bez uderzenia 

pioruna, burze mogą powodować indukowane wysokie napięcie. 
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Tabela 8. Poziom ryzyka wystąpienia zapłonu. 

Lp. Źródło zapłonu Prawdopodobieństwo zapłonu Ostrość konsekwencji  Poziom ryzyka 

1 
Gorące 
powierzchnie 

Wyjątkowe – częstość ≤ 10
˄
(-6) 

Ciężkie – poważne 
obranie, poważne 
choroby zawodowe lub 
znaczne zniszczenie 
instalacji. 

C – poziom średni. 
Zwykle wymaga podjęcia działań obniżających 
poziom ryzyka, jednak zakres działań będzie 
mniejszy. W przypadku poziomu C, podęcie działań 
organizacyjnych jest zwykle wystarczające. 

2 Otwarty ogień 
Rzadkie – częstość na rok 10

˄
(-4) - 

10
˄
(-6) 

Lekkie – minimalne 
obrażenia, choroby 
zawodowe lub 
uszkodzenia instalacji. 

D – ryzyko niskie. 
Akceptowalne, nie ma konieczności podejmowania 
działań korygujących. 

3 
Iskry 
wytwarzane 
mechanicznie 

Rzadkie – częstość na rok 10
˄
(-4) - 

10
˄
(-6) 

Poważne – drobne 
obrażenia, choroby 
zawodowe lub niewielkie 
uszkodzenia instalacji. 

C – poziom średni. 
Zwykle wymaga podjęcia działań obniżających 
poziom ryzyka, jednak zakres działań będzie 
mniejszy. W przypadku poziomu C, podęcie działań 
organizacyjnych jest zwykle wystarczające. 

4 
Urządzenia 
elektryczne 

Wyjątkowe – częstość ≤ 10
˄
(-6) 

Ciężkie – poważne 
obranie, poważne 
choroby zawodowe lub 
znaczne zniszczenie 
instalacji. 

C – poziom średni. 
Zwykle wymaga podjęcia działań obniżających 
poziom ryzyka, jednak zakres działań będzie 
mniejszy. W przypadku poziomu C, podęcie działań 
organizacyjnych jest zwykle wystarczające. 

5 
Elektryczność 
statyczna 

Rzadkie – częstość na rok 10
˄
(-4) - 

10
˄
(-6) 

Ciężkie – poważne 
obranie, poważne 
choroby zawodowe lub 
znaczne zniszczenie 
instalacji. 

B – poziom średni. 
Zwykle wymaga podjęcia działań obniżających 
poziom ryzyka, jednak zakres działań będzie 
mniejszy. 

6 
Uderzenie 
pioruna 

Wyjątkowe – częstość ≤ 10
˄
(-6) 

Ciężkie – poważne 
obranie, poważne 
choroby zawodowe lub 
znaczne zniszczenie 
instalacji. 

C – poziom średni. 
Zwykle wymaga podjęcia działań obniżających 
poziom ryzyka, jednak zakres działań będzie 
mniejszy. W przypadku poziomu C, podęcie działań 
organizacyjnych jest zwykle wystarczające. 

Poziom ryzyka określono jako C (tolerowane). 

Największym potencjalnym zagrożeniem jednocześnie mogącym spowodować największe sutki będą: 

 Wyciek, odparowanie i zapłon gazu z autocysterny lub naziemnego zbiornika – wybuch chmury gazu, 

 Wybuch Bleve zbiornika autocysterny lub naziemnego zbiornika. 

Najbardziej prawdopodobnymi zdarzeniami są wybuchy i pożary będące skutkiem rozszczelnień w obrębie 

stanowisk przeładunkowych autocystern. Ryzyko ich powstania wynika głównie z błędów ludzkich, ale może także 

być związane z uszkodzeniami mechanicznymi instalacji. 

Tabela 9. Zbiorcze zestawienie zdarzeń dla stanowisk zbiorników magazynowych gazu płynnego. 

Zdarzenie 

Wartość 

Kategoria 
ryzyka 

Działania 
Potencjalne skutki 
zdarzenia, straty 

spowodowane przez 
zdarzenia 

Ekspozycja 
na 

zagrożenia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 
zdarzenia 

Wskaźnik 
poziomu 
ryzyka 

Wypływ gazowego 
propanu w wyniku 
uszkodzenia spoiny w 
płaszczu zbiornika w 
części gazowej 

7 
Szacowane straty duże. 

Ciężkie uszkodzenia ciała. 
Straty materialne 30-300 tys. 

zł. 

0,5 
Znikoma (raz 

w roku) 

0,1 
Tylko teoretycznie 

możliwe 10
-4
 

0,37 
Akceptowalne 
– wskazana 

kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

Okresowa 
kontrola stanu 
technicznego 

płaszcza 
zbiornika, 
monitoring 

stężenia gazu. 

Upust fazy gazowej 
propanu przez zawór 
bezpieczeństwa 

3 
Szacowane straty średnie. 

Absencja chorobowa. 
Straty materialne 3-30 tys. zł. 

1 
Minimalna 
(tylko kilka 

razy w roku) 

3 
Mało prawdopodobne, 

ale możliwe 1 

9 
Akceptowalne 
– wskazana 

kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

Konserwacja 
oraz 

sprawdzenie 
czujników 
szkolenia 
operatora. 

Wypływ ciekłego propanu 
wskutek otwartego 
zaworu na odwodnieniu 
zbiornika 

7 
Szacowane straty duże. 

Ciężkie uszkodzenia ciała. 
Straty materialne 30-300 tys. 

zł 

0,5 
Znikoma (raz 

w roku) 

1 
Tylko sporadycznie 

możliwe 10
-1
 

3,5 
Akceptowalne 
– wskazana 

kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

Okresowa 
kontrola stanu 
technicznego 

instalacji, 
monitoring 

stężenia gazu. 

Katastroficzne pęknięcie 
zbiornika wskutek pożaru 

40 
Szacowane straty 

0,5 
Znikoma (raz 

1 
Tylko sporadycznie 

20 
Małe – 

Ryzyko 
akceptowalne 
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zewnętrznego katastrofalne. 
Kika ofiar ludzkich. 

Straty materialne 10-30 mln zł. 

w roku) możliwe 10
-1
 potrzebna 

kontrola 

Wybuch gazu w wyniku 
wycieku po osiągnięciu 
koncentracji dolnej 
granicy wybuchu 

40 
Szacowane straty 

katastrofalne. 
Kika ofiar ludzkich. 

Straty materialne 10-30 mln zł. 

0,5 
Znikoma (raz 

w roku) 

1 
Tylko sporadycznie 

możliwe 10
-1
 

20 
Małe 

potrzebna 
kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

 

Tabela 10. Zbiorcze zestawienie zdarzeń dla stanowisk rozładunku cystern samochodowych. 

Zdarzenie 

Wartość 

Kategoria 
ryzyka 

Działania 
Potencjalne skutki 
zdarzenia, straty 

spowodowane przez 
zdarzenia 

Ekspozycja 
na 

zagrożenia 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia 
zdarzenia 

Wskaźnik 
poziomu 
ryzyka 

Wyciek gazu płynnego 
spowodowany 
uszkodzeniem urządzeń 
przeładunkowym. 

7 
Szacowane straty duże. 

Ciężkie uszkodzenia ciała. 
Straty materialne 30-300 tys. 

zł 

0,5 
Znikoma 

(raz w roku) 

0,5 
Możliwe do pomyślenia 

10
-2
  

1,75 
Akceptowalne 
– wskazana 

kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

Monitoring 
stężenia gazu. 

Przepełnienia zbiornika 
magazynowego 
wskutek awarii lub 
błędu ludzkiego. 

1 
Szacowane straty małe. 

Udzielenie pierwszej pomocy. 
Straty materialne <3 tys. zł. 

0,5 
Znikoma 

(raz w roku) 

1 
Tylko sporadycznie 

możliwe 10
-1
 

0,5 
Akceptowalne 
– wskazana 

kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

Kontrola stanu 
technicznego. 

Katastroficzne 
pęknięcie cysterny 
samochodowej lub 
zbiornika 
magazynowego 
wskutek pożaru 
zewnętrznego. 

40 
Szacowane straty 

katastrofalne. 
Kika ofiar ludzkich. 

Straty materialne 10-30 mln 
zł. 

0,5 
Znikoma 

(raz w roku) 

0,5 
Możliwe do pomyślenia 

10
-2
 

10 
Akceptowalne 
– wskazana 

kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

 

Wybuch gazu w wyniku 
wycieku po osiągnięciu 
koncentracji dolnej 
granicy wybuchowości. 

40 
Szacowane straty 

katastrofalne. 
Kika ofiar ludzkich. 

Straty materialne 10-30 mln 
zł. 

0,5 
Znikoma 

(raz w roku) 

0,2 
Praktycznie nie 

możliwe 10
-3
 

4 
Akceptowalne 
– wskazana 

kontrola 

Ryzyko 
akceptowalne 

 

W ramach analizy działania fermy opracowano reprezentatywne scenariusze dla awarii o charakterze pożaru i 

wybuchu, które odpowiadałaby najbardziej znaczącym skutkom awarii dla zakładu lub skutkom o dużym 

prawdopodobieństwie wystąpienia: 

 Duże rozszczelnienie zbiornika autocysterny lub zbiornika magazynowego, 

 Miejscowy pożar lub wybuch pożaru w małej przestrzeni. 

Dla przyczyn w postaci: katastroficznego rozerwania zbiorników z uwolnieniem całej zawartości oraz ciągłego 

wycieku poprzez otwór o średnicy ok. 50 mm
2
, jako typy awarii przyjęto następujące modułowe scenariusze: 

 Wybuch zbiornika w tzw. Procesie Bleve, 

 Pożar strumieniowy, 

 Pożar powierzchniowy. 

Po dokonaniu obliczeń określono strefy zagrożeń: 

 Zbiornik 6,7 m
3
 

o Wybuch Bleve 

- Promień kuli ognistej – 66 m 

- Czas trwania kuli ognistej – 6 s 

- Poziom promieniowania termicznego: 37,5 kW/m
2
 w odległości 79 m 

 12,5 kW/m
2
 w odległości 145 m 

 4 KW/m
2
 w odległości 256 m 
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o Eksplozja chmury par gazu 

- Nadciśnienie z eksplozji chmur par: 40 kPa nie zostanie osiągnięte 

 25 kPa w odległości 55 m 

 4 kPa w odległości 103 m 

o Obszar palności chmar par gazu 

- 100% dolnej granicy wybuchowości w odległości 66 m 

- 60% dolnej granicy wybuchowości w odległości 85 m 

- 10% dolnej granicy wybuchowości w odległości 207 m 

 Autocysterna 36 m
3
 

o Wybuch Bleve 

- Promień kuli ognistej – 66 m 

- Czas trwania kuli ognistej – 6 s 

- Poziom promieniowania termicznego: 37,5 kW/m
2
 w odległości 79 m 

 12,5 kW/m
2
 w odległości 145 m 

 4 KW/m
2
 w odległości 256 m 

o Eksplozja chmury par gazu 

- Nadciśnienie z eksplozji chmur par: 40 kPa w odległości 108 m 

 25 kPa w odległości 105 m 

 4 kPa w odległości 304 m 

o Obszar palności chmar par gazu 

- 100% dolnej granicy wybuchowości w odległości 92 m 

- 60% dolnej granicy wybuchowości w odległości 115 m 

- 10% dolnej granicy wybuchowości w odległości 246 m 

Na terenie fermy może przebywać jednocześnie 10 osób. Praca odbywa się w systemie 3 zmianowym. W związku 

z niską emisja gazów do otoczenia, ewentualne skutki wybuchu w odniesieniu do pracowników będą sprowadzały 

się przede wszystkim do narażenia na strumień cieplny towarzyszący spalaniu. 

Wpływ strumienia cieplnego na ciało człowieka: 

 1,2 kW/m
2
 – wartość referencyjna, strumień cieplny emitowany przez słonce w południe w lato, 

 2 kW/m
2
 – strumień świetlny powodujący ból po 1 minucie, 

 < 5 kW/m
2
 – ból po 15-20 s oraz uraz po 30 s, 

 6 > kW/m
2
 – silny ból po ok. 10 s., możliwa jedynie szybka ucieczka z miejsca ekspozycji, 

 12,5 kW/m
2
 – wysokie prawdopodobieństwo śmierci przy średnim czasie ekspozycji, wytrzymałość stalowej 

konstrukcji przy dłuższym czasie ekspozycji będzie wyraźnie niższa, co może skutkować zawaleniem, 

 25 kW/m
2
 – możliwość śmierci przy długotrwałym narażeniu, samozapłon drewna po długotrwałej ekspozycji, 

 35 kW/m
2
 – po 1 min. ekspozycji nastąpi samozapalenie drewna, wysokie prawdopodobieństwo śmierci przy 

długotrwałej ekspozycji. 
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Tabela 11. Prawdopodobieństwo poniesienia śmierci w przypadku ekspozycji na strumień cieplny o określonej 
wartości. 

Czas ekspozycji  
Prawdopodobieństwo śmierci [%] 

10 kW/m
2
 20kW/m

2
 30 kW/m

2
 

10 0 5 39 

20 1 53 93 

30 11 87 100 

40 31 97 100 

50 53 99 100 

60 71 100 100 

Spośród przedstawionych zdarzeń największymi skutkami charakteryzują się: 

 katastroficzne pęknięcie cysterny samochodowej wskutek pożaru zewnętrznego, 

 katastroficzne pęknięcie zbiornika wskutek pożaru zewnętrznego. 

Wszystkie potencjalne zdarzenia (awarie ) mieszczą się w kategoriach ryzyka akceptowalnego. 

Ze względu na zaliczenie istniejącej i projektowanej specjalistycznej produkcji zwierzęcej (ferma drobiu), 

oznaczonej w miejscowym planie symbolem 1RP, do zakładu zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej 

(ZZR) oraz obowiązku ustalenia w miejscowym planie bezpiecznej odległości od terenów sąsiednich sporządzono 

dokumentację: Określenie bezpiecznych odległości dla zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej 

awarii przesyłowej – Ferma drobiu Tomasz Pióro zlokalizowanego w miejscowości Trzciniec 160, gm. Skórzec (dz. 

O nr ewid. 20-1714). Trzciniec. Styczeń 2020. 

W wyżej wymienionej ekspertyzie określono: 

 Prawdopodobieństwo wystąpienia wybuchów katastroficznych powodowanych przez całą objętość zbiornika 

(takie jak BLEVE z Fireball czy duży VCE) jest w praktyce bardzo małe, co w efekcie powoduje, że ryzyko z 

nimi związane jest akceptowalne lub tolerowalne. Należy jednak uwzględnić przy wyznaczaniu bezpiecznych 

odległości dla zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

 Analizując wyniki symulacji, wykonanych przy użyciu programu ALOHA, wskazać należy, iż dla najbardziej 

niekorzystnego scenariusza – wybuchu BLEVE baterii pięciu zbiorników LPG o łącznej masie gazu 

wynoszące ok. 16 ton: 

o Zasięg strefy narażenia „A‖ (gęstość strumienia ciepła powyżej 37,5 kW/m
2
) wynosi 160 metrów od miejsca 

powstania wybuchu, w strefie tej dopuszcza się sytuowanie dróg gminnych, terenów rolniczych, 

nieużytków, 

o Zasięg strefy narażenia „B‖ (gęstość strumienia od 12,5 kW/m
2 

do 37,5 kW/m
2
) wynosi 227 metrów od 

miejsca powstania wybuchu, w strefie tej dopuszcza się sytuowanie linii kolejowych (w tym o znaczeniu 

państwowym), obiektów produkcyjnych i magazynowych oraz pozostałych rodzajów dróg publicznych w 

tym dróg krajowych), 

o Zasięg strefy narażenia „E‖ (gęstość strumienia poniżej 4 kW/m
2
 – przyjęto 3 kW/m

2
) wynosi 590 metrów 

od miejsca powstania wybuchu, poza zasięgiem tej strefy, czyli ok. 600 m od lokalizacji zbiorników z 

gazem LPG (granica zakładu o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii), dopuszcza się 

sytuowanie obiektów z najwyższej grupy wrażliwości, tj. np. obiekty ZL II, obiekty ZL I z pomieszczeniami, 

w których w jednym czasie może przebywać więcej niż 500 osób czy obiektów zamieszkania zbiorowego 

(ZL V) o liczbie miejsc noclegowych powyżej 200. 
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W miejscowym planie przyjęto odległość 230 m od granic terenu 1RP jako odległość bezpieczną dla terenów 

sąsiednich. W odległości tej wyznaczono tereny 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R, dla których ustalono 

zakaz zabudowy z dopuszczeniem lokalizacji dróg wewnętrznych szerokości min. 5,0 m. W odległości tej 

znajdują się również tereny leśne ZL, dla których w miejscowym planie obowiązuje obligatoryjny zakaz 

zabudowy. 

W gminie Skórzec znajduje się jeszcze jeden zakład zaliczony do ZZR. Jest to Ferma drobiu Jakub Pióro (adres 

Żebrak 100, 08-114 Trzciniec). Znajduje się on ok. 150-250 m na południowy zachód od granic obszaru 

opracowania. 

Na terenie gminy nie występują zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważniej awarii przemysłowej (ZDR) w 

rozumieniu wyżej przytoczonego rozporządzenia. Sytuację rozpoznano na podstawie wykazów ZZR i ZDR 

udostępnionych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. 

 

5. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 

zapisów projektu planu 

W przypadku braku realizacji zapisów projektu miejscowego planu omawiany obszar będzie użytkowany zgodnie z 

dotychczasowym zagospodarowaniem przestrzennym, które wynika z: 

 nieaktualnej już zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego uchwalanego uchwałą 

nr XXV/158/97 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lipca 1997 r, 

 obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec 

uchwalanego uchwałą Nr XX/165/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec. 

W obszarze objętym opracowaniem wyznaczone są terenu o następujących funkcjach: 

 Tereny leśnej przestrzeni produkcyjnej: lasy i grunty leśne, 

 Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej: użytki rolne oraz użytki zielone, 

 Tereny zabudowy produkcji rolnej – RP, 

 Drogi klasy zbiorczej – KZ. 

Prognozuje się, że w przypadku braku realizacji zapisów projektu planu nie nastąpią żadne znaczące zmiany w 

sposobie użytkowania terenów. Powierzchnie terenów leśnej przestrzeni produkcyjnej i terenów rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej nie ulegną zmianie.  

Ze względu na słabą bonitację gruntów ornych w przyszłości może zwiększać się udział tych nieużytkowanych, 

które z czasem ulegną spontanicznej sukcesji roślinnej i zarosną krzewami i drzewami. 

Powierzchnia terenów zabudowy produkcji rolnej – RP nie zmieni się. Nie powstaną nowe budynki służące hodowli 

drobiu, a te już istniejące mogą podlegać jedynie modernizacjom i przebudowom. 

W związku z powyższym zachowana zostanie obecna struktura środowiska i nie prognozuje się istotnych zmian dla 

następujących elementów środowiska oraz ich stanu: 

 pokrywy glebowej, 

 budowy geologicznej i ukształtowania terenu, 

 wód podziemnych oraz powierzchniowych, 
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 klimatu i powietrza, 

 przyrody ożywionej (w tym różnorodności biologicznej), 

 korytarzy ekologicznych, 

 krajobrazu. 

 

6. Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji projektu planu, w szczególności dotyczące obszarów 

podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody 

W obszarze objętym projektem miejscowego planu nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położone są: 

 ok. 1250 m na północ – pomniki przyrody (drzewa) w miejscowości Grala-Dąbrowizna, 

 ok. 900 na północny zachód Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Kostrzynia 

PLB140009. 

Ze względu na znaczne odległości nie występują problemy istotne z punktu widzenia realizacji projektu planu, które 

dotyczą tych obiektów i obszarów. 

 

7. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektu 

miejscowego planu oraz sposoby w jakich te cele i inne problemy 

środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu 

Szczebel międzynarodowy 

Dokumentami rangi międzynarodowej, które stanowią podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w 

programach krajowych są następujące umowy międzynarodowe, przyjęte przez stronę polską: 

1. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do 

sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. (Dz. U. 

2003 Nr 78, poz. 706). Uwzględniając prawa człowieka oraz wychodząc z założenia że każdy ma prawo do 

życia w środowisku zapewniającym mu dobrą jakość życia konwencja gwarantuje uprawnienia obywateli do 

dostępu informacji o środowisku i wymiaru sprawiedliwości, a także do uczestnictwa w decydowaniu w 

sprawach dotyczących środowiska. 

2. Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. 

(Dz. U. 2003 Nr 2, poz. 17). Celem konwencji jest ochrona dzikich zwierząt migrujących, stanowiących 

niezastąpiony element środowiska naturalnego. Za migrujące uważa się te gatunki (lub niższe grupy 

taksonomiczne), z których znaczna liczba osobników w sposób cykliczny i możliwy do przewidzenia przekracza 

granice państw w różnych cyklach życiowych. Dla celów ich ochrony konieczne są zgodne wysiłki wszystkich 

państw posiadających jurysdykcję nad obszarami, w których te zwierzęta przebywają. 
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3. Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej, sporządzona w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. (Dz. 

U. 2002 Nr 184, poz. 1532). Podstawowy dokument dotyczący różnorodności biologicznej, który obowiązuje w 

wymiarze międzynarodowym. Państwa sygnatariusze deklarują uznanie, że różnorodność biologiczna pełni 

istotną rolę oraz podejmują zobowiązania do podjęcia określonych działa w celu jej ochrony. Celem konwencji 

jest: „...ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i 

sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni 

dostęp do zasobów genetycznych i odpowiedni transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich 

praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie‖. 

4. Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 

maja 1992 r. (Dz. U. 1996 Nr 53, poz. 238). Celem konwencji jest ustabilizowanie koncentracji gazów 

cieplarnianych w atmosferze, powstałych w wyniku działalności człowieka, na poziomie który nie powodowałby 

niebezpiecznych zmian w systemie klimatycznym i nie wpłynąłby negatywnie na naturalne ekosystemy i 

ludzkość. 

5. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w 

Kioto dnia 11 grudnia 1997 r (Dz. U. 2005 Nr 203, poz. 1684). Jest uzupełnieniem do Ramowej konwencji 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i międzynarodowym porozumieniem dotyczącym 

przeciwdziałaniu globalnemu ociepleniu. W przeciwieństwie do samej konwencji zawiera on określony cel, który 

polegał na ograniczeniu całkowitej emisji gazów cieplarnianych krajów rozwiniętych o 5,2% do roku 2012 w 

porównaniu z rokiem 1990. 

6. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, sporządzona w 

Genewie dnia 13 listopada 1979 r. (Dz. U. 1985 Nr 60, poz. 311 z poźn. zm.). Podstawowym celem konwencji 

jest ochrona ludzi i środowiska przed zanieczyszczeniem powietrza przez ograniczenie emisji i zapobieganie 

zanieczyszczeniu, w tym transgranicznemu zanieczyszczeniu powietrza na dalekie odległości. Konwencja i jej 

protokoły obejmują następujące substancje: związki siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), amoniak (NH3), lotne 

związki organiczne (NMLZO), metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć), trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) oraz 

pył (PM10 i PM2,5). 

7. Konwencja o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym, sporządzona w Espoo dnia 

25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 Nr 96, poz. 1110). To międzynarodowy instrumentem prawnym w całości 

poświęconym ocenom oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym. Ma zastosowanie 

wówczas, gdy jedno państwo planuje realizację przedsięwzięcia, które może znacząco negatywnie oddziaływać 

na terytorium drugiego państwa. 

8. Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej, sporządzona w Wiedniu dnia 22 marca 1985 r. (Dz. U. 

1992 Nr 98, poz. 488). Głównym celem konwencji jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed 

negatywnymi skutkami wynikającymi z działalności zmieniającej lub mogącej zmienić warstwę ozonową. 

Konwencja dotyczy wymiany informacji na temat produkcji substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) i 

ich emisji, kontroli emisji SZWO, a także współpracy w zakresie badań naukowych w celu lepszego zrozumienia 

procesów zachodzących w atmosferze ziemskiej. 

9. Protokół Montrealski w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzony w Montrealu dnia 16 

września 1987 r. (Dz. U. 1992 Nr 98, poz. 490 z poźn. zm.). Celem protokołu jest przeciwdziałanie dziurze 

ozonowej poprzez redukcje zużycia substancji, które przyczynia się do powstawania zjawiska.  

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w 

części miejscowości Trzciniec i Żebrak, Gmina Skórzec sporządzana jest w ramach strategicznej oceny 
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oddziaływania na środowisko, o której mówi 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. Procedura ta uwzględnia cele Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzona w 

Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. 

Obszar objęty miejscowym planem może stanowić miejsce występowania gatunków zwierząt wymienionych w 

Załączniku I i II Konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzonej w Bonn dnia 23 

czerwca 1979 r. Należą do nich między innymi nietoperze z rodziny mroczkowate Vespertilionidae (II). 

W załączniku I figurują zagrożone gatunki wędrowne, a w II wędrowne gatunki mające nieodpowiedni stan 

zachowania, co do których istnieje potrzeba zwarcia międzynarodowych porozumień w celu ich ochrony i 

zarządzania. W miejscowym planie wyznaczone zostały tereny umożliwiające migracje oraz rozród wyżej 

wymienionych zwierząt. Należą do nich przede wszystkim tereny lasów. Niektóre gatunki nietoperzy z rodziny 

mroczkowate zasiedlają budynki np. mroczak posrebrzany (Vespertilio murinus), mroczek późny (Eptesicus 

serotinus), gacek brunatny (Plecotus auritus) 

Do celów Konwencji o ochronie różnorodności biologicznej, sporządzonej w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r. 

projekt planu nawiązuje poprzez: 

 wyznaczanie terenów wyłączonych z zabudowy – tereny lasów (ZL), 

 wyznaczenie terenów z ograniczeniami w zabudowie – tereny rolnicze (R ), 

 ustalenie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych terenów przeznaczonych do 

zainwestowania (RP – 20%, R – 60 %). 

Natomiast cele dokumentów wymienionych w punktach 4, 5, 6, 7, 8 i 9 zostały uwzględnione w poniżej 

wypunktowanych ustaleniach projektu planu: 

 wyznaczanie terenów wyłączonych z zabudowy – tereny lasów (ZL 1-7 oraz 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R i 

16R), 

 wyznaczenie terenów z ograniczeniami w zabudowie – tereny rolnicze (R ), 

 ustalenie minimalnych powierzchni biologicznie czynnych dla poszczególnych terenów przeznaczonych do 

zainwestowania (RP – 20%, R – 60 %). 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 ustalenie nakazu podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów 

produkcji rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi, 

 zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (oprócz terenu 1RP), z 

wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej  

 dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, 

turbiny parowe z zakazem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni 

Szczebel wspólnotowy 
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Cele na szczeblu wspólnotowym wynikają z konieczności przestrzegania przez państwa członkowskie regulacji 

prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej oraz realizacji unijnych programów. Najważniejszymi z punktu 

widzenia ochrony środowiska są: 

1. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992 r., str. 7-50, Polskie wydanie 

specjalne: Rozdział 15 Tom 02 str.102 - 145, z późn. zm.). Dyrektywa wskazuje ważne w skali europejskiej 

gatunki roślin i zwierząt oraz typy siedlisk przyrodniczych: dla których państwa członkowskie zobowiązane są 

powołać obszary ich ochrony (obszary Natura 2000), które państwa członkowskie zobowiązane są chronić 

przez ścisłą ochronę gatunkową, które są przedmiotem zainteresowania Unii podlegając gospodarczemu 

użytkowaniu, które jednak może wymagać kontroli. 

Obszar objęty projektem planu położony jest poza obszarami Natura 2000. W jego granicach nie występują gatunki 

roślin i zwierząt, ich siedliska oraz siedliska przyrodnicze dla których państwa członkowskie powołują obszary 

Natura 2000, dlatego ustalenia projektu planu nie są w powiązaniu z celami tej dyrektywy. 

2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. WE L 20 z 26.01.2010 r., str. 7-25, z późn. zm.). Razem z 

wcześniej wymienioną dyrektywa siedliskową stanowi podstawę europejskiego systemu ochrony przyrody 

Natura 2000. Celami dyrektywy są: ochrona przed wyginięciem wszystkich istniejących współcześnie populacji 

ptaków występujących w stanie dzikim w Unii Europejskiej, prawne uregulowanie handlu i odłowu ptaków i 

przeciwdziałanie pewnym metodom ich odłowu i zabijania. 

Obszar objęty projektem planu położony jest poza obszarami Natura 2000. Natomiast w jego granicach mogą 

występować gatunki ptaków oraz ich siedliska dla których państwa członkowskie powołują obszaru Natura 2000. 

Wyznaczone w miejscowym planie tereny rolnicze (R) i tereny lasów (ZL) mogą być siedliskiem następujących 

gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej: gąsiorek (Lanius collurio) i lerka (Lullula arborea). 

3. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. L 327 z 22.12.2000, str. 1-73, Polskie wydanie 

specjalne: Rozdział 15 Tom 005 P. str. 275 – 346). Celem Dyrektywy jest ustalenie ram dla ochrony 

śródlądowych wód powierzchniowych, wód morskich – przejściowych i przybrzeżnych oraz wód podziemnych. 

Celami środowiskowymi są: osiągnięcie dobrego stanu wód, czyli co najmniej dobrego stanu ekologicznego i 

dobrego stanu chemicznego do 2015 roku, nie pogarszanie stanu części wód, Zaprzestanie lub stopniowe 

wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji oraz 

spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych aktach prawnych unijnych i polskim prawie, w odniesieniu 

do obszarów chronionych. 

Plan uwzględnia cele tzw. ramowej dyrektywy wodnej, gdyż zawiera ustalenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, 

odprowadzania ścieków oraz wód opadowych i roztopowych, które mogą pomóc w osiągnięciu dobrego stanu wód: 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 odprowadzanie ścieków bytowych do projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_ekologiczny_w%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_chemiczny_w%C3%B3d
https://pl.wikipedia.org/wiki/2015
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 do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 

zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć kanalizacyjną 

zakładu, w którym są produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych z zakresu prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i dróg poprzez spływ powierzchniowy i 

urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, studnie chłonne, po 

uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego, 

 dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce 

budowlanej, 

 zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej z dopuszczeniem lokalizacji indywidualnego 

ujęcia wody, 

 przy realizacji sieci wodociągowych na obszarze objęty planem ustala się nakaz zachowania parametrów sieci 

wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji hydrantów naziemnych o wymaganej średnicy 

nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. 

4. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. 

WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40-52, Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15 Tom 002 str. 26-38, z późn. zm.). 

Dotyczy zbierania, oczyszczania i zrzutu ścieków komunalnych oraz oczyszczania i zrzutu ścieków z niektórych 

sektorów przemysłowych i odgrywa ona zasadniczą rolę w gospodarowaniu ściekami komunalnymi oraz 

ochronie środowiska wodnego, w tym wód powierzchniowych, do których ścieki są odprowadzane. Celem 

dyrektywy jest ochrona środowiska wodnego przed niekorzystnymi skutkami powodowanymi zrzutami 

niedostatecznie oczyszczonych ścieków. 

Ustalenia miejscowego planu uwzględnia cele dyrektywy poprzez następujące zapisy: 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i dróg poprzez spływ powierzchniowy i 

urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, studnie chłonne, po 

uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego, 

 odprowadzanie ścieków bytowych do projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

 odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć kanalizacyjną zakładu, w 

którym są produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w przepisach odrębnych z 

zakresu prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, 

5. Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. U. L 182 z 

16.7.1999, str. 1-19). Celem niniejszej dyrektywy jest poprzez surowe wymagania eksploatacyjne i techniczne 

dotyczące odpadów i składowisk zapewnienie środków, procedur i zasad postępowania zmierzających do 

zapobiegania lub zmniejszenia w jak największym stopniu, negatywnych dla środowiska skutków składowania 

odpadów w trakcie całego cyklu istnienia składowiska, w szczególności zanieczyszczenia wód 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:31999L0031&qid=1530028214322&rid=1
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powierzchniowych, wód gruntowych, gleby i powietrza oraz skutków dla środowiska globalnego, włącznie z 

efektem cieplarnianym, a także wszelkiego ryzyka dla zdrowia ludzkiego. 

W zakresie gospodarki odpadami miejscowy plan ustala: 

Prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie utrzymania 

porządku i czystości w gminie. 

6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i 

zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002 r., str. 12-25, Polskie wydanie 

specjalne: Rozdział 15 Tom 007, str. 101-115, z późn. zm.). Celem dyrektywy jest zapobieganie i ograniczanie 

hałasu w środowisku wszędzie, gdzie to konieczne, a szczególnie jeżeli poziomy hałasu, na który jest się 

narażonym, mogą wywoływać szkodliwe skutki dla ludzkiego zdrowia oraz zachowania poziomu hałasu w 

środowisku, na obszarach, gdzie jego jakość jest dobra. 

Na obszarze objętym miejscowym planem nie występują obszary chronione akustycznie. 

7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i 

czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. WE L 152 z 11.06.2008 r., str. 1-44, z późn. zm.). Określa działania 

państw członkowskich UE w zakresie ochrony powietrza , tak aby „unikać, zapobiegać lub ograniczać szkodliwe 

oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowiska jako całość‖. Jednym z głównych celów, który jest istotny z puntu 

widzenia projektu planu, jest utrzymanie jakości powietrza, tam gdzie jest ona dobra, oraz jej poprawę w 

pozostałych przypadkach. 

Zapisy planu dopuszczają lokalizacje urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

nieprzekraczającej 100 kW, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, turbiny parowe. 

8. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu 

niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 z 21.7.2001, str. 30—37, Polskie wydanie 

specjalne: Rozdział 15 Tom 006 P. str. 157 - 164, z późn. zm.). Celem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie 

wysokiego poziomu ochrony środowiska i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w 

przygotowaniu i przyjmowaniu planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że 

zgodnie z niniejszą dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, 

które potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Skórzec w części miejscowości Trzciniec i Żebrak, Gmina Skórzec sporządzana jest w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, o której mówi 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. W wyniku tej procedury projekt planu ulega ocenie wpływy jego realizacji na środowisko. Tym samym 

uwzględnione są cele tej dyrektywy. 

Oprócz wyżej omówionych dyrektyw w swoich ustaleniach miejscowy plan uwzglęnia cele Siódmego ogólnego 

unijnego programu działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r., który obejmuje dziewięć celów 

priorytetowych: 

1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii, 

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1530026805742&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/AUTO/?uri=CELEX:32008L0050&qid=1530026805742&rid=1
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3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla ich zdrowia i 

dobrostanu, 

4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez lepsze wdrażanie 

tego prawodawstwa, 

5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska, 

6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz uwzględnienie kosztów 

ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej, 

7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki, 

8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii, 

9. zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze środowiskiem i 

klimatem. 

W programie określone są trzy obszary priorytetowe, w których należy podjąć więcej działań na rzecz: 

 ochrony środowiska naturalnego i zwiększenia odporności ekologicznej,  

 przyspieszenia zasobooszczędnego rozwoju niskoemisyjnego, 

 ograniczenia zagrożeń dla zdrowia i dobrostanu ludzi. 

Szczebel krajowy 

Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym zostały zaimplementowane 

do prawa krajowego. Przepisy ustanowione przez krajowe akty prawa zostały uwzględnione zarówno w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i w przygotowanej do niego prognozie oddziaływania na 

środowisko: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081, z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 1161, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (Dz. U. 2020 poz. 6, z późn. zm.). 

Na szczeblu krajowym cele ochrony środowiska ustanawia dokument strategiczny Polityka ekologiczna państwa 

2030. Celem głównym PEP 2030 jest: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców (SOR). 

Do celów szczegółowych należą: 

1. Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, 

2. Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, 

3. Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych. 

W dokumencie wyznaczone są również cele horyzontalne: 
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1. Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), 

2. Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 

Oprócz wyżej wymienionej polityki cele środowiskowe określają inne dokumenty strategiczne: 

 Strategia rozwoju kraju 2020, 

 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2030. 

 

8. Przewidywane oddziaływania ustaleń projektu planu na środowisko 

Opracowanie miejscowego planu wynika z potrzeby rozwoju inwestycyjnego na przedmiotowym obszarze, który w 

centralnej części i wzdłuż drogi asfaltowej predysponowany jest do pełnienia funkcji terenów specjalistycznej 

produkcji zwierzęcej i terenów obsługi specjalistycznej produkcji zwierzęcej. 

W wyniku realizacji ustaleń projektu planu mogą wystąpić oddziaływania, które będą dotyczyć następujących 

komponentów środowiska: powierzchni ziemi, wody, powietrza, klimatu akustycznego, pola elektromagnetycznego, 

różnorodności biologicznej, roślin, zwierząt, obszarów i obiektów chronionych, korytarzy ekologicznych, krajobrazu, 

zasobów naturalnych, ludzi, dóbr materialnych i zabytków. 

Do ustaleń miejscowego planu, które będą najściślej powiązane z oddziaływaniem na środowisko należą: 

 wyznaczenie terenów specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP) – powiększenie obecnego terenu z ok. 14,1 ha 

do ok. 19,1 ha (jednoczesne zmniejszenie powierzchni terenów rolniczych (R) o ok. 5 ha), 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R) ok. – 56,2 ha (zmniejszenie powierzchni o ok. 5 ha na rzecz terenów do 

zainwestowania – RP), 

 wyznaczenie terenów lasów (ZL) – ok. 9,8 ha, 

 wyznaczenie terenu drogi publicznej klasy zbiorczej (KDZ) ok. – 0,9 ha, 

 wyznaczenie terenów dróg wewnętrznych (KDW) ok. – 0,8 ha, 

 ustalenie maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy: RP – 70% działki budowlanej, 1R, 3R, 5R, 10R, 

12R, 14R, 15R – 20% działki budowlanej, 

 ustalenie minimalnych wartości powierzchni biologicznie czynnych: RP – 20% działki budowlanej, 1R, 3R, 5R, 

10R, 12R, 14R, 15R – 60% działki budowlanej, 

 ustalenie dopuszczalnych wysokości budynków: RP – do 12,0 m i 25,0 m, 1R, 3R, 5R, 10R, 12R, 14R, 15R – 

do 7,0 m i 22,0 m, 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 nakaz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów produkcji 

rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi, 

 na terenie specjalistycznej produkcji zwierzęcej oznaczonej symbolem 1RP dopuszczenie się lokalizacji 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

 na pozostałych terenach zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z 

wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej i komunikacyjnej, 
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 ze względu na zaliczenie istniejącej i projektowanej specjalistycznej produkcji zwierzęcej (fermy drobiu) 

oznaczonej symbolem 1RP, do zakładu zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (ZZR) oraz 

obowiązku ustalenia bezpiecznej odległości od terenów sąsiednich ustala się zakaz zabudowy na terenach 2R, 

4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R z dopuszczeniem lokalizacji dróg wewnętrznych o szerokości min. 5,0 m, 

 zakaz zabudowy na terenach: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 

 dopuszczenie lokalizacji w terenach drogi publicznej 1KDZ i w terenach dróg wewnętrznych 1KDW - 4KDW 

urządzeń infrastruktury technicznej i rowów, 

 zasilanie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej z dopuszczeniem lokalizacji indywidualnego 

ujęcia wody, 

 przy realizacji sieci wodociągowych na obszarze objęty planem ustala się nakaz zachowania parametrów sieci 

wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji hydrantów naziemnych o wymaganej średnicy 

nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę, 

 odprowadzanie ścieków do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

 do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 

zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć kanalizacyjną 

zakładu, w którym są produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych z zakresu prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i dróg poprzez spływ powierzchniowy i 

urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, studnie chłonne, po 

uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego, 

 dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce 

budowlanej, 

 zasilanie w energię elektryczną w oparciu o istniejące i projektowane stacje transformatorowe oraz linie 

elektroenergetyczne średniego i niskiego napięcia, 

 dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, 

turbiny parowe z zakazem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni, 

 dopuszcza się awaryjne zasilanie w energię elektryczną z kontenerowego agregatu prądotwórczego, 

 zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła ograniczających emisję, 

 prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie. 

Poszczególne ustalenia projektu planu będą odznaczać się różnymi oddziaływaniami na środowisko. Te same 

ustalenia mogą oddziaływać w inny sposób na różne komponenty środowiska. Oddziaływania na środowisko 

wynikające z realizacji ustaleń projektu MPZP można scharakteryzować ze względu na: 

1) prawdopodobieństwo wystąpienia: 

a) oddziaływania pewne – wystąpią na pewno w przypadku realizacji ustaleń projektu planu np. trwałe zajęcie 
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terenu w przypadku posadowienia budynków, budowy drogi, posadowienia słupów linii elektroenergetycznej, 

b) oddziaływania możliwe – w zależności od różnych okoliczności mogą wystąpić w przypadku realizacji 

ustaleń projektu planu, ale nie muszą np. zanieczyszczenie środowiska w wyniku awarii maszyn podczas 

budowy drogi, 

2) powiązanie z realizacją ustaleń projektu: 

a) oddziaływania bezpośrednie – wynikają z istnienia przedsięwzięcia zrealizowanego w wyniku ustaleń 

projektu planu np. prace budowlane, funkcjonowanie i eksploatacja dróg i elementów infrastruktury, 

b) oddziaływania pośrednie – nie są powiązane jednoznacznie z ustaleniami projektu planu, mogą wystąpić z 

opóźnieniem lub w oddaleniu od źródła np. wzrost natężenia ruchy samochodowego w gminie w wyniku 

budowy drogi i pogorszenie się warunków akustycznych, 

3) czas trwania: 

a) oddziaływania krótkoterminowe – przede wszystkim związane z realizacją przedsięwzięcia np. podwyższony 

hałas powstały w wyniku prac budowlanych, emitowany przez maszyny, 

b) oddziaływania średnio-terminowe – związane z zarówno z realizacją przedsięwzięć jak i z eksploatacją np. 

podwyższony hałas powstały w wyniku pracy maszyn na żwirowni, której czas eksploatacji jest określony, 

c) oddziaływania długoterminowe – przede wszystkim związane z eksploatacją przedsięwzięcia na ogół 

wieloletnią np. emisja zanieczyszczeń do atmosfery przez elektrownie, emisja pola elektromagnetycznego 

przez linie elektroenergetyczne najwyższego napięcia, 

4) na trwałości: 

a) oddziaływania stałe – występują cały czas, najczęściej związane z emisji stale pracującej instalacji np. 

emisja zanieczyszczeń w wyniku pracy elektrowni lub emisja pola elektromagnetycznego przez linie 

elektroenergetyczne najwyższego napięcia, 

b) oddziaływania chwilowe – trwają krótki okres czasy mogą być niespodziewane np. chwilowa głośniejsza 

praca maszyn w wyniku awarii, nagłe zapotrzebowanie na większa ilość wody w wyniku pożaru lub 

przewidywalne np. hałas w wyniku zrzutu wody na zaporze, 

5) na konsekwencje dla elementu środowiska: 

a) oddziaływania pozytywne – powodują poprawę stanu elementu środowiska np. funkcjonowanie 

oczyszczalnia ścieków wpłynie dodatnio na jakość wód powierzchniowych, zakaz zabudowy w pasie 100 m 

od brzegów cieków wodnych wpłynie korzystnie na różnorodność biologiczną, 

b) oddziaływania obojętne – nie mają wpływu na element środowiska np. eksploatacja kablowej linii 

elektroenergetycznej na jakość wód podziemnych, 

c) oddziaływania negatywne – powodują pogorszenie stanu elementu ochrony środowiska np. emisja 

zanieczyszczeń z elektrowni wpłynie negatywnie na jakość powietrza. 

Wyróżnia się dodatkowo następujące oddziaływania: 

a) oddziaływania skumulowane – wynikają z połączenia szeregu oddziaływań pochodzących z różnych 

przedsięwzięć np. wzrost poziomu emisji amoniaku w wyniku budowy kurnika obok istniejącego już kurnika, 

obniżenie różnorodności biologicznej w wyniku zabudowy terenów cennych przyrodniczo, 

b) oddziaływania wtórne – trudne do określenia oddziaływania, które mogą wystąpić po znacznym upływie czasu 

lub po zarzuceniu użytkowania np. samoistne pojawienie się roślinności na nieużytkowanych żwirowniach. 
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Podczas określania przewidywanych oddziaływań na środowisko wynikających z realizacji ustaleń MPZP na 

poszczególne komponenty środowiska scharakteryzowano jest wyżej opisanymi cechami. 

 

8.1. Oddziaływania na powierzchnię ziemi 

Oddziaływania na powierzchnię ziemi czyli gleby, płytko położone warstwy geologiczne i ukształtowanie 

powierzchni będą wynikały przede wszystkim z realizacji ustaleń związanych z zainwestowaniem terenów. 

Miejscowy plan obejmuje tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP), które w znacznym stopniu są już 

zabudowane i urządzone. Powierzchnia ziemi na tych terenach jest już przekształcona i zajęta przez budynki oraz 

inne obiekty budowlane. Niezabudowana natomiast jest jeszcze cześć wschodnia tego terenu (ok. 5 ha). To dla 

tych terenów oddziaływania na powierzchnie ziemi wynikające z realizacji ustaleń projektu planu będą miały 

największe znaczenie. 

W związku z powiększeniem terenów RP wyznaczeniem terenów RU należy spodziewać się realizacji nowych 

inwestycji, polegających na budowie budynków, infrastruktury im towarzyszącej, dróg wewnętrznych i parkingów. 

Podczas budowy prowadzone będą pracę z użyciem sprzętu budowlanego. Dojdzie do niwelacji terenu oraz 

wykonania i zasypania wykopów. Skutkiem tego będzie przemieszczenie mas ziemnych i przemieszczania się 

gleby z podłożem skalnym. Wprowadzenie nowych obiektów budowlanych spowoduje zmiany właściwości podłoża 

poprzez: zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, wprowadzenie warstw bitumicznych, wprowadzenie do 

gruntu elementów konstrukcyjnych budynków, utwardzenie podłoża. 

Opisane oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. Trwałe zajęcie 

powierzchni ziemi będzie kumulować się z dotychczasowym spowodowanym przez istniejące budynki i inne 

obiekty budowlane oraz drogi. 

Ustalenia miejscowego planu dopuszczają budowę oraz przebudowę pasa drogowego na terenie KDZ, adaptację z 

przebudową dróg wewnętrznych 1KDW - 4KDW oraz lokalizowanie w terenach dróg 1KDZ i 1KDW - 4KDW 

urządzeń infrastruktury technicznej i rowów. 

Podczas prac realizacyjnych będzie dochodzić do ingerencji w powierzchnię ziemi. Nastąpi przemieszanie się 

gleby z podłożem skalnym. W miejscach niepokrytych powierzchnią utwardzoną będzie możliwość odtworzenia 

powierzchni biologicznej czynnej np. zbocza rowów odwadniających drogę. 

Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, krótkoterminowe, chwilowe i negatywne. 

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji ustaleń miejscowego planu może dojść do awarii maszyn, wycieku 

paliw, olejów i innych płynów technicznych. Przeniknięcie wymienionych substancji do podłoża może spowodować 

zanieczyszczenie gleby. 

Oddziaływanie to będzie: możliwe, bezpośrednie, średnio-terminowe, chwilowe i negatywne. 

Ustalenia projektu planu przyczynią się do powstania oddziaływań na powierzchnię ziemi. Szczególnie w obrębie 

terenów, które nie zostały do tej pory zainwestowane. Wymienione odziaływania ustaleń planu na powierzchnię 

ziemi nie będą znacząco negatywne, gdyż: 

 teren opracowania nie wyróżnia się geomorfologicznie jest względnie płaski i nie dojdzie do znaczących 

niwelacji terenu i przekształceń rzeźby tereny, 

 powierzchnia ziemi terenu opracowania jest już częściowo zabudowana, 

 na obszarze objętym projektem planu nie ma udokumentowanych złóż kopalin, 
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 na terenie opracowania występują mało urodzajne gleby średnich-gorszych, słabych i najsłabszych klas 

bonitacyjnych (IVb, V, VI i VIz), reprezentowane przez kompleksy przydatności rolniczej 6 – żytni słaby, 7 – 

żytni bardzo słaby, 9 – kompleks zbożowo-pastewny słaby i 3z – użytki zielone słabe i bardzo słabe. 

Aby ograniczyć oddziaływania na powierzchnię ziemi należy zastosować działania minimalizujące zaproponowane 

w niniejszym opracowaniu. 

 

8.2. Oddziaływania na wody 

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują wody powierzchniowe. Blisko granic obszaru położony jest 

całkowicie uregulowany ciek o nazwie Dopływ spod Czach. Płynie on równolegle do wschodniej granicy obszaru w 

odległości ok. 250-300 m. Jest to lewobrzeżny dopływ Kostrzyna, który również znajduje się w podobnej odległości 

od obszaru opracowania. Cieki wschodzą w skład zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) 

Kostrzyń od źródeł do Dopływu z Osińskiego RW2000232668418, którego ocena stanu wód jest zła. 

Omawiany obszar znajduje się w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subniecka warszawska (nr 

215), którego jakość wody w zależności od punktu monitoringowego oceniana jest jako dobra lub zadowalająca.  

Na obszarze objętym opracowanie nie występują strefy ochronne ujęć wód podziemnych. Istniejąca ferma drobiu 

zaopatrywana jest w wodę z ujęcia własnego zlokalizowanego w zachodniej części zakładu oraz przyłączona jest 

do wodociągu gminnego. 

W związku z powiększeniem terenów specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP) należy spodziewać się realizacji 

nowych inwestycji, polegających na budowie budynków i obiektów związanych ze specjalistyczną produkcją 

zwierzęcą, budynków gospodarczych i garażowych, obiektów infrastruktury technicznej, dróg wewnętrznych i 

parkingów. Realizacja oraz eksploatacja przedsięwzięcie na wyżej wymienionych terenach będzie wiązała się z 

poborem wody oraz z wytwarzaniem ścieków. 

Z ustaleń miejscowego planu wynika, że ścieki bytowe mogą być odprowadzane do projektowanej sieci 

kanalizacyjnej lub do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej do zbiorników bezodpływowych zgodnie z 

przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie. 

Natomiast ścieki przemysłowe do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć kanalizacyjną zakładu, w którym są 

produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w przepisach odrębnych z zakresu prawa 

wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Aktualnie z fermy drobiu ścieki bytowe gromadzone są w bezodpływowych zbiornikach i transportowane są za 

pomocą beczkowozu do oczyszczalni ścieków. Analogicznie postępuje się ze ściekami technologicznymi 

pochodzącymi przede wszystkim z mycia kurników po zakończonym cyklu chowu. Są one gromadzone w 

odrębnych monolitycznych zbiornikach i odbierane przez uprawniony podmiot. 

Wzrost ilości wytwarzanych ścieków socjalnych oraz przemysłowych będzie oddziaływaniem: pewnym, 

bezpośrednim, długoterminowym, stałym i negatywnym. Oddziaływanie to można uznać za skumulowane, gdyż 

tego typu oddziaływania występują już na terenach zabudowanych na obszarze opracowania. 

Wraz ze wzrostem powierzchni zabudowanych lub trwale utwardzonych, szczególnie na terenach RP, gdzie 

maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy wynosi 70%, zmniejszy się udział powierzchni zapewniających 

swobodną infiltrację wód opadowych i do których należą np. powierzchnie biologicznie czynne. Pojawi się również 

większy odpływ wód opadowych i roztopowych, które mogą ulegać zanieczyszczeniom np. na parkingach. 
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Oddziaływania to będą: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. Oddziaływanie to można uznać 

za skumulowane, gdyż tego typu oddziaływania występują już na terenach zabudowanych na obszarze 

opracowania. 

Zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji ustaleń miejscowego planu może dojść do awarii maszyn, wycieku 

paliw, olejów i innych płynów technicznych. Zanieczyszczenia mogą również przedostać się ze źle 

zabezpieczonych materiałów budowlanych wraz ze spływem opadów atmosferycznych. Przeniknięcie 

wymienionych substancji do podłoża może spowodować przeniknięcie zanieczyszczeń do płytszych warstw 

wodonośnych. 

Oddziaływanie to będzie: możliwe, bezpośrednie, średnio-terminowe, chwilowe i negatywne. 

Aby ograniczyć oddziaływania na wody należy zastosować działania minimalizujące zaproponowane w niniejszym 

opracowaniu. 

 

8.3. Oddziaływania na powietrze 

Stan powietrza w gminie Skórzec jest zadowalający. Można było by go uznać za zupełnie dobry, gdyby nie fakt, 

przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłów 2,5 i 10 oraz benzo(a)pirenu w strefie mazowieckiej do której należy 

gmina. Wojewódzki Inspektorat Ochrony środowiska jako przyczyny przekroczeń podaje: komunikację 

samochodowa i indywidualne paleniska domowe. Warunki aerosanitarne w gminie zależą od czynników 

wewnętrznych jak i zewnętrznych. Przekroczenia dotyczą również poziomu docelowego benzo(a)pirenu, ale nie 

występują one na obszarze opracowania. Dotyczą innych miejscowości w gminie. 

Aktualnie źródłem zanieczyszczenia powietrza, pochodzenia wewnętrznego, na obszarze objętym miejscowym 

planem są: 

 drogi, przede wszystkim droga publiczna klasy zbiorczej (KDZ) oraz w mniejszym stopniu drogi wewnętrzne 

(KDW) – emisja z poruszających się pojazdów, 

 tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP) – emisja z ogrzewania budynków gazem, emisja z transportu, 

 w mniejszym stopniu emisja z pracujących maszyn rolniczych na terenach rolniczych (R). 

Ustalenia planu utrzymują istniejące tereny RP oraz zwiększają ich powierzchnię. 

Skutkiem zwiększenia powierzchni terenów RP będzie realizacja nowych inwestycji, polegających na budowie 

budynków, infrastruktury im towarzyszącej, dróg wewnętrznych i parkingów. Rozwój terenów zabudowanych 

będzie związany pojawieniem się nowych emitorów zanieczyszczeń – posadowienie nowych budynków, które będą 

wymagać ogrzewania np. kurniki. 

Oddziaływanie to zostało przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy fermy drobiu 

(2015). W raporcie została uwzględniona rozbudowa fermy z 10 do 16 kurników. Przeprowadzone obliczenia 

wykazały, że ferma drobiu nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji substancji do 

powietrza atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi. Obliczenia stężeń substancji w powietrzu wykazały, 

iż w wyniku eksploatacji instalacji nie wystąpią oraz nie są prognozowane podczas normalnej pracy, przekroczenia 

obowiązujących wartości odniesienia w powietrzu w żadnym punkcie poza terenem przedmiotowej fermy. 

Podsumowując oddziaływanie te będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. Oddziaływanie 

to można uznać za skumulowane, gdyż emisja tego typu występuje już na terenach. Oddziaływanie w niniejszym 

opracowaniu uznano za negatywne, ponieważ zwiększy się liczba emitorów i ilość emitowanych substancji, 

aczkolwiek emisja ta nie znacząca z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzi. 
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W trakcie prac budowlanych źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą spalinowe pojazdy mechaniczne 

(np. maszyny budowlane). Prace ziemne oraz ruch pojazdów mogą być źródłem zapylenia. 

Oddziaływania te będą miały charakter: pewny, bezpośredni, krótkoterminowy, chwilowy i negatywny. Prognozuje 

się, że ilość zanieczyszczeń generowanych w trakcie prac budowlanych nie będzie miała większego znaczenia dla 

jakości powietrza, głownie z uwagi na krótkotrwały i chwilowy charakter oraz ograniczony zasięg. 

Wyznaczenie terenów lasów (ZL) jest korzystne z punktu widzenia jakości powietrza. Lasy mogą ograniczać pewne 

oddziaływania np. rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza na tereny sąsiadujące. Podobną funkcje mogą 

pełnić powierzchnie biologicznie czynne, których minimalne wartości są ustalone dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (RP). Odpowiednie zaaranżowanie tych terenów również może ograniczyć rozprzestrzenianie się 

substancji w powietrzu. Właściwości takie może mieć zieleń urządzona piętrowo (drzewa, krzewy, roślinność 

zielna). 

Oddziaływanie to będzie możliwe, pośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Poprawienie jakości dróg poprzez remonty, przebudowy i modernizacje dróg mogą również wpłynąć korzystnie na 

jakość powietrza. Zapisy planu ustalają szerokości pasów dróg z uwzględnieniem prowadzania wzdłuż nich 

ścieżek rowerowych i chodników. Wybudowane bezpiecznych ciągów dla rowerzystów wzdłuż dróg może zachęcić 

mieszkańców gminy do przemieszczania się bez użycia pojazdów spalinowych co przełoży się na mniejszą emisję 

zanieczyszczeń. 

Oddziaływanie to będzie: możliwe, pośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Aby ograniczyć oddziaływania na powietrze atmosferyczne należy zastosować działania minimalizujące 

zaproponowane w niniejszym opracowaniu. 

 

8.4. Oddziaływanie na klimat akustyczny 

Na obszarze objęty planem nie występują obszary dla, których ustala się wartości dopuszczalne poziomu hałasu. 

Najbliżej zlokalizowane tereny tego typu to zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa we wsiach 

Trzciniec i Żebrak.  

Aktualnie źródłem hałasu, pochodzenia wewnętrznego, na obszarze objętym miejscowym planem są: 

 drogi, przede wszystkim droga publiczna klasy zbiorczej (KDZ) oraz w mniejszym stopniu drogi wewnętrzne 

(KDW) – hałas poruszających się pojazdów, 

 tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP) – hałas z fermy drobiu, hałas z transportu, 

 w mniejszym stopniu hałas pracujących maszyn rolniczych na terenach rolniczych (R). 

Ustalenia planu utrzymują istniejące tereny RP oraz zwiększają ich powierzchnię.  

Skutkiem powiększenia powierzchni terenów RP będzie realizacja nowych inwestycji, polegających na budowie 

budynków, infrastruktury im towarzyszącej, dróg wewnętrznych i parkingów. Rozwój terenów zabudowanych 

będzie związany pojawieniem się dodatkowych emitorów hałasu np. nowe wentylatory w kurnikach, większa ilość 

pojazdów poruszających się po obszarze objętym miejscowym planem. 

Oddziaływanie to zostało przeanalizowane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko dla przebudowy fermy drobiu 

(2015). Dla stanu istniejącego – w dniu 20.05.2015 r. zostały wykonane pomiary hałasu do środowiska dla 

istniejącej fermy, których wyniki nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. W 
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raporcie została uwzględniona rozbudowa fermy z 10 do 16 kurników. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że 

ferma drobiu nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku i będzie 

spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z późniejszymi zmianami 

Podsumowując oddziaływanie te będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i obojętne. Oddziaływanie to 

można uznać za skumulowane, gdyż emisja tego typu występuje już na terenach. 

W trakcie prac budowlanych na terenach RP, a także podczas przebudowy KDW źródłem hałasu będą maszyny i 

pojazdy mechaniczne. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia użyte pojazdy i sprzęt mogą być różne, a co za 

tym idzie różny będzie poziom emisji hałasu. Znacznie mniej hałasu będzie generować budowa garażu niż budowa 

przemysłowego kurnika, dużego magazynu czy też drogi. Budowie dużych inwestycji będzie towarzyszyć praca 

ciężkiego sprzętu: dźwigów, betoniarek, koparek, walców, ładowarek, spycharek, wywrotek i innych. Ochrona 

przed hałasem wymaga spełnienia przez producentów i użytkowników wymagań w zakresie emisji hałasu do 

środowiska, określonych w stosunku do urządzeń przeznaczonych do użytkowania na zewnątrz pomieszczeń. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 

urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 

2202) urządzenia te dzielą się na dwie grupy: urządzenia podlegające ograniczeniu emisji hałasu (oznacza to, że 

gwarantowany poziom mocy akustycznej nie powinien być przekroczony) i urządzenia podlegające tylko 

oznaczeniu gwarantowanego poziomu mocy akustycznej. Gwarantowany poziom mocy akustycznej jest to poziom 

mocy akustycznej uwzględniający niepewność pomiaru wynikającą ze zmienności procesu wytwarzania i procedur 

pomiarowych. Do pierwszej grupy urządzeń należą m.in.: maszyny do zagęszczania (tylko walce wibracyjne i 

niewibracyjne, płyty i ubijaki wibracyjne), ręczne kruszarki do betonu i młoty napędzane silnikiem elektrycznym, 

spycharki, wywrotki, koparki hydrauliczne lub linowe, koparko-ładowarki, równiarki, ładowarki, układarki do 

nawierzchni (bez listwy do intensywnego zagęszczania). Do drugiej grupy zalicza się m.in.: dźwigi budowlane, 

wiertnice, młoty hydrauliczne, wycinarki do fug w nawierzchni, układarki do nawierzchni z listwą do intensywnego 

zagęszczania, urządzenia do palowania, układarki do rur, frezarki do nawierzchni, koparki do rowów. 

Wyniki poziomu dźwięku ustalone w trakcie pomiarów badawczych przez Gardziejczyka (2010) potwierdzają, że 

hałas pochodzący od robót drogowych zależy od ich rodzaju i zakresu, wykorzystywanego sprzętu oraz od 

odległości od placu budowy. Do szczególnie hałaśliwych prac budowlanych należy zaliczyć roboty związane z 

wykonywaniem ścianek szczelnych, pali wierconych, rozbiórką i frezowaniem nawierzchni. Niekorzystny wpływ na 

klimat akustyczny w otoczeniu robót ma duża koncentracja maszyn i urządzeń na krótkich odcinkach budowanych 

lub przebudowywanych dróg. 

Oddziaływania te będą miały charakter: pewny, bezpośredni, krótkotrwały, chwilowy i negatywny. Nie będą one 

znaczące, gdyż wzmożony hałas będzie emitowany tylko w okresie budowy, nie będzie trwał przez całą dobę (tylko 

w godzinach pracy ludzi) i będzie ograniczony przestrzennie. 

Wyznaczenie terenów lasów (ZL) jest korzystne z punktu widzenia ochrony przed hałasem. Lasy mogą ograniczać 

rozprzestrzenianie się hałasu. Podobną funkcje mogą pełnić powierzchnie biologicznie czynne, których minimalne 

wartości są ustalone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę (RP). Odpowiednie zaaranżowanie tych terenów 

również może ograniczyć rozprzestrzenianie się hałasu na tereny sąsiadujące. Właściwości takie może mieć zieleń 

urządzona piętrowo (drzewa, krzewy, roślinność zielna). 

Oddziaływanie to będzie możliwe, pośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 
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Poprawienie jakości dróg poprzez remonty, przebudowy i modernizacje dróg mogą również wpłynąć korzystnie na 

jakość powietrza. Zapisy planu ustalają szerokości pasów dróg z uwzględnieniem prowadzania wzdłuż nich 

ścieżek rowerowych i chodników. Wybudowane bezpiecznych ciągów dla rowerzystów wzdłuż dróg może zachęcić 

mieszkańców gminy do przemieszczania się bez użycia pojazdów spalinowych co przełoży się na mniejszą emisję 

hałasu. 

Oddziaływanie to będzie: możliwe, pośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Aby ograniczyć oddziaływania w zakresie emisji hałasu należy zastosować działania minimalizujące 

zaproponowane w niniejszym opracowaniu. 

 

8.5. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Przez południowo-centralną cześć obszary objętego opracowaniem przebiega linia średniego 15 kV (SN). Na 

terenie specjalistycznej produkcji zwierzęcej znajduje się kontenerowa stacja transformatorowa (SN/nn). 

Promieniowanie elektromagnetyczne pochodzące z wyżej wymienionych instalacji ( o napięciu 15kV i niższym) nie 

stanowi zagrożenia dla środowiska. 

Nie prognozuje się negatywnego oddziaływania ustaleń planu w zakresie emisji pół elektromagnetycznych. 

 

8.6. Oddziaływanie na różnorodność biologiczną 

Analizując możliwe oddziaływania zapisów miejscowego planu na kształtowanie różnorodności biologicznej 

omawianego obszaru należy wziąć pod uwagę dotychczasowe uwarunkowania, sposób zagospodarowania oraz 

użytkowania oraz stan przyrody ożywionej. Bardzo ważne jest określenie zmian w sposobie zagospodarowania 

oraz użytkowania terenów jakie nastąpią po realizacji ustaleń. 

Aktualnie omawiany obszar jest zagospodarowany w następujący sposób: 

 tereny związane zabudową oraz drogi (RP, KDZ, KDW) – 18,2%, 

 tereny lasów (ZL) – 11,3%, 

 tereny rolnicze (R) – 70,5%. 

Ustalenia projektu planu przewidują następujący sposób zagospodarowania: 

 tereny związane zabudową oraz drogi (RP, KDZ, KDW) – 24,0%, 

 tereny lasów (ZL) – 11,3%, 

 tereny rolnicze (R) – 64,7%. 

Ważnym wskaźnikiem, który może determinować różnorodność biologiczną jest minimalna wartość powierzchni 

biologicznie czynnej (PBC) na poszczególnych terenach. Przy przyjęciu minimalnych wartości powierzchni 

biologicznie czynnej ustalonych w miejscowym planie dla aktualnego zagospodarowania terenów minimalna 

powierzchnia PBC dla całego obszaru wynosi ok. 49,3 ha (ok. 56,8% obszaru). Po realizacji zapisów miejscowego 

planu minimalna powierzchnia PCB będzie wynosić ok. 47,3 ha i stanowić ok. 54,5% obszaru opracowania. 

Drugim ważnym wskaźnikiem mogącym wpłynąć na różnorodność biologiczną jest maksymalna powierzchnia 

zabudowy, która dla aktualnego stanu zagospodarowania przy przyjęciu maksymalnych wartości ustalonych w 

miejscowym planie wynosi ok. 30,7 ha (ok. 35,3 % obszaru), a dla terenów wyznaczonych w miejscowym planie 

33,2 ha (ok. 38,2%). 

Jak pokazują przytoczone dane ustalenia projektu planu przyczynią się do: 
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 zwiększenia się powierzchni zabudowanej i dróg (RP, KDZ, KDW) – o ok. 5% dla całego obszaru, 

 zmniejszenie powierzchni terenów rolnych (R) – o ok.5 % dla całego obszaru, 

 utrzymanie powierzchni terenów leśnych (ZL) w takim samym stanie, 

 zmniejszenie dla całego obszaru minimalnej PBC – o ok. 2,0% dla całego obszaru, 

 zwiększenia maksymalnej powierzchni zabudowy – ok. 2,5%. 

Szata roślinna przedmiotowego obszaru wykazuje przeciętne walory przyrodnicze. Tworzą ją pospolite i szeroko 

rozpowszechnione w naszym kraju gatunki roślin i zbiorowiska roślinne, charakterystyczne dla mozaiki gruntów 

ornych, nieużytków i stosunkowo młodych lasów. Znaczny udział mają gatunki obcego pochodzenia np. nawłoć 

późna i konyza kanadyjska. 

Ze względu na brak wód powierzchniowych na omawianym obszarze nie występują gatunki zwierząt ściśle 

związane ze środowiskiem wodnym (np. ryby). Sąsiedztwo doliny Kostrzyna sprawia, że okresowo mogą się 

pojawiać zwierzęta dwuśrodowiskowe np. niektóre gatunki płazów. 

Faunę przedmiotowego obszaru stanowią przede wszystkim zwierzęta lądowe związane z suchymi i mało 

urodzajnymi terenami rolniczymi i leśnymi, a także gatunki synantropijne towarzyszące człowiekowi (występujące 

na terenach zabudowanych). 

Pomimo tego, że różnorodność biologiczna omawianego obszaru jest przeciętna i typowa dla obszarów rolniczo 

leśnych na siedliskach ubogich troficznie oraz, że jest reprezentowana przez gatunki pospolite to realizacja 

zapisów miejscowego planu może oddziaływać na nią negatywnie. Na terenach przeznaczony pod zainwestowanie 

(RP) nastąpi uproszczenie struktury przyrodniczej. Zwiększy się udział powierzchni zabudowanej oraz trwale 

utwardzonej. Zmniejszy się natomiast powierzchnia biologicznie czynna. W konsekwencji na obszarze należy 

spodziewać zmniejszenia liczebności gatunków związanych z użytkowanymi i nieużytkowanymi gruntami rolnymi, 

które częściowo zostaną zastąpione terenami zabudowanymi. 

Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. 

Zaprojektowane w miejscowym planie przeznaczenie terenów uwzględnia również zachowanie terenów 

środowiskotwórczych o wysokim udziale powierzchni biologicznie czynnej: tereny leśnych (ZL) i terenów rolnych 

(R).  

Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Miejscowy plan ustala minimalne wartości powierzchni biologicznie czynnych dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (RP). Zieleń urządzona na terenach zabudowanych może zostać zasiedlona przez synantropijne 

gatunki roślin i zwierząt. 

Oddziaływanie będzie: możliwe, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Aby ograniczyć oddziaływania w zakresie różnorodności biologicznej należy zastosować działania minimalizujące 

zaproponowane w niniejszym opracowaniu. 

 

8.7. Oddziaływanie na szatę roślinną 

Szata roślinna przedmiotowego obszaru wykazuje przeciętne walory przyrodnicze. Wpływ na jej aktualną formę 

miała i ma przede wszystkim działalność człowieka. Tworzą ją pospolite i szeroko rozpowszechnione w naszym 

kraju gatunki roślin i zbiorowiska roślinne, charakterystyczne dla mozaiki gruntów ornych, nieużytków i stosunkowo 
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młodych lasów. Znaczny udział mają gatunki obcego pochodzenia np. nawłoć późna i konyza kanadyjska. 

Najcenniejszym akcentem są wyżej wymienione częściowo chronione kocanki piaskowe. 

Wystąpienie oddziaływań ustaleń miejscowego planu na rośliny będzie wynikać przede wszystkim ze zwiększenia 

powierzchni terenów specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP). Aktualnie tereny te są nieużytkowanymi terenami 

rolniczymi (R), które pokryte są synantropijnymi fitocenozami zbiorowisk chwastów segetalnych i ruderalnych. 

Pomimo, że wyżej wymienione zbiorowiska nie należą do rzadkich i cennych to i tak odznaczają się wyższym 

walorem botanicznym niż nowo powstała zieleń urządzona na terenach zabudowanych. 

Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. 

Zaprojektowane w miejscowym planie przeznaczenie terenów uwzględnia również zachowanie terenów o 

najcenniejszych walorach botanicznych do których należą tereny leśne (ZL) – szczególnie te najstarsze, których 

struktura oraz skład gatunkowy nawiązują do fitocenoz potencjalnych takich jak kontynentalne bory mieszany 

Querco-Pinetum. Utrzymanie terenów rolnych (R), które znajdują się północno centralnej części obszaru, w 

dotychczasowym przeznaczeniu zapewnia zachowanie muraw napiaskowych, na których występują objęte 

ochroną częściową kocanki piaskowe (Helichrysum arenarium). 

Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Miejscowy plan ustala minimalne wartości powierzchni biologicznie czynnych dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (RP). Zieleń urządzona na terenach zabudowanych może zostać zasiedlona przez synantropijne 

gatunki roślin i wzbogacać ubogie florystycznie tereny zabudowane. 

Oddziaływanie będzie: możliwe, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Aby ograniczyć oddziaływania w zakresie szaty roślinnej należy zastosować działania minimalizujące 

zaproponowane w niniejszym opracowaniu. 

 

8.8. Oddziaływanie na zwierzęta 

Ze względu na brak wód powierzchniowych na omawianym obszarze nie występują gatunki zwierząt ściśle 

związane ze środowiskiem wodnym (np. ryby). Sąsiedztwo doliny Kostrzyna sprawia, że okresowo mogą się 

pojawiać zwierzęta dwuśrodowiskowe np. niektóre gatunki płazów. 

Faunę przedmiotowego obszaru stanowią przede wszystkim zwierzęta lądowe związane z suchymi i mało 

urodzajnymi terenami rolniczymi i leśnymi, a także gatunki synantropijne towarzyszące człowiekowi (występujące 

na terenach zabudowanych). 

Wystąpienie oddziaływań ustaleń miejscowego planu na zwierzęta będzie wynikać przede wszystkim ze 

zwiększenia powierzchni terenów specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP). Aktualnie tereny te są 

nieużytkowanymi terenami rolniczymi (R), które stanowią miejsce występowania pospolitych gatunków zwierząt 

środowisk polnych i polnych we wczesnym stadium sukcesji wtórnej. 

Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. 

W trakcie prac budowlanych w wyniku pracy maszyn, obecności ludzi, wzmożonego hałasu i drgań może 

dochodzić do płoszenia zwierząt z terenu opracowania np. żerujących ptaków. Może również dochodzić do 

przypadkowego i nie umyślnego zabijania zwierząt przez maszyny oraz wpadania zwierząt w pułapki ekologiczne 

znajdujące się na terenie budowy takie jak wykopy. Na to oddziaływanie podatne są przede wszystkim małe 
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zwierzęta o ograniczonej mobilności, które poruszają się po powierzchni ziemi np. chrząszcze, gryzonie. 

Oddziaływanie to jest: możliwe, pośrednie, krótkoterminowe, chwilowe i negatywne. 

Zaprojektowane w miejscowym planie przeznaczenie terenów uwzględnia również utrzymanie terenów o 

największym znaczeniu dla fauny: terenów leśnych (ZL) i terenów rolnych (R). 

Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Miejscowy plan ustala minimalne wartości powierzchni biologicznie czynnych dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (RP). Zieleń urządzona na terenach zabudowanych może zostać zasiedlona przez synantropijne 

gatunki zwierząt. W krzewach i drzewach gniazdować mogą niektóre gatunki ptaków np. w iglakach makolągwa. 

Nasadzone rośliny kwietne, mogą być żerowiskiem dla szeregu owadów zapylających (pszczoły, trzmiele, motyle, 

ćmy). Budynki mogą być miejscem odpoczynku i rozrodu niektórych zwierząt np. ptaków (kopciuszek) i nietoperzy. 

Oddziaływanie będzie: możliwe, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Aby ograniczyć oddziaływania w zakresie fauny (dziko występujących gatunków zwierząt) należy zastosować 

działania minimalizujące zaproponowane w niniejszym opracowaniu. 

 

8.9. Oddziaływanie na obszary i obiekty chronione 

W obszarze objętym projektem miejscowego planu nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie na 

podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Najbliżej położone są: 

 ok. 1250 m na północ – pomniki przyrody (drzewa) w miejscowości Grala-Dąbrowizna, 

 ok. 900 na północny zachód Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Kostrzynia 

PLB140009. 

Ze względu na znaczne odległości i na to, że oddziaływania związanych z realizacją zapisów miejscowego planu 

nie będą miały tak dalekiego zasięgu nie prognozuje się oddziaływania miejscowego planu na obszary i obiekty 

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

 

8.10. Oddziaływanie na korytarze ekologiczne 

Cały omawiany obszar położony jest w granicach korytarza o znaczeniu krajowym Lasy Łukowskie KPnC-3B. 

Korytarz ten ma charakter leśny. Jest to korytarz łącznikowy pomiędzy trzema innymi: Dolina dolnego Bugu - 

Dolina dolnego Wieprza GKPnC-7 (korytarz główny), Lasy Łukowskie - Dolina Wieprza KPnC-3C (korytarz krajowy) 

i Lasy Łochowskie - Lasy Chotyłowskie KPnC-3A (korytarz krajowy) – Rysunek nr 7. 

Prawdopodobnie podczas delimitacji wymienionej wyżej sieci korytarzy ekologicznych nie uwzględniano 

pojedynczych zabudowań oderwanych od zwartej zabudowy i w zasięgu korytarza ekologicznego znalazł się 

również całkowicie ogrodzony teren fermy drobiu znajdujący się w centrum obszaru objętego opracowaniem. Teren 

ten ze względu na wygrodzenie oraz zajęcie powierzchni gruntu przez budynki, drogi wewnętrzne i infrastrukturę 

towarzyszącą nie pełni obecnie funkcji korytarza ekologicznego. Wygrodzone są również przylegające do fermy 

tereny rolnicze, które w miejscowym planie przeznaczone są do powiększenia terenów specjalistycznej produkcji 

zwierzęcej (kurniki) (RP) i zainwestowanie poprzez budowę kolejnych kurników. 

Z punktu widzenia funkcjonowania całego korytarza ekologicznego Lasy Łukowskie KPnC-3B zapisy miejscowego 

planu nie wpłynął znacząco negatywnie na drożność tego korytarza. Zarówno po wschodniej jak i zachodniej 
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stronie omawianego obszaru zlokalizowane są tereny niezbudowane o szerokości ok. 2 km, które znajdują się w 

granicach korytarza ekologicznego. Tereny te mają charakter rolniczy i leśny i są dobrze zachowaną częścią 

korytarza ekologicznego. 

Prognozuje się, że realizacja zapisów miejscowego planu nie będzie w sposób znacząco negatywny oddziaływać 

na korytarze ekologiczne.  

 

8.11. Oddziaływanie na krajobraz 

Krajobraz obszaru objętego opracowaniem jest krajobrazem kulturowym. Należy go rozumieć jako przestrzeń 

ukształtowaną w wyniku działalności człowieka zawierającą wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze.  

Krajobraz kulturowy omawianego terenu odznacza się przeciętnymi walorami krajobrazowymi. Ten typ krajobrazu 

jest szeroko rozpowszechniony w gminie Skórzec. 

W związku z powiększeniem w miejscowym planie terenów specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP) należy 

spodziewać się realizacji nowych inwestycji, polegających na budowie budynków, infrastruktury im towarzyszącej, 

dróg wewnętrznych i parkingów. W wyniku procesów inwestycyjnych do lokalnego krajobrazu wprowadzone 

zostaną nowe elementy antropogeniczne – nowoczesne budynki związane ze specjalistyczną produkcją zwierzęcą. 

Opisane oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i negatywne. 

Wyznaczenie dużych powierzchni terenów rolnych (R) i terenów lasów (ZL) jest korzystne z punktu widzenia 

krajobrazu, gdyż gwarantuje zachowanie w lokalnym krajobrazie dominacji niezabudowanych form przestrzennych. 

Opisane oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Miejscowy plan ustala minimalne wartości powierzchni biologicznie czynnych dla terenów przeznaczonych pod 

zabudowę (RP). Zieleń urządzona na terenach zabudowanych może podnosić estetykę i harmonię przestrzenną 

terenów zabudowanych co jest korzystne dla lokalnego krajobrazu. 

Opisane oddziaływanie będzie: możliwe, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

Prognozuje się, że oddziaływania ustaleń projektu planu nie będą wpływać w znacząco negatywny sposób na 

krajobraz. Aby dodatkowo ograniczyć negatywne oddziaływania należy zastosować działania minimalizujące 

zaproponowane w niniejszym opracowaniu. 

 

8.12. Oddziaływanie na zasoby naturalne 

Na obszarze objętym projektem planu nie występują nieodnawialne zasoby naturalne np. udokumentowane złoża 

kopalin. Z odnawialnych występują zasoby drewna zlokalizowane na terenach leśnych. W miejscowym planie na 

podstawie użytków gruntowych z map ewidencyjnych wyznaczonych jest ok. 9,8 ha terenów leśnych. Rzeczywiście 

zasobów drewna w postaci lasów jest na omawianym obszarze więcej. Wg Banku Danych o Lasach na obszarze 

objętym opracowaniem jest 15 wydzieleń leśnych, z których 3 znajdują się w zarządzie Nadleśnictwa Siedlce, a 15 

jest prywatnych. Łącznie zajmują powierzchnię 21,2 ha z czego 3,69 ha to lasy państwowe, a 17,51 ha prywatne. 

Ok. 11,4 ha wydzieleń leśnych z BDL zlokalizowanych jest na terenach rolniczych (R), gdyż w użytkowaniu na 

mapach ewidencyjnych figurują jako grunty rolne. Wydzielenia leśne z BDL przedstawione są na Rysunku nr 6, a 

tereny leśne wyznaczone w miejscowym planie na Rysunku nr 9. W wyniku realizacji zapisów planu nie dojdzie do 

uszczuplenia zasobów naturalnych jakim jest drewno. 
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Opisane oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, długoterminowe, stałe i obojętne. 

 

8.13. Oddziaływanie na ludzi 

Miejscowy plan ma na celu stworzenia prawnych i przestrzennych warunków do realizacji zadań inwestycyjnych, 

które wynikają z planów rozbudowy fermy drobiu i potrzeby włączenia pod tereny inwestycji obszarów przyległych 

do nich. 

Na obszarze objętym opracowaniem oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie nie występują tereny zabudowy 

mieszkaniowej. Najbliżej zlokalizowane tereny tego typu znajdują się we wsiach Trzciniec i Żebrak ok. 200 m i ok. 

600 m od granic omawianego obszaru. Na omawianym obszarze pobyt ludzi związany jest przede wszystkim z 

pracą na fermie drobiu, użytkowaniem terenów rolnych i leśnych, poruszanie się drogą Skórzec – Trzciniec. 

Oddziaływania na ludzi związane są przede wszystkim z elementami środowiska, które w największym stopniu 

wpływają na zdrowie oraz jakość życia ludzi. Należą do nich: woda, powietrze, klimat akustyczny oraz pola 

elektromagnetyczne. Znaczenie również ma oddziaływanie na dobra materialne.  

Prognozuje się, że realizacja zapisów planu nie będzie wiązać się ze znaczącym negatywnym oddziaływaniem w 

zakresie: jakości wód wykorzystywanych przez ludzi do celów socjalno-bytowych (rozdz. 8.2), emisji substancji do 

powietrza z uwagi na ochronę zdrowia ludzi (rozdz. 8.3), emisji hałasu w kontekście przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (rozdz. 8.4) i emisji pół elektromagnetycznych (rozdz. 8.5). 

Ferma drobiowa znajdująca się na terenach specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP), dla której planowana jest 

rozbudowa zaliczona jest do zakładów od zwiększonym ryzyku wystąpienia poważniej awarii przemysłowej (ZZR). 

Zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do ZZR wynika z łącznej ilości gazu płynnego jaka jest magazynowana na jego 

terenie. Aktualnie na terenie fermy znajduje się 20 zbiorników na gaz płynny do ogrzewania kurników oraz 1 

zbiornik wykorzystywany na potrzeby budynku socjalno-biurowego. Maksymalna teoretyczna ilość gazu płynnego 

jaka może znajdować się na terenie fermy (jeśli wszystkie zbiorniki będą zapełnione maksymalnie czyli do 85% 

swojej objętości i jednocześnie na terenie zakładu będzie obecna pełna autocysterna – co jest możliwe tylko 

teoretycznie) wynosi 150,96 m
3
. 

W fermie istnieje prawdopodobieństwo zagrożenia poważną awarią przemysłową o charakterze zagrożenia 

pożarowego i/lub wybuchowego. Dla fermy zostały opracowane specjalistyczne opracowania dotyczące możliwości 

wystąpienia pożarów i wybuchów oraz ich skutków w kontekście ochrony ludzi i dóbr materialnych. Wg Programu 

zapobiegania poważnym awariom oraz Oceny zagrożenia wybuchem prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu 

zdarzeń w zależności od rodzaju zdarzenia zostało ocenione bardzo nisko, a poziom ryzyka został oceniony jako 

tolerowany i akceptowalny (Rozdział 4.9). 

Najbardziej prawdopodobnymi zdarzeniami są wybuchy i pożary będące skutkiem rozszczelnień w obrębie 

stanowisk przeładunkowych autocystern. Ryzyko ich powstania wynika głównie z błędów ludzkich, ale może także 

być związane z uszkodzeniami mechanicznymi instalacji. 

Spośród przedstawionych zdarzeń największymi skutkami charakteryzują się: 

 katastroficzne pęknięcie cysterny samochodowej wskutek pożaru zewnętrznego, 

 katastroficzne pęknięcie zbiornika wskutek pożaru zewnętrznego. 

Konsekwencje wybuchu zbiornika w tzw. procesie Bleve dla ludzi powiązane są z odległością w jakiej te osoby 

będą znajdować się od zdarzenia. Im bliżej miejsca zdarzenia tym skutki są poważniejsze. Wystąpienie pożaru lub 
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wybuchu zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Możliwe skutki przedstawione są w rozdziale 4.9 i dotyczą one zakresu od 

lekkich obrażeń ciała do ofiar śmiertelnych. 

Pomimo, że wszystkie potencjalne zdarzenia (awarie) mieszczą się w kategoriach ryzyka akceptowalnego lub 

tolerowalnego (prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie), ze względu na zaliczenie istniejącej i 

projektowanej specjalistycznej produkcji zwierzęcej (fermy drobiu) oznaczonej symbolem 1RP, do zakładu 

zwiększonego ryzyka poważnej awarii przemysłowej (ZZR) oraz obowiązku ustalenia bezpiecznej odległości od 

terenów sąsiednich w miejscowym planie wyznaczono tereny, dla których obowiązuje zakaz zabudowy. Tereny te 

zostały wyznaczone na podstawie odległości wyznaczonej w opracowaniu: Określenie bezpiecznych odległości dla 

zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przesyłowej – Ferma drobiu Tomasz Pióro 

zlokalizowanego w miejscowości Trzciniec 160, gm. Skórzec (dz. O nr ewid. 20-1714). Trzciniec. Styczeń 2020. 

Odległość ta wynosi 227 metrów od lokalizacji zbiorników z gazem LPG (granica zakładu o zwiększonym ryzyku 

powstania poważnej awarii). Przy sporządzaniu miejscowego planu przyjęto 230 m od granic terenu 1RP (teren 

1RP pokrywa się z granicami zakładu ZZR). W wyżej przytoczonej odległości znajdują się tereny 2R, 4R, 6R, 7R, 

8R, 9R, 11R, 13R, 16R, dla których w planie ustalono zakaz zabudowy. W odległości tej znajdują się również 

tereny leśne ZL, dla których w miejscowym planie obowiązuje obligatoryjny zakaz zabudowy. 

Aktualnie na przedmiotowym obszarze nie występuje tego typu zabudowa. Na konsekwencje ewentualnych awarii 

narażeni są przede wszystkim pracownicy fermy drobiu oraz osoby z zewnątrz znajdujące się na terenie zakładu w 

trakcie zdarzenia np. listonosz, kierowca wozu asenizacyjnego itp. Zagrożone mogą być również osoby, które 

znajdują się poza terenem fermy, ale przebywają w jej pobliżu np. osoby przemieszczające się drogami. Na terenie 

fermy może przebywać jednocześnie 10 osób. Biorąc pod uwagę osoby z zewnątrz oraz osoby, które przypadkowo 

znalazły się w pobliżu fermy w momencie awarii w odległości oddziaływania pożaru lub/i wybuchu, można 

prognozować, że na skutki tego typu zdarzeń jednocześnie może być narażonych maksymalnie kilkanaście osób. 

Aby nie dopuścić do wystąpienia tego typu zdarzeń konieczne jest bezwzględne przestrzeganie zasad BHP i zasad 

ochrony przeciwpożarowej. Ferma jako zakład ZZR posiada wymagane dokumenty przeciwpożarowe oraz 

dotyczące zabezpieczenia przed wybuchem. Aktualnie na terenie fermy znajduje się przeciwpożarowa sieć 

hydrantowa składająca się z 11 hydrantów DN80. Zapisy planu przy realizacji sieci wodociągowych na obszarze 

objęty planem, nakaz zachowania parametrów sieci wymaganych dla ochrony przeciwpożarowej oraz realizacji 

hydrantów naziemnych o wymaganej średnicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę. 

Wystąpienie awarii w postaci pożaru lub/i wybuchu jest niskie. Jego oddziaływanie na ludzi w momencie 

wystąpienia trudno jednoznacznie określić. Oddziaływanie będzie zależne od skali awarii np. mały miejscowy pożar 

/ katastroficzne pęknięcie zbiornika. W przypadku tego pierwszego oddziaływanie na ludzi będzie krótkoterminowe 

i chwilowe np. niewielkie poparzenia. W przypadku drugiego oddziaływanie może być długoterminowe i stałe np. 

rozległe urazy skutkujące trwałym kalectwem. 

Kierując się zasada przezorności charakterystykę oddziaływania określono dla wariantu najbardziej 

katastroficznego wybuchu zbiornika w tzw. procesie Bleve. Oddziaływanie będzie: pewne, bezpośrednie, 

długoterminowe, stałe i negatywne. 

 

8.14. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 

Na obszarze objętym opracowaniem oraz w jego najbliższej okolicy nie znajdują się obiekty zabytkowe oraz 

stanowiska archeologiczne, dlatego nie prognozuje się wpływu realizacji zapisów miejscowego planu na tego typu 

obiekty. 
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Uchwalenie miejscowego planu wpłynie na wzrost wartości nieruchomości położonych na terenach 

przeznaczonych do zainwestowania, które oznaczone są symbolami 1RP. 

Oddziaływanie to będzie: pewne, pośrednie, długoterminowe, stałe i pozytywne. 

 

9. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajduje się w odległości ok. 77 km od 

granicy z Białorusią i ok. 120 km od granicy z Ukrainą. Żadne z oddziaływań związanych z realizacją zapisów 

miejscowego planu nie będą miały tak dalekiego zasięgu. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i Żebrak, 

Gmina Skórzec nie zawiera ustaleń, których realizacja mogłaby wiązać się wystąpieniem oddziaływań o 

charakterze transgranicznym w rozumieniu Konwencji o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście 

transgranicznym, sporządzonej w Espoo dnia 25 lutego 1991 r. (Dz. U. 1999 Nr 96, poz. 1110) oraz Ustawy z dnia 

3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z późn. zm.). 

 

10. Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projekcie planu 

wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 

prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 

alternatywnych 

Do sporządzenia projektu planu przystąpiono przede wszystkim w celu stworzenia prawnych i przestrzennych 

warunków do realizacji zadań inwestycyjnych, które wynikają z planów rozbudowy fermy drobiu i potrzeby 

włączenia pod tereny inwestycji obszarów przyległych do nich. 

Podczas prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zespół autorski przeanalizował lokalne 

uwarunkowania i opracował rozwiązania optymalne uwzględniające potrzeby ochrony środowiska. Wyznaczen ie 

nowych terenów do celów inwestycyjnych wynika z następujących predyspozycji: 

 na obszarze istnieją już tereny specjalistycznej produkcji zwierzęcej (RP) – teren jest uzbrojony w infrastrukturę, 

 korzystne położenie logistyczne przy drodze publicznej klasy zbiorczej – drodze powiatowej (KDZ), 

 w odległości kilkuset metrów nie występują tereny zabudowy mieszkaniowej – sprzyja to lokalizacji zakładu 

zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR), 

 na obszarze nie występują obszary i obiekty chronione objęte ochroną prawną na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

 na obszarze nie występują zabytki oraz stanowiska archeologiczne, 

 obszar odznacza się przeciętnymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi, 

 na obszarze nie występują udokumentowane złoża kopalin, 

 powierzchnie terenu jest względnie płaska, nie występują osuwiska oraz tereny zagrożone ruchami masowymi, 

 grunty są niskiej klasy bonitacyjnej (IVb – VIz), 

 nie występują wody powierzchniowe, nie występują tereny zalewowe, nie istnieje zagrożenie powodziowe. 
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Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 3 b ustawy z dnia 3 października 2008 r. udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

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

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie przedstawia się wówczas, gdy wynika to z 

potrzeby ochrony obszaru Natura 2000 i jego integralności. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego znajduje się poza siecią obszarów Natura 2000. Najbliżej zlokalizowany obszar tego typu znajduje 

się ok. 900 na północny zachód od obszaru opracowania – Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009. Po analizie 

przewidywanych oddziaływań ustaleń projektu planu ustalono, że ich realizacja nie będzie stanowić zagrożenia dla 

obszarów Natura 2000. W związku z tym nie istnieje konieczność opracowania rozwiązań alternatywnych do 

rozwiązań zawartych w projekcie planu. 

 

11. Możliwe działania minimalizujące lub ograniczające negatywne 

oddziaływanie na środowisko bądź kompensacja przyrodnicza tych 

oddziaływań 

We wcześniejszych rozdziałach omówione zostały przewidywane oddziaływania na środowisko jakie mogą 

wystąpić w przypadku realizacji ustaleń miejscowego planu. Oprócz oddziaływań pozytywnych i obojętnych 

prognozuje się wystąpienie tych negatywnych. Projekt planu zawiera ustalenia, których celem jest minimalizacja 

oraz ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko. Oprócz nich w niniejszej prognozie proponuje się 

dodatkowe działania, które opracowano dla poszczególnych komponentów środowiska. 

Powierzchnia ziemi 

Działania proponowane w prognozie: 

 wykorzystać urobek wydobyty z miejsca wykopu, 

 zdjęcie warstwy próchniczej (humusu) z powierzchni, która będzie zabudowa i wykorzystanie jej np. na terenach 

zieleni urządzonej lub na powierzchniach biologicznie czynnych, 

 w celu minimalizacji skutków ewentualnego wycieku należy zabezpieczyć miejsce budowy w odpowiednie 

pojemniki służące do zbierania substancji ropopochodnych oraz posiadać odpowiednią ilość sorbentów, 

prowadzić na bieżąco naprawy i przeglądy środków transportu oraz maszyn i urządzeń, sprawdzać stan 

techniczny maszyn każdorazowo przed jak i po zakończeniu prac danego dnia co pozwoli to na szybką 

lokalizację i usunięcie usterek i ewentualnych wycieków paliwa lub olejów, 

 pozostawianie jak największej powierzchni biologicznie czynnej. 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla powierzchni ziemi: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 

 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R, 

 ustalenie maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy: RP – 70% działki budowlanej, R – 20% działki 

budowlanej, 

 ustalenie minimalnych wartości powierzchni biologicznie czynnych: RP – 20% działki budowlanej, R – 60% 

działki budowlanej, 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 
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 nakaz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów produkcji 

rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi, 

 odprowadzanie ścieków do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

 do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 

zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć kanalizacyjną 

zakładu, w którym są produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych z zakresu prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i dróg poprzez spływ powierzchniowy i 

urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, studnie chłonne, po 

uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego, 

 dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce 

budowlanej, 

 prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie. 

Woda 

Działania proponowane w prognozie: 

 W celu minimalizacji skutków ewentualnego wycieku należy zabezpieczyć miejsce budowy w odpowiednie 

pojemniki służące do zbierania substancji ropopochodnych oraz posiadać odpowiednią ilość sorbentów, 

prowadzić na bieżąco naprawy i przeglądy środków transportu oraz maszyn i urządzeń, sprawdzać stan 

techniczny maszyn każdorazowo przed jak i po zakończeniu prac danego dnia co pozwoli to na szybką 

lokalizację i usunięcie usterek i ewentualnych wycieków paliwa lub olejów, 

 pozostawianie jak największej powierzchni biologicznie czynnej. 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla wody: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 

 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R, 

 ustalenie maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy: RP – 70% działki budowlanej, R – 20% działki 

budowlanej, 

 ustalenie minimalnych wartości powierzchni biologicznie czynnych: RP – 20% działki budowlanej, R – 60% 

działki budowlanej, 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 nakaz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 
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 nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów produkcji 

rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi, 

 odprowadzanie ścieków do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

 do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 

zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć kanalizacyjną 

zakładu, w którym są produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych z zakresu prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i dróg poprzez spływ powierzchniowy i 

urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, studnie chłonne, po 

uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego, 

 dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce 

budowlanej, 

 prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie. 

Powietrze 

Działania proponowane w prognozie: 

 stosowanie oświetlenia w technologii LED, które jest energooszczędne co bezpośrednio przełoży się na 

mniejszą ilość pobranej energii elektrycznej, a dalej pośrednio na mniejsze zużycie paliw do produkcji energii, a 

tym samym niższą emisje zanieczyszczeń do powietrza, 

 zaprojektowanie zieleni urządzonej tak aby ograniczały rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza na 

tereny sąsiadujące np. gęsto nasadza roślinność o strukturze piętrowej (drzewa, krzewy, roślinność zielna), 

 podczas okresów suchych polewanie placu budowy i dróg w celu zmniejszenia pylenia, 

 naprawa niesprawnych oraz modernizacja lub wymiana przestarzałych technologicznie urządzeń grzewczych, 

 do celów grzewczych korzystne jest wykorzystywanie paliw o niskim zasiarczeniu i proekologicznych źródeł 

energii np. paneli solarnych. 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla powietrza: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 

 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R, 

 ustalenie maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy: RP – 70% działki budowlanej, R – 20% działki 

budowlanej, 

 ustalenie minimalnych wartości powierzchni biologicznie czynnych: RP – 20% działki budowlanej, R – 60% 

działki budowlanej, 

 dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, 

turbiny parowe z zakazem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni, 
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 zaopatrzenie w ciepło – ogrzewanie budynków z indywidualnych źródeł ciepła ograniczających emisję, 

 prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie, 

 nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów produkcji 

rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi. 

Klimat akustyczny 

Działania proponowane w prognozie: 

 zaprojektowanie zieleni urządzonej tak aby ograniczały rozprzestrzenianie się hałasu na tereny sąsiadujące np. 

gęsto nasadza roślinność o strukturze piętrowej (drzewa, krzewy, roślinność zielna), 

 stosowanie rozwiązań technologicznych ograniczających hałasu podczas procesów produkcyjnych, 

 stosowanie technik wyciszenia budynków (np. stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków). 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla klimatu akustycznego: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 

 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R, 

 nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów produkcji 

rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi. 

Pola elektromagnetyczne 

Nie proponuje się działań minimalizujących. 

Różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta 

Działania proponowane w prognozie: 

 ograniczenie do niezbędnego minimum ilości terenów zajmowanych pod zabudowę, 

 zaprojektowanie zieleni urządzonej o strukturze piętrowej (drzewa, krzewy, roślinność zielna), 

 wykorzystanie tylko rodzimych gatunków roślin do urządzenia powierzchni biologicznie czynnych, 

 wykorzystanie gatunków kwietnych, które przyciągają owady zapylające, co wpłynie korzystnie na różnorodność 

fauny oraz walory estetyczne obszaru, 

 wprowadzić zakaz wykorzystania gatunków obcych uznanych za inwazyjne, które mogą zagrozić gatunkom 

rodzimym – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt 

gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom 

rodzimym lub siedliskom przyrodniczym (Dz.U. 2011 nr 210 poz. 1260), 

 w celu uniknięcia możliwości zniszczenia lęgów ptaków, które mogą gniazdować na krzewach i drzewach 

zaleca się aby ewentualną wycinkę drzew przeprowadzić poza sezonem lęgowym, 

 montaż budek lęgowych dla ptaków oraz skrzynek dla nietoperzy na drzewach i ewentualnie budynkach. 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 
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 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R, 

 ustalenie maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy, 

 ustalenie minimalnych wartości powierzchni biologicznie czynnych, 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 nakaz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów produkcji 

rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi, 

 prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie. 

Obszary i obiekty chronione 

Nie proponuje się działań minimalizujących. 

Korytarze ekologiczne. 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla korytarzy ekologicznych: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 

 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R. 

Krajobraz 

Działania proponowane w prognozie: 

 malowanie konstrukcji słupów elektroenergetycznych na kolor harmonizujący z otoczeniem, 

 projektowanie zabudowy wkomponowującej się w krajobraz, 

 ograniczenie do niezbędnego minimum ilości terenów zajmowanych pod zabudowę, 

 do nasadzeń wykorzystanie tylko rodzimych gatunków roślin, 

 wykorzystanie gatunków kwietnych, które przyciągają owady zapylające, co wpłynie korzystnie na różnorodność 

fauny oraz walory estetyczne obszaru. 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla krajobrazu: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 

 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R. 

 ustalenie maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy, 

 ustalenie minimalnych wartości powierzchni biologicznie czynnych. 

Zasoby naturalne 

Nie proponuje się działań minimalizujących. 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla zasobów naturalnych: 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 
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 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL). 

Ludzie 

Działania proponowane w prognozie: 

 pozostawianie jak największej powierzchni biologicznie czynnej, 

 stosowanie oświetlenia w technologii LED, które jest energooszczędne co bezpośrednio przełoży się na 

mniejszą ilość pobranej energii elektrycznej, a dalej pośrednio na mniejsze zużycie paliw do produkcji energii, a 

tym samym niższą emisje zanieczyszczeń do powietrza, 

 zaprojektowanie zieleni urządzonej tak aby ograniczały rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń powietrza i 

hałasu na tereny sąsiadujące np. gęsto nasadza roślinność o strukturze piętrowej (drzewa, krzewy, roślinność 

zielna), 

 podczas okresów suchych polewanie placu budowy i dróg w celu zmniejszenia pylenia, 

 naprawa niesprawnych oraz modernizacja lub wymiana przestarzałych technologicznie urządzeń grzewczych, 

 do celów grzewczych korzystne jest wykorzystywanie paliw o niskim zasiarczeniu i proekologicznych źródeł 

energii np. paneli solarnych, 

 stosowanie rozwiązań technologicznych ograniczających hałasu podczas procesów produkcyjnych, 

 stosowanie technik wyciszenia budynków (np. stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków). 

Ustalenia miejscowego planu korzystne dla zdrowia i życia ludzi: 

 wyznaczenie terenów rolniczych (R), 

 wyznaczanie terenów lasów (ZL), 

 zakaz zabudowy na terenach lasów (ZL) i na terenach 2R, 4R, 6R, 7R, 8R, 9R, 11R, 13R, 16R 

 ustalenie maksymalnych wskaźników powierzchni zabudowy, 

 ustalenie minimalnych wartości powierzchni biologicznie czynnych, 

 zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi, 

 nakaz podczyszczanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych wprowadzanych do wód 

powierzchniowych i do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego, 

 nakaz podjęcia wszelkich środków służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania obiektów produkcji 

rolnej zwierzęcej na jakość środowiska przyrodniczego i zdrowie ludzi, 

 odprowadzanie ścieków do istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej, 

 do czasu wybudowania zbiorczej sieci kanalizacyjnej, dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 

zbiorników bezodpływowych zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu prawa budowlanego i z zakresu 

utrzymania czystości i porządku w gminie, 

 ustala się odprowadzanie ścieków przemysłowych do bezodpływowych zbiorników poprzez sieć kanalizacyjną 

zakładu, w którym są produkowane lub do zbiorczej kanalizacji na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych z zakresu prawa wodnego oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, 

 odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów zabudowy i dróg poprzez spływ powierzchniowy i 

urządzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno – infiltracyjne, studnie chłonne, po 

uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie prawa wodnego, 
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 dopuszczenie odprowadzania wód opadowych i roztopowych bezpośrednio do ziemi na danej działce 

budowlanej, 

 dopuszczenie indywidualnych systemów pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urządzeń wytwarzających 

energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, takich jak ogniwa fotowoltaiczne, 

turbiny parowe z zakazem lokalizacji turbin wiatrowych i biogazowni, 

 prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz z regulacją lokalną w sprawie 

utrzymania porządku i czystości w gminie. 

Zabytki i dobra materialne 

Nie proponuje się działań minimalizujących 

 

12. Propozycję dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektu planu 

W myśl art. 32 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ((Dz. U. 2018 

poz. 1945, z późn. zm.) wójt gminy Skórzec zobowiązany jest przynajmniej raz w czasie kadencji rady gminy na 

przeprowadzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Wójt przekazuje radzie gminy wyniki tych 

analiz po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej. W trakcie analizy 

realizacji postanowień omawianego projektu mpzp szczególnie istotna dla środowiska powinna być kontrola 

następujących zagadnień: 

 utrzymanie dopuszczalnego minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnych, 

 utrzymanie dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy, 

 utrzymanie dopuszczalnego minimalnego i maksymalnego wskaźnika intensywności zabudowy, 

 utrzymanie maksymalnej wysokości budowli, 

 utrzymanie dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach chronionych akustycznie, 

 utrzymanie dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu, 

 stopnia realizacji działań minimalizujących negatywne oddziaływania. 

Skutki realizacji postanowień planu podlegać będą bieżącym pomiarom, ocenom oraz analizom wpływu na 

środowisko wielu czynników, prowadzonym w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez zobligowane 

do tego instytucje. 

Art. 10 ust. 2 Dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko dopuszcza możliwość, aby dla monitoringu znaczącego 

wpływu na środowisko realizacji planów wykorzystać istniejące systemu monitoringu, w celu uniknięcia jego 

powielania. Monitoring prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wykonywany jest przez 

ustawowo zobligowane do tego instytucje i dotyczy poszczególnych komponentów środowiska, w tym: jakości 

powietrza, jakości wód, jakości gleby i ziemi, hałasu i pól elektromagnetycznych, a jego szczegółowy zakres i 

częstotliwość określają przepisy odrębne, w tym ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz 

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Badania monitoringowe środowiska oraz prowadzone w trakcie nich 

pomiary prowadzone są zgodnie z wymogami określonymi w poszczególnych rozporządzeniach wykonawczych do 

wyżej wymienionych ustaw, a także w specjalistycznych opracowaniach – określających metodyki referencyjne 

odnoszące się do sposobu analizowania stanu jakości poszczególnych komponentów środowiska. Stosowanie 
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właściwych metodyk prowadzenia badań i pomiarów jest niezwykle istotne ze względu na ograniczenie możliwości 

wystąpienia błędów w ostatecznej ocenie jakości poszczególnych komponentów środowiska. Z uwagi na 

różnorodność zagadnień dotyczących metody i wymogów, jakie wskazane są w przypadku prowadzenia 

monitoringu poszczególnych komponentów środowiska, w niniejszym opracowaniu nie przytoczono ich brzmienia. 

W przypadku dysponowania wynikami monitoringu wykonanego na obszarze projektu miejscowego planu możliwe 

jest zatem ich wykorzystanie w celu analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu. 

Ze względu na położenie na terenie opracowania fermy drobiu składającej się z 10 kurników i dla której planowana 

jest rozbudowa o kolejne 13, wydaje się, że najistotniejszym monitoringiem środowiska będzie ten dotyczący emisji 

zanieczyszczeń do powietrza. 

 

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływana na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w 

części miejscowości Trzciniec i Żebrak, Gmina Skórzec została sporządzona w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, o której mówi 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. Jej zakres i stopień szczegółowości jest zgodny z zapisami wyżej wymienionej ustawy i został ustalony 

z właściwymi organami, które wskazuje ta ustawa. 

Do sporządzenia projektu planu przystąpiono przede wszystkim w celu stworzenia prawnych i przestrzennych 

warunków do realizacji zadań inwestycyjnych, które wynikają z planów rozbudowy fermy drobiu i potrzeby 

włączenia pod tereny inwestycji obszarów przyległych do nich. Obecnie obowiązująca zmiana planu ogólnego była 

sporządzona 19 lat temu pod rządami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z 

wynikami analizy, wyżej wymieniona zmiana planu ogólnego uznaje się w całości za nieaktualną. 

Analizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości Trzciniec i 

Żebrak, Gmina Skórzec składa się z: części tekstowej stanowiącej treść uchwały, części graficznej – rysunek planu 

w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, rozstrzygnięcia dotyczącego rozpatrzenia uwag do projektu 

planu – załącznik nr 2 do uchwały, rozstrzygnięcia dotyczącego sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z 

zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania – załącznik 

nr 3 do uchwały. 

Obszar objęty opracowaniem znajduje się w obrębach ewidencyjnych Trzciniec (ok. 63,3 ha – 72,9%) i Żebrak (ok. 

23,5 ha – 27,1%) i obejmuje powierzchnię ok. 86,8 ha. W centralnej części omawianego obszaru znajduje się 

ferma drobiu, na której znajdują się budynki związane z działalnością przedsiębiorstwa. Obrzeża obszaru to przede 

wszystkim grunty orne niskich i najniższych klas bonitacyjnych. Większość z nich jest obecnie nieużytkowana i 

porasta je charakterystyczna dla nieużytków roślinność zielna. Miejscami rosną drzewa i krzewy co świadczy o 

długoletnim zaprzestaniu użytkowania rolnego. Występują grunty leśne prywatne oraz znajdujące się w zarządzie 

Lasów Państwowych. 

W miejscowym planie wydzielone są następujące tereny o różnych zasadach zagospodarowania: tereny 

specjalistycznej produkcji zwierzęcej – kurniki (RP), tereny rolnicze (R), tereny lasów (ZL), teren drogi publicznej 

klasy zbiorczej (KDZ), tereny dróg wewnętrznych (KDW). W zależności od wydzielonego terenu dopuszcza 

wysokość budynków: RP – do 12,0 m i 25,0 m, 1R, 3R, 5R, 10R, 12R, 14R, 15R – do 7,0 m i 22,0 m.Dla 

wszystkich terenów określony został maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy i minimalny udział 

powierzchni biologicznie czynnej. 
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Miejscowy plan powiązany jest z niektórymi dokumentami strategicznymi na szczeblu gminy, powiatu, 

województwa i kraju oraz uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione niektórych dokumentach na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym. 

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego omawiany obszar 

wyznaczony jest do pełnienia funkcji: terenów leśnej przestrzeni produkcyjnej, terenów rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, tereny zabudowy produkcji rolnej i dróg. 

W obszarze objętym projektem miejscowego planu nie występują obiekty i obszary podlegające ochronie na 

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

W przypadku braku realizacji zapisów projektu miejscowego planu omawiany obszar będzie użytkowany zgodnie z 

dotychczasowym zagospodarowaniem przestrzennym, które wynika z nieaktualnego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego i obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Prognozuje się, że w przypadku braku realizacji zapisów projektu planu nie nastąpią żadne 

znaczące zmiany w sposobie użytkowania terenów. Powierzchnie terenów leśnej przestrzeni produkcyjnej i 

terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej nie ulegną zmianie. 

Realizacja ustaleń projektu planu, będzie wiązać się z oddziaływaniem na niektóre elementy środowiska i w 

największym stopniu dotyczyć będzie terenów dotąd niezainwestowanych. Do ustaleń projektu planu, które będą 

najściślej powiązane z oddziaływaniem na środowisko należy wyznaczenie nowych terenów specjalistycznej 

produkcji zwierzęcej – kurniki (RP). 

W wyniku realizacja ustaleń miejscowego planu mogą wystąpić negatywne oddziaływania na niektóre elementy 

środowiska, ale nie będą to oddziaływania znacząco negatywne. Projekt planu zawiera zapisy, które minimalizują 

niektóre niekorzystne oddziaływania. 

 

14. Materiały źródłowe 

AKTY PRAWNE: 

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie ochrony 

dzikiego ptactwa, tzw. Dyrektywa Ptasia (Dz. Urz. WE L 20 z 26.01.2010 r., 7-25, z późn. zm.), 

 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej 

fauny i flory, tzw. Dyrektywa Siedliskowa (Dz. Urz. WE L 206 z 22.07.1992 r., str. 7-50, Polskie wydanie 

specjalne: Rozdział 15 Tom 02 P.102 - 145, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia z 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2019 poz. 868 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 poz. 2081 z 

późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 poz. 2067 z późn. 

zm.), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 poz. 1945, z 

późn. zm.), 
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2017 poz. 1161, z późn. zm.), 

 Ustawa Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. 2020 poz. 67, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186, z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. (Dz. U. 2020 poz. 6 z późn. zm), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 

2016 poz. 2183), 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dna 29 stycznia 2016 w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w 

zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących i zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym 

ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. 2016 poz. 138), 

 Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 

z 2014 poz. 1409), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. 

U. z 2014 poz. 1408), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018 poz. 1119), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. z 2012 poz. 1031), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza (Dz. U. z 2012 poz. 914), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków 

obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub 

siedliskom przyrodniczym (Dz. U. 2011 poz. 1260), 

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

gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów 

kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000 (Dz. U. 2014 poz. 1713), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112), 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt 

łownych (Dz. U. 2005 r. nr 45 poz. 433), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 192, poz. 1883), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. 

U. Nr 155, poz. 1298), 
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 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w 

nich gospodarki leśnej (Dz. U. z 1992 nr 67 poz. 337), 

 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 kwietnia 2014 r. w sprawie 

ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Kostrzynia PLB140009 (Dz. Urz. Woj. 

Maz. 2014 r. poz. 3830 z późn. zm.), 

 Uchwała Nr XLV/315/18 Rady Gminy w Skórcu z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec w części miejscowości: 

Trzciniec i Żebrak Gmina Skórzec, 

 Uchwała Nr XX/165/13 Rady Gminy w Skórcu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec, 

 Uchwała Nr XXV/158/97 Rady Gminy w Skórcu z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu 

ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Skórzec (Dz. U. Woj. Siedleckiego n9 19 poz. 425 z dnia 

15 września 1997 r.). 

DOKUMENTACJE: 

 Ekofizjografia podstawowa gminy Skórzec. 2010. Studio Prac Planistycznych. Siedlce 

 Prognoza odziaływania na środowisko ustaleń zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Skórzec. 2011. Siedlce 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skórzec. 2013. Siedlce 

 Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe sporządzone na potrzeby Miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części wsi Trzciniec oraz Żebrak w gminie Skórzec. 2019. Siedlce 

 Standardowy Formularz Danych (SDF) dla obszaru N2000 Dolina Kostrzynia PLB140009 (aktualność luty 2017) 

 Dokumentacja do Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Dolina Kostrzynia PLB140009 w 

województwie mazowieckim. 2012. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie 

 Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania 10 istniejących kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego, budowie i eksploatacji 6 

nowych kurników do ściołowego chowu drobiu – brojlera kurzego oraz zwiększeniu pojemności magazynowania 

gazu płynnego w naziemnych zbiornikach, w obrębie Fermy Drobiu o łącznej docelowej obsadzie 988 000 

szt./cykl (3952 DJP) w m. Trzciniec, gm. Skórzec, pow. siedlecki w granicach działek o nr ew. 689/2 689/3, 

689/4, 690, 691/1, 691/2, 691/3, 692 z obrębu 20-Trzciniec. Atmoterm. Warszawa 3 sierpnia 2015 r. 

 Program zapobiegania poważnym awariom – Ferma Trzciniec gmina Skórzec. 2011 – aktualizacja 2017 r. 

 Ocena zagrożenia wybuchem dla: Ferma drobiu Tomasz Pióro Trzciniec 160 08-114 Skórzec. Listopad 2018. 

Siedlce 

 Określenie bezpiecznych odległości dla zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przesyłowej – Ferma drobiu Tomasz Pióro zlokalizowanego w miejscowości Trzciniec 160, gm. Skórzec (dz. O 

nr ewid. 20-1714). Trzciniec. Styczeń 2020 

 Operat przeciwpożarowy – warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji do chowu drobiu o łącznej docelowej 

liczbie stanowisk 988000 sztuk, zlokalizowanej w miejscowości Trzciniec 160 gm. Skórzec. Styczeń 2019. 

Trzciniec 
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 Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2017. Wojewódzki Inspektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie. Kwiecień/lipiec 2018. Warszawa; 

 Stan środowiska w województwie mazowieckim w 2017 roku. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Warszawie. Warszawa. 2018; 

 Monitoring pół elektromagnetycznych w roku 2017, 2016, 2015. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Warszawie. 

 Monitoring jakości wód podziemnych w województwie mazowieckim w 2017 roku. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 Monitoring jakości wód powierzchniowych w województwie mazowieckim w 2017 roku. Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Warszawie. 
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